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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

Liquats Vegetals és una empresa dedicada a la indústria alimentària, centrada en la producció 

de begudes vegetals, que en la producció d’un dels seus productes, utilitza un procés de 

dosificació basat en extreure oli vegetal d’un bidó i introduir-lo dins un mesclador. Aquest oli 

s’acaba mesclant amb aigua i civada, donant com a resultat, l’especialitat Civada Barista. 

L’addició d’oli permet que aquesta beguda sigui més cremosa, motiu pel qual els consumidors 

el solen utilitzar en els cafès. Actualment l’operació és lenta i tediosa, i depèn d’un operari que 

controla contínuament el procés. L’operari ha de tenir present si el lot de producció porta oli o 

no, i en cas afirmatiu, ha d’agafar un bidó i fer les corresponents connexions per incorporar-lo 

en la línia de dosificació, fet que també pot provocar error i diferències entre lots. 

La gestió de bidons és totalment manual, difícil de manejar a causa del pes i també de carregar 

per l’operari. L’operari ha d’estar alerta de la finalització de l’oli del bidó ja que no hi ha 

variables de control de procés ni cap mena d’alarma que aturi el procés quan hi ha diferents 

errors. El control de la dosificació es realitza en funció dels dipòsits i no existeix el control de 

la velocitat de dosificació d’oli, sempre es dosifica a la mateixa velocitat i no es pot fer anar 

més ràpid la velocitat de la línia de producció en el procés de producció d’aquesta modalitat. 

Degut a l’elevada demanda d’aquest producte, es vol automatitzar el procés per tal de realitzar 

canvis en el funcionament de dosificació d’oli en línia. 

1.2. Objecte 

L’objectiu plantejat dins d’aquest Treball de Fi de Grau és realitzar l’automatització i control de 

la línia de dosificació d’oli i les seves estacions de dosificació, que s’incorporaran en la línia 

de producció. La línia de dosificació forma part del procés general de la producció de diferents 

modalitats de begudes vegetals de la fàbrica. Es detallen tots els elements físics, ja siguin 

elèctrics o pneumàtics, que fan falta per desenvolupar el projecte. Es pretén automatitzar 

sobre un nou disseny, que haurà d’optimitzar tot el procés actual i obtenir un millor control, 

minimitzant així el treball manual dels operaris, permetent calcular la velocitat de dosificació 

en funció de la velocitat de la línia de producció i aturar el procés quan s’hagin dosificat els 

quilograms d’oli desitjats. S’ha d’aconseguir repartir l’oli a dosificar al llarg del procés de 

producció de la línia. 
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1.3. Especificacions i abast 

Es detallaran tots els instruments necessaris per realitzar l’automatització i control, tant 

sensors per conèixer diferents magnituds (el cabal de dosificació, els quilograms dosificats, 

els quilograms d’oli en cada dipòsit...) com actuadors (bombes d’impulsió, vàlvules...) per 

desenvolupar les diferents accions requerides  

També és realitzarà la programació tant del PLC, com del SCADA. La comunicació del PLC 

amb altres equips es farà principalment mitjançant xarxa Ethernet/IP. El PLC serà d’Allen 

Bradley (1756-L83) i la programació s’haurà de realitzar en el controlador lògic programable 

de l’actual controlador de producció 3. L’SCADA es realitzarà part amb el programari iFix i part 

amb el FactoryTalk View Studio Site Edition, que són els que fan servir l’empresa i mostrarà 

la lectura del procés a temps real, així com el control i l’adquisició de dades. A més, hi haurà 

una botonera per tal que els operaris realitzin diferents accions de gestió del procés i també 

un semàfor, els colors del qual indicaran visualment l’estat del procés. Degut que es tracta 

d’un procés industrial on hi ha molts sistemes que tenen la mateixa funció i cal la reutilització 

de programes, per tal de reduir els temps de posta en marxa, la programació haurà de ser 

modular. 

S’hauran de visualitzar els quilograms d’oli pendents de dosificar, els disponibles per dosificar, 

els que s’han de dosificar per recepta i els dosificats; així com l’estat dels tancs, l’estat en què 

es troben les vàlvules, la velocitat de la bomba, el cabal en que està circulant l’oli i altres 

variables d’estat necessàries per supervisar el procés. Serà necessari realitzar una regulació 

del cabal de dosificació a partir de la bomba d’impulsió i el cabalímetre màssic. Els dosificadors 

d’oli han de ser capaços de regular el cabal de dosificació en funció d’una consigna en kg/h 

d’oli. El sistema de receptes permetrà als responsables de qualitat de producte regular els 

paràmetres d’ajustament necessaris per a l’obtenció del producte final desitjat. Els operaris 

obtindran avisos de defectes a través de la pantalla de control on es mostraran les alarmes 

del procés i s’incorporaran gràfiques per tal d’obtenir els valors de les variables representades, 

el qual ajuda a visualitzar valors històrics. 
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2. DOSIFICACIÓ D’OLI EN LÍNIA 

En el procés de producció d’alguns tipus de begudes vegetals, hi ha alguna modalitat que té 

com ingredient complementari oli vegetal. Aquest oli és el que s’incorpora a una part de la 

línia de producció, després de passar per diferents etapes, però abans d’entrar en el 

mesclador. És per això que s’han de programar i dissenyar dos sistemes que dirigiran l’oli cap 

a la línia de dosificació, permetent que quedi mesclat amb la resta de producte. 

Per tal de d’optimitzar tot el procés actual hi haurà dues estacions de dosificació. Les estacions 

d’oli estan situades a dues zones diferents: al costat del mesclador i a l’espai de matèries 

primeres. La primera de les estacions, al costat del mesclador, es farà servir per uns olis més 

refinats i per a que l’operari tingui un control més proper del procés. Aquesta estació de 

dosificació només disposarà d’un bidó d’oli per dosificar. 

L’altra estació estarà situada en una altre zona de la fàbrica, a l’espai de matèries primeres 

on, amb adaptacions mecàniques, s’han configurat els tubs per aconseguir fer arribar aquesta 

dosificació d’oli fins a la línia de producció. Aquesta estació està més automatitzada i es troba 

dimensionada per tenir fins a cinc tancs IBC (Intermediate Bulk Container, és a dir, contenidor 

a granel intermedi) amb oli que al esgotar-ne un, si se’n disposen de més de disponibles, 

passarà a dosificar d’un altre tanc. Serà utilitzada per quan es vulguin fer produccions utilitzant 

olis més convencionals. 

Per tal d’identificar les diferents instal·lacions, anomenarem dosificador d’oli local a la situada 

al costat del mesclador i dosificador d’oli remot a la situada a l’altra zona de la fàbrica.  Cada 

dosificador dona lloc a una línia de dosificació, que serà per on s’injectarà l’oli. En aquesta 

línia de dosificació, després de les vàlvules d’injecció d’oli, s’hi troba el mesclador, que també 

forma part de la línia de dosificació. 

La Figura 1 mostra una representació tridimensional (3D) de com és la zona de producció on 

s’incorpora l’oli procedent de les estacions de dosificació. La línia de color lila simbolitza la 

circulació del producte en cas que les vàlvules de bypass, (B3V11 i B3V12) estiguin tancades. 

En el procés de producció 3 de la fàbrica es realitzen produccions amb oli i sense oli, és per 

això que el producte sense oli arriba fins a l’entrada de la vàlvula B3V11, en cas que no porti 

oli, les vàlvules seguiran tancades fent bypass per tal de no passar el producte per la línia de 

dosificació ja que aquesta incorpora un mesclador. El sentit de circulació és de la vàlvula 

B3V11 a la B3V12. En cas que les vàlvula estiguin obertes perquè es realitza una producció 
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amb oli, el producte passarà per la canonada groga. A continuació, passarà per la vàlvula 

B3V13, que és la d’injecció d’oli remot. En cas que la recepta indiqui que la producció porta 

oli de l’estació de dosificació remota, aquest s’injectarà per la vàlvula B3V13. El producte 

segueix per la línia de dosificació fins a la vàlvula B3V15, que és la d’injecció d’oli local. En 

canvi, en cas que la producció porti oli local, aquest s’injectarà per la vàlvula B3V15. A 

continuació, el producte passarà per el mesclador i anirà fins a la vàlvula de sortida de la línia 

de dosificació, la B3V12. Les vàlvules d’injecció d’oli disposen d’un antiretorn perquè el 

producte vagi cap a l’estació de dosificació. 

Figura 1. Línia de producció 3 amb línia de dosificació. 

A través d’aquesta línia és on s’incorporà en les produccions desitjades de Civada Barista, 

l’oli que s’indiqui en la recepta, fent passar la producció de civada convencional a la línia de 

dosificació d’oli. Poques produccions utilitzen oli, ja que és una modalitat que es realitza en 

menor mesura que la civada convencional. 

Es podrà dosificar oli de l’estació que es vulgui, sempre que es compleixin les condicions de 

dosificació que s’explicaran en el projecte. 

Els quilograms d’oli desitjats a dosificar seran calculats a partir dels paràmetres de fórmula de 

producte de les diferents produccions. En cas que la producció incorpori oli, mitjançant el 

programari de recepta que indica la parametrització de valors de cada procés, s’informarà en 
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quina estació d’oli s’haurà de realitzar la dosificació (remota o local) i la ràtio de quilograms 

d’oli per quilograms de gra de civada. Amb aquests paràmetres i d’altres que es calcularan en 

el programari i amb valors que indiqui l’operari encarregat de la producció es realitzarà el 

càlcul del cabal de dosificació d’oli. L’oli que s’haurà d’incorporar haurà de ser dosificat al llarg 

de tot el procés de la línia, és a dir, no seria correcte dosificar tot l’oli que s’indica en 10 minuts, 

i que la resta de temps, no s’incorpori oli en la línia. És per això que el cabal de dosificació 

s’haurà d’anar calculant tenint en compte la velocitat a la que va el procés de la línia de 

producció, amb l’avantatge que aquesta línia ja disposa d’un cabalímetre d’entrada de 

producte i un altre de sortida. 

2.1. Línia de dosificació 

La línia de dosificació disposa d’una vàlvula per injectar l’oli procedent de l’estació d’oli remota 

i una altra vàlvula per a injectar l’oli procedent de l’estació d’oli local (Figura 2). A l’entrada i a 

la sortida té dues vàlvules, que en cas de ser actives farà passar el procés per aquesta línia. 

Totes les produccions que contenen oli passaran per aquesta línia, ja que incorpora un 

mesclador per tal d’obtenir una producció més homogènia. En cas que la producció no 

requereixi oli, aquestes vàlvules faran que el procés no circuli per aquesta línia de dosificació, 

fent bypass de la línia de dosificació, evitant passar per aquest mesclador. Cal destacar que 

el funcionament d’aquestes vàlvules pot permetre que circuli producte per aquesta línia i la de 

bypass o que no hi hagi pas del producte per aquesta línia de dosificació. 

En cas que la producció porti oli, es permetrà el producte passar per la línia de dosificació, 

obrint les vàlvules B3V11 i B3V12. A continuació, es donarà la senyal d’activació del 

mesclador per tal de que el producte amb oli quedi el màxim mesclat possible. 

Cada un cert nombre de produccions per la línia de producció 3, es realitza una neteja utilitzant 

el sistema CIP. El CIP (Cleaning In Place, és a dir, neteja in situ)  és un sistema que duu a 

terme un rentat eficaç, assegurant la correcta higiene així com l’optimització de recursos. 

Durant aquest procés de neteja, les vàlvules fan que també pugui circular producte pel 

mesclador, aconseguint així que es netegi tota la instal·lació de manera òptima.  

A continuació, es mostra el diagrama de canonades i instrumentació, on s’inclouen els 

instruments que formen part de la capa de camp del procés de la línia de dosificació i de 

l’estació de dosificació d’oli local (Figura 2). 
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Un P&ID (piping and instrumentation diagram, és a dir, diagrama de canonades i 

instrumentació) és un diagrama que mostra el flux del procés en les canonades, així com tots 

els equips instal·lats i tota la instrumentació del sistema. En el present projecte, representarà 

els instruments clau de les canonades i els detalls, el control i sistemes  

Figura 2. P&ID Línia dosificació i estació de dosificació d’oli local. 

2.2. Estació de dosificació remota 

L’estació de dosificació remota la formen dos tancs IBC, cadascun d’ells connectats a una 

vàlvula que permetrà la circulació de producte des d’aquests. A continuació, una bomba 

impulsarà el cabal d’oli desitjat cap a la línia de dosificació. Els IBC són tancs que utilitzen 

moltes indústries per emmagatzemar i transportar productes líquids. Molts d’aquests IBC són 

reutilitzables i es poden netejar i reciclar. Estan construïts amb quatre materials: plàstic, acer 

inoxidable, acer al carboni i materials compostos. Aquests tancs són aptes per aliments i 

poden contenir de forma segura productes comestibles sense contaminar-los. Tenen un volum 

màxim de 1000 litres. 

Tot i que actualment estigui format per dos IBC, la programació i esquemes elèctrics s’han 

realitzat amb previsió de que com a màxim n’hi pugui haver cinc.  
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A cadascun dels IBC es troba un sensor de pressió. Amb el sensor de pressió, es prova el 

que marca quan un IBC es troba buit i quan un IBC es troba ple, d’aquesta manera per 

programa es podrà fer un escalat del nivell en quilogram de cada IBC i establir llindars de 

màxim i mínim en funció de la pressió que marquin els sensors. Després d’aquests sensors 

de pressió es situa una vàlvula, la funció de la qual és donar el pas cap a la bomba per tal de 

que aquest oli vagi a la línia de dosificació.  

Tot seguit, es troba la bomba que impulsa l’oli cap a la línia de dosificació i, a continuació, hi 

ha un cabalímetre per tal de saber el cabal en què s’està dosificant l’oli. El departament de 

R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) informa que els anirà més bé tenir la informació 

de cabal màssic en kg/h i del totalitzador en quilograms d’oli. Aquestes variables de procés 

són molt importants pel procés de dosificació d’oli en línia. El totalitzador haurà d’aturar la 

dosificació quan s’hagin dosificat els quilograms d’oli desitjats i la bomba d’impulsió s’haurà 

de poder regular en funció del cabal de dosificació. A continuació, hi haurà un sensor per saber 

la pressió en la línia de l’estació de dosificació remot i, finalment, la vàlvula d’injecció d’oli, 

encarregada de donar el pas de l’oli cap a la línia de dosificació.  

Tot seguit es mostra el diagrama de canonades i instrumentació, incloent els instruments que 

formen part de la capa de camp de l’estació de dosificació d’oli remot (Figura 3). 

Figura 3. P&ID Línia dosificació i estació de dosificació d’oli remot. 

 La Figura 4 mostra com és l’estació de dosificació d’oli remot del present projecte. 
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Figura 4. Estació de dosificació d’oli remot 

2.3. Estació de dosificació local 

L’estació de dosificació local la forma un bidó de plàstic de 200 litres que anirà connectat a 

una bomba, la qual impulsarà el cabal d’oli desitjat cap a la línia de dosificació.  

Tot seguit, es troba la bomba per tal d’impulsar l’oli cap a la línia de dosificació, on també hi 

ha un cabalímetre per tal de saber el cabal en què s’està dosificant l’oli. El departament de 

R+D+I informa que els va més bé tenir la informació de cabal màssic en kg/h i la del totalitzador 

en quilograms d’oli. Aquestes variables són molt importants pel procés de dosificació d’oli en 

línia. El totalitzador haurà d’aturar la dosificació quan s’hagin dosificat els quilograms d’oli 

desitjats i la bomba d’impulsió s’haurà de poder regular en funció del cabal de dosificació. 

A continuació, hi ha un sensor per detectar el nivell d’oli de la línia, en cas de que no detecti 

nivell, obrirà una vàlvula per treure l’aire de la línia, mentre que si detecta que no hi ha nivell 

durant un cert temps, s’haurà d’aturar la bomba d’impulsió. Finalment, trobem la vàlvula 

d’injecció d’oli (B3V15), que és l’encarregada de permetre el pas de l’oli cap a la línia de 

dosificació. Cal tenir en compte que per aquesta línia es pot realitzar el CIP. El CIP es realitza 
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quan es connecta una mànega addicional que es situa a l’estació de dosificació cap a la línia 

de dosificació. Un sensor inductiu detectarà que s’ha connectat la mànega i donarà permís 

perquè quan es realitzi el CIP de la línia de dosificació i producció, així com  per l’estació d’oli 

local. Quan es realitzi CIP s’obrirà la vàlvula per donar accés al CIP de la línia (B3V14).  

Tot seguit es mostra el diagrama de canonades i instrumentació, incloent els instruments que 

formen part de la capa de camp de l’estació de dosificació d’oli local (Figura 5). 

Figura 5. Estació de dosificació d’oli local. 

La Figura 6 mostra com és l’estació de dosificació d’oli local del present projecte. 

Figura 6. Estació de dosificació d’oli local. 
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3. CONEIXEMENTS PREVIS 

El present projecte es pretén desenvolupar en una empresa que realitza molts processos 

industrials diferents (procés de triturat de producte, procés de recuperació d’aigua, 

paletització, procés de centrifugat del producte...). Per tant, caldrà seguir una estructura 

modular de programació seguint el mètode que utilitzen, per aquest motiu és necessari assolir 

uns coneixements previs. 

Inicialment és necessari saber quina és la tasca que es realitza dins el departament 

d’automatització de l’empresa. Per altra banda, cal tenir coneixements teòrics de l’arquitectura 

de xarxa de xarxes de l’empresa així com coneixements del procés de producció de la 

dosificació d’oli en línia i el funcionament detallat del procés. 

3.1. Piràmide d’automatització 

La piràmide d’automatització dels processos productius és un dels aspectes que més ha 

evolucionat en la indústria des dels seus inicis. La integració de tecnologies clàssiques com 

la mecànica i l’electricitat amb altres més modernes com l’electrònica, la informàtica, o les 

telecomunicacions fan possible aquesta evolució.  

Aquesta integració de tecnologies queda representada en l’anomenada piràmide 

d’automatització i recull els cinc nivells tecnològics que es poden trobar en entorns industrials. 

Les tecnologies es relacionen entre sí, tant dins de cada nivell com entre els diferents nivells 

a través dels múltiples estàndards de comunicacions industrials. 

Figura 7. Piràmide d’automatització. 
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El present projecte es centra en els tres primers nivells, els més baixos de la piràmide, ja que 

les tasques com a enginyer de projectes dins del departament d’automatització no engloben 

els dos últims. 

3.1.1 Capa de camp 

El nivell inferior de la piràmide és la capa de camp, aquesta tracta d’identificar i entendre els 

sensors, actuadors i altres elements de maquinari que forma el projecte. Cal tenir clar que en 

aquesta capa es reben les dades de procés (variables de procés) mitjançant els sensors i 

s’actua a través dels actuadors.  

3.1.2 Capa de control 

El segon nivell és el de la capa de control. Està formada per aquells elements que controlen 

el funcionament dels processos productius. Per tant, inclou els dispositius controladors com 

els ordinadors, PLCs i PIDs . 

3.1.3 Capa de supervisió 

El tercer nivell és la capa de supervisió, on es troben els sistemes de control de supervisió i 

adquisició de dades (SCADA), així com les interfícies home-màquina (HMI, de l’anglès, 

human-machine interface). En aquest nivell les dades són supervisades mitjançant interfícies 

d’usuari i són emmagatzemades en bases de dades. 

 

 

 

 



Dosificació d’oli en línia per a la producció de begudes vegetals                         Memòria 

15 

4. REQUERIMENTS DE L’EMPRESA 

Com que aquest projecte es realitza en una empresa, cal seguir unes especificacions per tal 

d’implementar-lo, referents a arquitectura de xarxes i gestió de projectes que l’empresa 

demana. 

4.1. Arquitectura de xarxes 

L’arquitectura de xarxes té com a objectiu principal la reducció de la complexitat de disseny 

de la xarxa, ja que aquesta queda organitzada en nivells. Cada un d’aquests nivells està 

construït sobre l’inferior. El propòsit principal de cada nivell és oferir serveis als nivells superior. 

Mitjançant l’arquitectura de xarxes que l’empresa disposa es permet la intercomunicació dels 

tres nivells esmentats. L’arquitectura de l’empresa en qüestió es divideix en tres xarxes, 

l’arquitectura de xarxes del present projecte es pot veure a la Figura 8. 

 Figura 8. Xarxes i capes de l’arquitectura de l’empresa. 
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La xarxa 16 és la xarxa que s’utilitza per la comunicació dels elements de la capa de camp 

amb els elements de la capa de control.  

La xarxa 20 i 14 és una xarxa de comunicació entre els elements que formen part de la capa 

de camp. Aquesta s’utilitza per elements que es troben dins de la infraestructura de l’empresa. 

La xarxa 14 és per la interconnexió amb elements més actuals i la xarxa 20 per elements més 

antics com un dels PLC de producció 3 que és de la marca Omron. La connexió amb aquest 

controlador serà necessària per tal de dur a terme correctament la programació. 

La xarxa 12 és la xarxa encarregada d’establir comunicació entre els elements de la capa de 

camp i la capa de supervisió i gestió. 

Les xarxes de comunicació de l’empresa estan protegides per un Firewall que té la funció de 

bloquejar accessos que no estiguin autoritzats, i utilitzen el protocol Ethernet/IP. 

4.2. Gestió de projectes 

La part d’automatització i control del projecte es realitza des del departament d’automatització 

de l’empresa. Tot i això, les tasques d’automatització i control del procés de dosificació d’oli, 

impliquen altres departaments dins de l’àrea tècnica de l’empresa. 

El procés d’execució d’un projecte a l’empresa queda detallat en un estàndard de realització 

de projectes interns de l’empresa. Aquest procés està dividit en els diferents passos que ha 

de seguir un projecte (Figura 9), com per exemple, el de la dosificació d’oli en línia en la 

producció de begudes vegetals. El project pipeline és un mecanisme d’un sistema operatiu 

que permet passar informació d’un procés a un altre, de manera que l’execució de les diverses 

fases de cada procés pot iniciar-se sense necessitat que s’hagi completat l’execució del 

procés precedent. Aquests passos van des de la petició del projecte, la seva aprovació, 

l’entrada en producció i la finalització. 

Es parteix d’un projecte ja definit i aprovat, per tant, el següent pas a realitzar és el del disseny 

del projecte. Els encarregats de dissenyar el projecte són el tècnics del departament elèctric i 

el departament mecànic de l’empresa. El departament elèctric realitza els esquemes dels 

quadres elèctrics i els plànols del connexionat dels components elèctrics al quadre elèctric, 

mentre que el departament mecànic s’ocupa dels plànols de construcció. 
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El director tècnic donarà el vistiplau a aquests esquemes per tal que es pugui avançar de fase 

i realitzar l’execució del projecte. Aquesta consisteix en fer la construcció mecànica de 

l’estructura dels dos dosificadors d’oli, així com la realització dels suports pels tanc IBCs i la 

connexió de tots els quadres elèctrics. Una vegada aquesta part es posi en marxa, el 

departament d’automatització rebrà els esquemes de com serà el projecte, per tal que mentre 

es facin tots els preparatius mecànics i elèctrics, es comenci a declarar tot el maquinari al 

programa, la programació dels controladors, les pantalles necessàries de visualització, les 

alarmes necessàries pel control del procés i la representació de gràfiques. 

Finalitzada l’execució, des del departament d’automatització i, amb el suport d’altres 

departaments, es realitza la posta en marxa fent les proves necessàries per validar que el 

procés funciona correctament. Durant la realització d’aquesta posta en marxa s’apunten en 

una llista, anomenada Punch List, tots aquells errors trobats que impedeixin el bon 

funcionament del procés de dosificació d’oli en línia. Una vegada realitzada aquesta llista es 

comuniquen al departament els errors trobats. 

Realitzada la comprovació del funcionament del projecte, el director tècnic serà l’encarregat 

de tancar el projecte. 

Figura 9. Project Pipeline de l’àrea tècnica de l’empresa. 
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5. ELECCIÓ DE SENSORS I ACTUADORS 

Per la realització del projecte, s’han utilitzat diferents sensors i actuadors per tal de poder 

conèixer dades de l’entorn i poder actuar conforme a ell. Els actuadors serveixen bàsicament 

per tal d’accionar els elements de potència mitjançant el PLC. 

Tot seguit es detallen els diferents sensors i actuadors utilitzats en el dosificador d’oli remot i 

dosificador d’oli local. Es troben els polsadors, els sensors de pressió, les vàlvules, els capçals 

de les vàlvules, els elements lluminosos, el semàfor, el cabalímetre màssic, la bomba 

d’impulsió. 

Cal destacar que el material utilitzat és material d’alta qualitat i alta durabilitat, és per aquest 

motiu que molt del material que s’utilitza té un cost elevat, però aquesta és la filosofia de 

l’empresa, assegurar una alta durabilitat de la instrumentació i minimitzar el màxim possible 

les fallades. En una indústria com la d’aquest projecte, és molt important que els sensors i 

actuadors funcionin el màxim de temps possible i que garanteixin un temps mitjà fins la fallada 

molt gran, ja que si un sensor falla, es poden efectuar parades importants del procés.   

5.1.1 Polsadors 

Pel que fa a l’estació de dosificació d’oli remot es troben dos polsadors per tal d’habilitar o 

deshabilitar els dos dipòsits IBC. També es disposa d’un polsador d’emergència. El polsador 

d’emergència enclavat s’ha col·locat a l’exterior perquè, d’aquesta manera, qualsevol persona 

propera pot aturar el procés si ho considera necessari. Els polsadors es situaran a la part 

inferior dels tancs IBC, coincidint el primer tanc IBC amb el botó de parada d’emergència. Tots 

aquests polsadors, tant els d’habilitació i inhabilitació com el polsador d’emergència poden 

veure’s a la Taula 1. 

Descripció Unitats Funció 

Polsador d'emergència enclavat NC 1 Parada d'emergència 

Polsador botó NO color blau 5 Habilitació tancs IBC 

Taula 1. Polsadors que s’utilitzen en el dosificador d’oli remot. 

Pel que fa  a l’estació de dosificació d’oli local s’hi troben tres polsadors per tal de controlar el 

procés. Un de color vermell per realitzar la parada de dosificació, un de color blau per realitzar 

un rearmament del procés de dosificació i un de color verd per tal de realitzar la marxa del 
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procés de dosificació. També es disposa d’un polsador d’emergència. El polsador 

d’emergència enclavat s’ha col·locat a l’exterior del quadre. Els polsadors es situaran en una 

botonera incorporada a l’estació de dosificació local. Tots aquests polsadors, tant els de 

control de procés com el polsador d’emergència poden veure’s a la Taula 2. 

Descripció Unitats Funció 

Polsador d'emergència enclavat NC 1 Parada d'emergència 

Polsador botó NO color verd 1 Posar en marxa el procés de dosificació d’oli 

Polsador botó NO color blau 1 Rearmar el procés de dosificació d’oli 

Polsador botó NO color vermell 1 Aturar el procés de dosificació d’oli 

Taula 2. Polsadors que s’utilitzen en el dosificador d’oli remot. 

Es seleccionen aquests polsadors perquè tenen IP69K, es poden mullar i són un element 

higiènic, ja que requereixen una neteja regular i intensiva. La IP 69K assegura que el producte 

pot resistir els rentats a alta pressió i amb vapor. La Figura 10 mostra el tipus de polsador i 

botó de parada d’emergència. 

Figura 10. Polsador habilitació tanc IBC 1 i polsador parada d’emergència del dosificador d’oli remot. 

El connexionat dels polsadors es realitza en el mòdul d’entrades digitals del Point I/O, amb 

excepció del polsador d’emergència, que es realitza al mòdul d’entrades digitals de seguretat 

del corresponent mòdul de seguretat. 

5.1.2 Sensors de pressió 

Per l’estació de dosificació d’oli remot es disposarà d’un sensor de pressió que anirà situat 

després de cada tanc IBC i un sensor de pressió que anirà situat just després del cabalímetre 

màssic, i abans de la vàlvula d’injecció d’oli, per saber la pressió a la qual opera el procés. 

Els sensors de pressió que aniran situats just després de cada tanc IBC serveixen per mesurar 

el nivell del tanc, ja que realitzant un escalat del corresponent sensor es troben els litres d’oli 
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que disposa cada tanc. Es mesura quant marca el sensor de pressió amb el tanc buit i quant 

marca el sensor de pressió amb el tanc ple d’oli i mitjançant programa es realitzen els càlculs 

per escalar el sensor. Els sensors de pressió utilitzats en el dosificador d’oli remot es recullen 

a la Taula 3. 

Descripció Unitats Funció 

Sensor de pressió 0 a 250 mbar 2 Saber el nivell de cada tanc IBC. 

Sensor de pressió 0 a 10 bar 1 Saber la pressió del procés abans d’injectar l’oli 

Taula 3. Sensors de pressió necessaris dosificador d’oli remot. 

Per l’estació de dosificació d’oli local es disposarà només d’un sensor de pressió que anirà 

situat just després del cabalímetre màssic, i abans de la vàlvula d’injecció d’oli, per saber la 

pressió a la que el procés opera. El sensor de pressió que s’utilitza es recull a la Taula 4. 

Descripció Unitats Funció 

Sensor de pressió 0 a 10 bar 1 Saber la pressió del procés abans d’injectar l’oli 

Taula 4. Sensors que s’utilitzen en el dosificador d’oli local. 

Pel sensor utilitzat per calcular el nivell de cada tanc IBC cas es selecciona el sensor de 

pressió amb membrana flotant de IFM, el model PG2798 (Figura 11). Té un indicador analògic, 

de pressòstat i transmissió de pressió en un mateix equip. El motiu principal de selecció 

d’aquest element és que presenta una robusta carcassa d’acer inoxidable apta per aplicacions 

asèptiques i compleix amb els requisits de la indústria alimentària i de begudes, per tant és el 

més idoni per l’aplicació que tindrà.  

Figura 11. Sensor de pressió PG2798 dosificador d’oli remot. 
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A més a més, la seva fàcil lectura i pantalla giratòria amb barra LED per tal d’indicar el valor 

de pressió, fa que sigui adequat per tal de realitzar la lectura físicament. Les dades tècniques 

que s’han tingut en compte per seleccionar el sensor es recullen tot seguit a la Taula 5. Cal 

remarcar que s’adapten a les demandes del projecte. 

Dades Tècniques 

Senyal de sortida Analògica 

Sortida analògica de corrent (mA) 4...20  

Rang de mesura 1 (bar) -0,0124...0,25  

Rang de mesura 2 (mbar) -12,4...250  

Rang de mesura 3 (inH2O) -5...100,4  

Interval de mesura (mbar) 0,2  

Fluids Fluid viscosos, fluids líquids i gasosos 

Temperatura (ºC) -25...125  

Tipus de pressió Pressió relativa 

Tensió d’alimentació (V DC) 18...32  

Consum de corrent  (mA) en 24 V <70  

Alimentació PNP/NPN 

Grau de protecció IP 69K 

Taula 5. Dades tècniques sensor de pressió PG2798. 

La senyal analògica és convenient, ja que el ser de ser 4...20 mA, en cas que es perdi la 

connexió del cable (es trenqui per exemple), no arribaria el corrent mínim i s’observaria que 

no està funcionant i que la pressió no és correcte.  

Mitjançant la connexió del sensor amb el mòdul d’entrades digitals situats a cadascun dels 

Point I/O, s’adquireixen les dades de pressió del procés. 

El rang de mesura és el que s’adapta per la relació entre el màxim i mínim del nivell del tanc, 

que es necessita que sigui entre 0..200 mbar. Com que és per saber el nivell del tanc IBC, cal 

tenir en compte que aproximadament estan a un metre i mig d’alçada i cap bomba dona 

pressió al sistema, per tant, no cal un manòmetre molt gran, amb el de 0..250 mbar serà 

suficient. Per cada metre de columna d’aigua són 0,1 bar aproximadament, és a dir, hi ha una 

relació entre l’altura que hi ha amb la pressió del sistema (Eq. 1). 

    1 m.c.a = 0,99 bar                      (Eq. 1) 
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Pel segon cas es selecciona el sensor de pressió amb membrana flotant de IFM, model 

PG2794 (Figura 12). Les seves característiques principals són les mateixes que presenta el 

model PG2798 explicat anteriorment, però amb la diferència del rang de mesura, que s’adapta 

als requeriments. Com que la bomba d’impulsió dona pressió a la canonada, cal un sensor 

que s’adapti a la pressió que pot tenir el sistema amb la bomba d’impulsió. 

Figura 12. Sensor de pressió PG2794 dosificador d’oli remot. 

A la Taula 6 es mostra el rang de mesura, que és la diferència principal respecte a l’anterior 

sensor de pressió explicat prèviament. 

Dades Tècniques 

Rang de mesura 1 (bar) -1...10 

Taula 6. Dades tècniques sensor de pressió PG2794. 

5.1.3 Capçals de les vàlvules 

En totes les vàlvules del procés de dosificació i de les corresponents estacions d’oli local i 

remot s’utilitzen detectors de posició per vàlvules lineals com les de la Figura 13. Són de la 

marca IFM (model IX5010). 

Figura 13. Capçals de vàlvules IX5010. 
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Els seus principals trets característics són la notificació de la posició de les vàlvules amb les 

tres sortides de commutació: vàlvula oberta, vàlvula tancada i aixecament del seient. 

D’aquesta manera, reemplaça a tres emissors de senyals binàries, com podrien ser la 

instal·lació de tres finals de carrera. 

Disposa de tres indicadors per mostrar l’estat de commutació, Un LED verd indica que està 

en posició d’obertura, un LED groc indica que està en posició d’aixecament del seient i un 

LED vermell indica que està en posició de tancament. 

L’empresa vol assegurar que els sensors i actuadors tinguin un temps mitjà fins la fallada molt 

elevat, per això cal destacar que el temps mitjà de la fallada del present sensor és de 298 

anys. 

Altres característiques importants del capçal de les vàlvules es recullen a la Taula 7. 

Dades Tècniques 

Tipus d’alimentació PNP 

Dimensions (mm) 65 x 52 x 110 

Tensió d’alimentació (V DC) 18...36 

Consum de corrent (mA) 42 (a 24 V) 

Rang de mesura (mm) 0...80 

Resolució de la carrera (mm) 0,2 

Rang de temperatura ambient de treball (ºC) -25...85 

Grau de protecció IP 67 

Temps mitjà de fallada (anys) 298  

Taula 7. Dades tècniques capçal vàlvules IX5010. 

El connexionat dels capçals de les vàlvules es realitza mitjançant el mòdul d’entrades digital 

del Point I/O. 

5.1.4 Elements lluminosos 

Els elements lluminosos són Schmersal, es disposa de tres colors diferents d’elements 

lluminosos. S’utilitzarà un element lluminós de color blau per cada tanc de l’estació de 

dosificació remota i un element lluminós de color verd, blau i vermell per l’estació de dosificació 
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local. La Figura 14 mostra un exemple d’un element lluminós utilitzat en l’estació de dosificació 

d’oli remot. 

Figura 14. Element lluminós botó habilitació IBC. 

L’estat que indica cada element lluminós de l’estació d’oli remot es recull a la Taula 8. 

Estat element lluminós Descripció 

Blau fix Tanc disponible per dosificar i confirmat per l’operari. 

Blau intermitent Tanc disponible per dosificar, pendent de confirmar per l’operari 

Taula 8. Estat que indica els elements lluminosos de l’estació d’oli remot. 

L’estat que indica cada element lluminós de l’estació d’oli local es recull a la Taula 9. 

Estat semàfor Descripció 

Verd fix Marxa del procés 

Blau fix 
Alarma: El dipòsit s’ha quedat sense oli o s’està prement el 
polsador de rearmament. 

Blau intermitent 
S’ha solucionat la alarma de que el dipòsit s’ha quedat sense oli. 
Cal prémer el polsador de rearmament per confirmar que tot està 
correcte. 

Vermell fix 
El procés de dosificació d’oli està parat o s’està prement el botó de 
parada. 

Vermell intermitent Hi ha alguna alarma en el procés 

Taula 9. Estat que indica els elements lluminosos de l’estació d’oli local. 

Els elements lluminosos van connectats als mòdul de sortides digitals del Point I/O. 

5.1.5 Semàfor 

El semàfor que disposa l’estació de dosificació d’oli remot està fet en mòduls LED de diferent 

color. Per la composició del semàfor, s’utilitza una base de semàfor Eaton, un bloc de semàfor 

LED per realitzar l’element lluminós vermell, un altre bloc se semàfor LED per realitzar 
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l’element lluminós taronja i un darrer bloc de semàfor LED per l’element lluminós verd. S’utilitza 

només en l’estació d’oli remot i té la funció de mostrar l’estat en què es troba el procés.  

Les dades tècniques del semàfor es mostren a la Taula 10.  

Dades tècniques 

Tensió d’alimentació (V DC) 24 

Diàmetre (mm) 70 

Rang de temperatura ambient de treball (ºC) -30...60 

Grau de protecció IP 66 

Taula 10. Dades tècniques dels blocs del semàfor de l’estació d’oli remot. 

Es situen al costat dret del quadre elèctric, a la part inferior d’on es situa el tanc IBC 1. A la 

Figura 15 es mostra com és aquest semàfor. 

Figura 15. Semàfor estació dosificació d’oli remot. 

Cal destacar que la tensió d’alimentació és com la que s’utilitza en la majoria dels sensors 

esmentats, la temperatura d’ambient de treball del sensor es troba dins de les condicions de 

treball de l’estació de dosificador remot i el seu grau de protecció presenta IP 66, fet que 

permet utilitzar-lo en condicions de treball dures, com en una indústria. La IP 66 ens indica 

que és un equip hermètic a la pols i protegit contra els rajos d’aigua potents. 

Tot seguit, a la Taula 11 es detalla l’estat de llums del semàfor en funció de l’estat del procés 

de dosificació d’oli remot. 
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Estat element lluminós Descripció 

Verd fix El tanc que s’ha seleccionat està dosificant. 

Taronja intermitent Hi ha alguna alarma en el procés de dosificació d’oli remot 

Vermell fix + verd fix El procés de dosificació d’oli remot ha finalitzat 

Vermell intermitent El procés de dosificació d’oli remot està en fase de preparació 

Taula 11. Estat element lluminós del semàfor en funció de l’estat del procés de dosificació d’oli remot. 

Com s’observa, hi ha quatre possibles estats de visualització de procés. Encara que el procés 

realment es pugui trobar en més estats, per tal de simplificar l’aprenentatge als que treballen 

en el dia a dia en la producció, s’ha decidit simplificar en els estats més importants. 

La connexió del semàfor amb el PLC es realitza mitjançant la connexió amb el mòdul de 

sortides digitals del Point I/O. 

5.1.6 Detector inductiu 

S’escull un detector inductiu per tal de detectar quan s’ha connectat la mànega del CIP en el 

dosificador d’oli local. 

Es selecciona el detector inductiu de seguretat GF711S IFM. Aquest ha de garantir la 

seguretat del procés. Es connecta a un mòdul d’entrades digitals del Point IO del quadre del 

dosificador d’oli local (B3n02). 

Algunes característiques tècniques del sensor es recullen tot seguit a la Taula 12. 

Característiques tècniques 

Alimentació PNP 

Funció de sortida 2 canals (per seguretat) 

Carcassa Tipus rosca 

Dimensions M12 x 1 / L = 70 

Tensió d’alimentació (V DC) 19,2...30 

Consum de corrent (mA) <20 

Zona d’accionament (mm) 0,5...4 

Taula 12. Dades tècniques del detector inductiu de l’estació de dosificació local. 
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5.1.7 Sensor per detecció de nivell 

S’escull un detector de nivell per la supervisió fiable del nivell del dipòsit que anirà connectat 

a l’estació de dosificació local. Es selecciona el sensor LMT110 IFM, el qual és apte per les 

aplicacions asèptiques, complint amb els requisits de la indústria alimentària i de begudes. 

Les característiques tècniques d’aquest sensor es recullen a la Taula 13. 

Característiques tècniques 

Longitud de sonda (m) 11 

Pressió del dipòsit (bar) -1...40 

Temperatura de l’oli (ºC) -40...100 

Taula 13. Dades tècniques del detector inductiu de l’estació de dosificació local. 

5.1.8 Cabalímetre màssic 

Es selecciona el cabalímetre màssic Proline Promass F 300 Coriolis de Endress+Hauser amb 

una bona exactitud de mesura i robust, té una seguretat màxima i és immune a les fluctuacions 

i aplicacions exigents. El cabalímetre màssic serveix per tenir un control del cabal de 

dosificació d’oli, ja que s’ha de saber en tot moment a quin cabal (kg/h o l/h) es dosifica l’oli 

per tal que al final del procés de la línia de producció tot l’oli s’hagi dosificat proporcionalment 

als litres de producció. També fa la funció de saber els quilograms d’oli o litres d’oli que s’han 

dosificat, el qual es reinicia per programari cada vegada que hi hagi una nova producció. 

El cabalímetre màssic dona accés complet a la informació de procés i de diagnòstic amb 

números busos de camp i E/S combinables. A la Figura 16 es mostra el cabalímetre màssic 

Proline Promass F 300 Coriolis de Endress+Hauser utilitzat en les estacions de dosificació 

d’oli en línia. 

Figura 16. Cabalímetre màssic estació d’oli remot. 
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A la Taula 14 es recullen algunes característiques tècniques del cabalímetre màssic utilitzat 

tant a l’estació de dosificació d’oli remot com en l’estació de dosificació d’oli local: 

Dades Tècniques 

Tensió d’alimentació (V DC) 24 

Màxim error mesurat (líquid) ± 0,10 % 

Rang de mesura (kg/h) 0 a 2.000 

Rang de temperatura ambient de treball (ºC) -196...350 

Grau de protecció IP 67 

Entrada analògica (mA) 4...20 

Taula 14. Dades tècniques del cabalímetre màssic Proline Promass F 300. 

Cal destacar que la tensió d’alimentació és la mateixa que en la resta d’elements que precisen 

d’una alimentació addicional, un error molt baix mesurat en els líquids (en aquest cas, el líquid 

serà oli). Pel que fa al rang de mesura del cabal, aquest es troba dintre del rang del procés de 

dosificació, ja que com a màxim s’arriba a 1200 kg/h en la dosificació d’oli segons les 

especificacions del departament de R+D+I. 

La connexió d’aquest sensor amb el PLC es realitza mitjançant la xarxa EtherNet/IP, 

assignant-li una IP fixe. 

5.1.9 Variador de freqüència 

Pel control de la velocitat de la bomba d’impulsió és necessari l’ús de variadors de freqüència 

que permetin regular la velocitat de gir d’aquesta bomba utilitzada en el procés de dosificació 

d’oli. El model seleccionat és el de la marca ABB ACS355 (Figura 17). 

Figura 17. Variador de freqüència ABB ACS355. 
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Prèviament, s’han introduït al variador els paràmetres característics requerits per la bomba 

d’impulsió per tal de poder actuar de la manera més eficient sobre aquesta. D’entre totes les 

característiques, es destaquen les més importants, que són que es tracta d’un variador de 

freqüència alimentat a 220 V que és capaç de regular motors i bombes de fins a 2,2 kW 

trifàsics. S’utilitza un variador de freqüència d’aquest model per cada estació de dosificació 

d’oli. 

A la Taula 15, es presenten les característiques tècniques més rellevants del variador de 

freqüència. 

Dades Tècniques 

Tensió d’entrada (V) 380...480  

Corrent de sortida en ús normal (A) 5,6 

Potència de sortida (kW) 2,2 

Rang de temperatura ambient de treball (ºC) -196...350 

Grau de protecció IP 67 

Entrada analògica (mA) 4...20 

Taula 15. Dades tècniques del variador de freqüència ABB ACS355. 

Cal comentar que es pot implementar la funció STO el qual ens serà molt útil ja que utilitzem 

les sortides de seguretat en que es pot utilitzar la funció.  

Les configuracions del variador de freqüència realitzades són les que s’indiquen a continuació. 

Primerament, cal iniciar l’assistent d’arrencada. Per tal d’iniciar-lo cal fer el següent pas. 

Menú → Asistentes → Asistente de arranque 

A continuació, cal anar realitzant les següents configuracions. El número de configuració és 

important per tal d’identificar que s’ha programat en cada configuració. Es realitzen les 

configuracions següents: 

9901: IDIOMA = ESPAÑOL 

9905: Voltatge nominal motor (V) = “en funció de la placa de característiques del motor”. El 

valor del voltatge nominal és de 400 V. La Figura 18 mostra com s’ha inserit aquest valor del 

paràmetre al variador. 
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Figura 18. Paràmetre configuració tensió nominal variador. 

9906: Intensitat nominal motor (A) = “en funció de la placa de característiques del motor”. El 

valor d’intensitat nominal és de 2,4 A. La Figura 19 mostra com s’ha inserit aquest valor del 

paràmetre al variador. 

Figura 19. Paràmetre configuració intensitat nominal variador 

9907: Freqüència nominal motor (Hz) = “en funció de la placa de característiques del motor”. 

La freqüència nominal del motor és de 50 Hz. La Figura 20 mostra com s’ha inserit aquest 

valor del paràmetre al variador. 

 

Figura 20. Paràmetre configuració freqüència nominal variador. 
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9908: Velocitat nominal motor (rpm) = “en funció de la placa de característiques del motor”. 

La velocitat nominal del motor és de 182 rpm. La Figura 21 mostra com s’ha inserit aquest 

valor del paràmetre al variador. 

 

Figura 21. Paràmetre configuració velocitat nominal variador. 

9909: Potència nominal motor (KW) = “en funció de la placa de característiques del motor”. 

La potència nominal del motor és de 1,1 kW. La Figura 22 mostra com s’ha inserit aquest 

valor del paràmetre al variador. 

 

Figura 22. Paràmetre configuració potència nominal variador. 

Seguidament, cal acceptar i continuar l’assistent. Es realitzen les configuracions següents: 

 

9902: Macro d’aplicació = ESTANDARD ABB. 

 

Tot seguit, és necessari acceptar la macro control escalar i l’ajust de referència EXT1. 

 

Es realitzen les configuracions següents: 

 

1103: Ref 1 Comunicació =  mode COMUNIC 

3001: EA>FUNC MIN = Sense seleccionar (SIN SEL) 

1104: Ref 1 mínima = 0Hz 

1105: Ref 1 màxima = 100Hz 

2007: Freqüència mínima = 0Hz 
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2008: Freqüència màxima = 100Hz 

2202: Temps acceleració = per defecte 

2203: Temps desacceleració = per defecte 

1201: Sel. Vel Const. = Sense seleccionar (SIN SEL) 

 

D’altra banda, cal saltar l’ajust de la referència EXT 2 i acceptar l’ajust de marxa i parada. Es 

realitzen les configuracions següents: 

 

1001: Comandos EXT 1 = COMUNIC 

1003: Direcció = PETICIÓ 

2101: Funció marxa = AUTO 

2102 Funció paro = Rampa o paro lliure en funció de l’aplicació (normalment rampa). 

1601: Permís marxa = Sense seleccionar (SIN SEL) 

 

A continuació, s’accepta l’ajust de proteccions. Es realitzen les configuracions següents: 

 

2003: Intensitat màxima = Int nominal + 10% 

2014: Seleccionar Parell Màxim = PAR MAX 1 

 

Tot seguit, acceptar l’ordre del  permís de marxa, la configuració de funcions de fallades, 

acceptar-los tots per defecte i acceptar les funcions de rearmament automàtic. Es realitzen 

les configuracions següents: 

 

3104: Sobreintensitat = DESACTIVAR 

3105: Sobretensió ER = DESACTTIVAR 

3106: Subtensió AR = ACTIVAR 

3107: EA Min = DESACTIVAR 

3101: Núm. Temptatives = 3 

3102: Temps temptatives = 30 

3103: Temps demora = 0 

3201: Paràmetres Superv. 1 = NO SELECCION 

3204: Paràmetres Superv. 2 = NO SELECCION 

3207: Paràmetres Superv. 3 = NO SELECCION 

 

Finalment, saltar la configuració d’ajustos de sortides i no copiar els paràmetres al panell. Es 

realitzen les configuracions següents dels paràmetres de comunicació: 
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9802 Sel Prot Com = ABC EXT  

5101: Tipo de ABC = ETHERNET 

5102: Par de ABC 2 = 101 (ABB Profile) 

5103: Par de ABC 3 = 0 (Commrate Auto) 

5104: Par de ABC 4 = 0 (IP estàtic) 

Canviar la IP, Màscara i Gateway 

5105:5108 = IP (10.16.113.163) 

5109: Màscara (16) (255.255.0.0) 

5110:5113 = Gateway (10.16.255.254) 

5401: Entrada de dades ABC 1= 103 (Velocitat actual) 

5402: Entrada de dades ABC 2= 104 (Corrent actual) 

5403 :Entrada de dades ABC 3= 105 (Parell actual) 

5404: Entrada de dades ABC 4= 106 (Potència actual) 

5405: Entrada de dades ABC 5= 305 (Codi fallada 1) 

5406: Entrada de dades ABC 6= 306 (Codi fallada 2) 

5407: Entrada de dades ABC 7= 307 (Codi fallada 3) 

5408: Entrada de dades ABC 8= 308 (Codi alarma 1) 

5409: Entrada de dades ABC 9= 309 (Codi alarma 2) 

5127: Actualitzar par ABC = REFRESCO 

El control de la velocitat del motor aigües avall del variador de freqüència es fa mitjançant el 

protocol de xarxa Ethernet/IP a través del PLC. El control del sentit de gir es va realitzar pels 

electricistes de planta. En els variadors on es vol realitzar un control del sentit de gir, es 

disposa d’un contacte normalment obert i d’un de tancat que provenen de la mateixa bobina i 

van connectades a les entrades digitals corresponents. 

Per tal de comprovar el sentit de gir s’han realitzat els següents passos: 

 

1. Polsar Loc/Rem (S’ha de veure LOC a la part superior esquerra de la pantalla) 

2. Pujar la freqüència fins a 10Hz amb les fletxes. 

3. Prémer el botó START 

4. Comprovar que el sentit sigui correcte 

5. Prémer el botó STOP 

6. Anar a Menú i a paràmetres prémer “Cargar a panel” (Ha d’estar en mode local). 

7. Finalment cal tornar-ho a deixar en remot. S’ha de veure REM a la part superior 

esquerra de la pantalla. 
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5.1.10 Bomba d’impulsió  

El departament mecànic de l’empresa, ha subministrat una bomba de pistons FKL 15 per tal 

de dur a terme la dosificació d’oli en cada estació de dosificació d’oli. La bomba va sobre una 

bancada amb acoblament, protecció de l’acoblament, recobriment inoxidable i peus 

regulables. S’escull per la viscositat de l’oli, la possibilitat de realitzar CIP i es selecciona un 

model petit perquè no requereix un cabal molt ni una diferència de pressió molt elevats. 

La velocitat de sortida a 1’1 kW és de 1450 rpm segons el fabricant. Està prevista pel producte 

d’oli vegetal, el fabricant adjunta la relació de Hz amb rpm. La relació de la freqüència, velocitat 

i cabal de dosificació es recull a la taula 16. 

Freqüència (Hz) Velocitat (rpm) Cabal (m3/h) 

66  241 0,6 

24 87 0,1 

18 65 0,025 

Taula 16. Relació freqüència, velocitat i cabal de dosificació. 

5.1.11 Vàlvules 

Es faran servir vàlvules pneumàtiques. Aquestes s’encarregaran de donar el pas a l’aire en el 

moment de ser activades. Posteriorment, al donar aire activaran la vàlvula pneumàtica a la 

qual estiguin connectades.  

Al dosificador d’oli remot s’utilitza una vàlvula Alfa Laval de seient simple (Ref. 9613327694) 

per la injecció d’oli B3V13 i dues vàlvules Alfa Laval papallona (Ref. 9612628360) per tal 

d’activar el buidatge dels tancs  IBC (B3V21 i B3V22). 

Al dosificador d’oli local, s’utilitza una vàlvula Asco de seient inclinat (Ref. S290A806) per tal 

de purgar la línia, una vàlvula Alfa Laval de seient simple 3 vies amb 2 vies al cos de dalt (Ref. 

913326956) per tal de d’activar la  accés del CIP a l’estació de dosificació local (B3V14) i dues 

vàlvules Alfa Laval 3 vies de de seient simple amb 2 vies al cos de baix per injector l’oli 

(B3V15). 
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6. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I PNEUMÀTICA 

La instal·lació elèctrica consta del procés de muntatge del quadre elèctric i la seva connexió 

amb tots els elements que conformen el dosificador. Es muntaran tres quadres elèctrics, un 

per la línia de dosificació, un altre per l’estació de dosificació remota i un altre per l’estació de 

dosificació local.  

Cal tenir en compte que la tensió de subministrament de la instal·lació serà d’una part trifàsica 

400 V de tensió de línia i 230 V entre fase i neutre a una freqüència de 50 Hz. La potència 

total de l’estació de dosificador d’oli remot i de l’estació d’oli local és de 2,5 kW. 

La instal·lació pneumàtica consta del procés de muntatge de les electrovàlvules al quadre i la 

seva connexió tant elèctrica, com amb la resta d’actuadors pneumàtics que disposen les 

instal·lacions. El fluid que s’utilitza és aire comprimit. 

6.1. Quadre elèctric 

Els quadre elèctrics utilitzats (HD 1307.600 Rittal) són de  mides 400x400x210 mm per l’oli 

remot (Figura 23), l’oli local i la línia de dosificació. Aquest model té un disseny higiènic i és 

totalment compacte amb una porta. Està especialment adaptat a les exigències de la indústria 

alimentària, amb un sostre d’inclinació de 30º cap endavant i presenta IP (Ingress Protection, 

és a dir, grau de protecció) 69K. Presenta protecció màxima de la cèl·lula de càrrega davant 

la penetració de pols (IP6_) i presenta protecció màxima davant la penetració d’aigua, inclosa 

a alta pressió o amb neteja amb vapor (IP_9K). 

Figura 23. Quadre elèctric dosificador d’oli remot (B3n01).  
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Als quadres elèctrics es situaran diferents components elèctrics com els mòduls d’entrades i 

sortides utilitzats o els dispositius de protecció elèctrica. Els sensors i actuadors aniran situats 

als llocs pertinents de l’estació de dosificació. 

Al lateral dret de cada quadre hi ha un interruptor seccionador, un mecanisme que aïlla 

elèctricament la instal·lació elèctrica dels dosificadors d’oli. 

El nom dels quadres serà de B3n01 pel quadre l’estació de dosificació remota i de B3n02 pel 

quadre de l’estació de dosificació local. El quadre que actualment s’està utilitzant pels senyals 

de la línia de producció, s’anomena B3i. La figura 24 representa el quadre elèctric de l’estació 

de dosificació remota (B3n01) una vegada muntat. 

Figura 24. Quadre elèctric dosificador d’oli remot (B3n01).  

6.2. PLC 

El PLC controlarà tot el procés d’automatització dels dosificadors d’oli. A partir dels senyals 

d’entrada dels sensors es generaran els senyals de sortida sobre els actuadors.  

Per la realització d’aquest projecte s’utilitza un PLC actual situat a la secció B3i de la fàbrica. 

El PLC de B3 Rockwell és l’encarregat de controlar part del sistema de producció 3. 

El PLC és de la marca d’Allen-Bradley, el qual disposa de dues CPU i tres mòduls de 

comunicació Ethernet. Té una CPU principal, 1756-L83 E Allen-Bradley que es l’encarregada 

de carregar el projecte, amb una capacitat de 2 MB.  L’altre CPU és de seguretat, la qual 
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acompanya a la principal, és una 1756-L71S Allen-Bradley i té una capacitat d’1 MB de 

memòria. També hi ha una targeta 1756-L7SP Allen-Bradley que dona una seguretat 

addicional a la CPU de seguretat. 

Aquestes estan muntades en un xassís de set ranures: 1756-A7 Allen-Bradley juntament amb 

quatre targetes de comunicació (1756-EN2T): xarxa 12 (xarxa de la capa de supervisió i 

gestió), xarxa 14 (xarxa de PLC’s) i xarxa 16 (capa de camp) i xarxa 20 (xarxa addicional per 

comunicar-se amb un altre PLC més antic de la mateixa secció de producció). 

El programa de control es carrega tant a la CPU de seguretat com a la CPU principal, de 

manera que treballen simultàniament. La CPU principal s’encarrega d’executar les línies de 

programa i la CPU de seguretat té la funció de protegir el correcte funcionament de la 

instal·lació i vetllar per la seguretat de les persones que treballen en els processos, així com 

fer-ne el manteniment. Per fer-ho, consta d’una signatura electrònica que s’adjudica a tots els 

elements que formen part del programa de seguretat, incloent el maquinari. La signatura la 

genera al final del projecte el director tècnic, indicant que hi dona el vistiplau i que es fa 

responsable de qualsevol incident que es derivi per culpa d’aquell servei. Un cop feta la 

signatura, la CPU de seguretat no permet modificar res del programa ni del maquinari. Si això 

passés, la CPU de seguretat bloquejaria la CPU principal i no s’executaria el projecte.  La 

targeta L7SP GuardLogix 5570 Safety Partner té un afegit en seguretat, va comprovant tot el 

que hi ha a la CPU de seguretat. Com a principal complement de seguretat, es comprova que 

els senyals de seguretat, que són duplicats en dos canals, vagin al mateix instant de temps. 

En aquest projecte s’utilitzen mòduls de comunicació 1756-EN2T, de la marca Rockwell i que 

són compatibles amb els models de controladors L71S i L73S. Aquest mòdul consta d’un port 

d’Ethernet/IP que permet connectar-se a una xarxa específica, per tant, serveixen de pont 

entre altres mòduls que es troben dins de la mateixa xarxa. A més a més, aquests mòduls 

permeten una connexió en forma d’estrella i descentralitzada així, en el cas de que es perdi 

la comunicació en un dels nodes, no afectarà als altres. 

Els controladors ControlLogix 5580 contribueixen a accelerar el rendiment i a incrementar la 

capacitat, productivitat i seguretat del sistema amb l’objectiu de satisfer la creixent demanda 

de màquines i equips de producció intel·ligents. Tots els controladors fan servir la mateixa 

eina de desenvolupament, el programari Studio 5000 Logix Designer, que combina els 

elements de disseny en un marc estàndard que pot optimitzar la productivitat i reduir el temps 

de posada en marxa. Aquest programari també gestiona la seguretat, motiu pel qual no cal 
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cap mena de separació entre la memòria principal i la de seguretat, ni tampoc és necessari 

fer la partició lògica per aïllar la seguretat ja que el programari ho fa automàticament.  

Algunes característiques dels controladors 5580 es recullen a la taula 17. 

Dades tècniques 

Pantalla incorporada inclosa Sí 

Compatible amb entorn de programació 
Studio 5000 

Sí 

Memòria no volàtil Targeta Secure Digital 

Capacitat màxima memòria d’usuari 40 MB 

Mida màx. punts entrada/sortida digitals 128.000 

Mida màx. punts entrada/sortida analògics 4.000 

Taula 17. Característiques controladors 5580. 

A la següent fotografia es mostra el PLC de B3. D’esquerra a dreta de la Figura 25  disposa 

d’una font d’alimentació, les passarel·les de comunicació 12, 14, 16 i 20 (successivament), la 

CPU de seguretat i el Safety Partner. 

Figura 25. Quadre elèctric dosificador d’oli remot (B3n01).  

6.3. Mòduls d’entrades i sortides 

Tot i tenir un autòmat concret, s’utilitzen mòduls d’entrades i sortides tant analògiques com 

digitals que aniran a diferents localitzacions de la ubicació principal del PLC.  

S’utilitzaran tres mòduls Point I/O 1734-AENTR Ethernet Adapter, Twisted-Pair Media. Point 

I/O és una família de productes d’entrades i sortides (E/S) modulars ideals per a aplicacions 
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que requereixen flexibilitat i baix cost de propietat. Des d’1 a 8 punts per mòduls la modularitat 

de Point I/O minimitza els costos i la mida del sistema. Pot combinar E/S estàndard i de 

seguretat en el mateix Point I/O. 

A la Figura 26 es pot visualitzar el Point I/O que es situa en l’estació d’oli remot. En aquest 

mòdul d’entrades i  sortides es situaran tots els grups de senyal. S’utilitza un Point I/O per 

cada estació de dosificació. També s’observa com està connectat a la xarxa 16 de 

comunicacions mitjançant el cable verd, que arriba fins a la targeta de comunicacions de xarxa 

16 del PLC de B3.  

Figura 26. Point IO del situat al quadre B3n01.  

A la Taula 18 es detallen les característiques bàsiques del mòdul d’entrades digital seleccionat 

(1734-IB8). El número de mòduls d’aquest tipus són tres pel dosificador d’oli remot i dos pel 

dosificador d’oli local. 

Entrades Digitals 

Targeta 1734-IB8 8 PT 24V DC Sink In 

Nombre d'entrades 8 

Vmin, estat-on (V DC) 10 

Vnom, estat-on (V DC) 24  

Vmax, estat-on (V DC) 28,8  

Corrent min, estat-on (mA) 2 

Corrent nom, estat-on (mA) 4  

Corrent màx, estat-on (mA) 5  

Voltatge màx, estat-off (V DC) 5 

Corrent min, estat-off (mA) 1,5  

Impedància entrada, nom (kΩ) 3,6  

Impedància entrada, màx (kΩ) 4,7  

Taula 18. Característiques mòdul entrades digitals.  
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També hi ha set mòduls de sortides digitals (1734-OB4), tres pel dosificador d’oli remot, un 

pel dosificador d’oli local i un altre per la línia de dosificació que serveixen per les sortides 

discretes. Les principals característiques es troben a la Taula 19. 

Sortides Digitals 

Targeta 1734-OB4 4 PT 24V DC Source Out 

Nombre de sortides 4 

Vmin, estat-on (V DC) 10 

Vnom, estat-on (V DC) 24 

Vmax, estat-on (V DC) 28,8 

Vmax, fallo estat-on (V DC) 0,2 

Corrent min, estat-on (mA) 1,0  

Corrent fuga, estat-off (mA) 0,5 

Taula 19. Característiques mòdul sortides digitals.  

Tres mòduls 1734-IE4C, dos pel dosificador d’oli remot i un pel dosificador d’oli local són 

utilitzats per a la lectura de valors analògics provinents de diferents sensors dels dosificadors 

d’oli tal com podem observar a la Taula 20. 

Entrades Analògiques 

Targeta 1734-IE4C 4 PT CURRENT INPUT 

Nombre d'entrades 4, single-ended 

Resolució 16 bits - 0…21mA (0,32 mA uA/cnt) 

Corrent d'entrada (mA) 4..,20 / 0…20 

Impedància d'entrada (Ω) 60 

Taula 20. Característiques mòdul d’entrades analògiques.  

Un mòdul d’entrada 1734-IB8S pel dosificador d’oli remot i un altre pel dosificador d’oli local 

seran utilitzats per  les senyals d’entrada de seguretat dels corresponents polsadors 

d’emergència. Es programarà el mòdul per tal que sigui del tipus de polsador de parada 

d’emergència. El polsador d’emergència quan no estigui premut activarà dues senyals 

d’entrada. En cas de prémer el botó es desactivaran les entrades i es posaran a 0. D’aquesta 

manera, en cas de que el cable fes una mala connexió, activaria la senyal de parada 

d’emergència, mostrant d’aquesta manera que hi ha un error elèctric.  

La Taula 21 mostra les entrades digitals de seguretat. 



Dosificació d’oli en línia per a la producció de begudes vegetals                         Memòria 

41 

Entrades Digitals de Seguretat 

Targeta 1734-IB8S 8 Point 24V DC Sink Input 

Nombre d'entrades 8 

Corrent d’entrada màx. (A) 0,7  

Taula 21. Característiques mòdul d’entrades digitals de seguretat. 

Un mòdul de sortides 1734-OB8S pel dosificador d’oli remot i un altre pel dosificador d’oli local 

seran utilitzats per a les senyals de sortida de seguretat. La Taula 22 en mostra les entrades 

digitals de seguretat. 

Sortides Digitals de Seguretat 

Targeta 1734-OB8S 8 Point 24V DC Source-Output 

Nombre de sortides 8 

Corrent de sortida màx. (A) 1 

Taula 22. Característiques mòdul de sortides digitals de seguretat. 

Donat que s’utilitzen variadors de freqüència amb funció de Safe Torque OFF, és important 

l’ús d’una targeta de sortides de seguretat.  

La funció de Safe Torque Off (STO) és un dels components d’un sistema de control de 

seguretat, ja que evita que el variador de freqüència generi la potència necessària per girar el 

motor. Assegura que cap energia generadora de parell continuï actuant sobre el motor i que 

aquest no es pugui reiniciar fins que s’elimini la STO. Sempre que les senyals de STO estiguin 

desactivades el variador de freqüència funcionarà correctament. En cas de que estiguin 

actives aquestes senyals (que estan doblades per major seguretat), el variador de freqüència 

tallarà l’accionament de la bomba d’impulsió. 

La seguretat STO en el present projecte s’activarà sempre que es premi el polsador 

d’emergència de l’estació de dosificació d’oli i es desactivarà quan es rearmi físicament el botó 

de parada d’emergència. 

6.4. ENTRADES I SORTIDES 

A continuació es mostra la taula d’entrades i sortides del procés, les quals es poden separar 

en tres blocs: el del quadre de la línia de dosificació (centrifugat) B3i, el del dosificador d’oli 

remot (B3n01) i el del dosificador d’oli local (B3n02). A la capçalera de les taules s’especifica 
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el dispositiu Ethernet/IP utilitzat i, a continuació, s’especifica el mòdul utilitzat, el nom de la 

variable, una breu descripció de la funció que realitza, el tipus de dada i la direcció del PLC. 

6.4.1 Línia Dosificació 

La línia de dosificació (senyals del quadre B3i) està formada per un grup de vàlvules 

pneumàtiques FESTO i un Point IO. Es realitza la comunicació mitjançant el protocol 

Ethernet/IP. La línia de dosificació incorpora la vàlvula d’injecció d’oli remot, ja que el quadre 

d’aquesta  estació es situa molt lluny i caldria passar molts metres de cable i tub d’aire. 

A la Taula 23 es mostren el llistat de sortides digitals pneumàtiques utilitzades. 

FESTO – EIP – B3i_CPX – Vàlvules Pneumàtiques CPX-FB32 IP: 10.16.113.120 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

VMPA1-
FB-EMS-8 
[8DO] 

B3VD11 Vàlvula bypass entrada a mesclador EV B3i_CPX1_O[5].2 

B3VD12 Vàlvula bypass sortida a mesclador EV B3i_CPX1_O[5].3 

B3VD13 Vàlvula entrada injecció oli remot EV B3i_CPX1_O[5].4 

Taula 23. Llistat d’entrades i sortides mòdul FESTO B3i. 

A continuació a la Taula 24 mostren les senyals del Point IO de la línia de dosificació. 

POINT IO - 1734 AENT/B B3i - GRUP ENTRADES/SORTIDES IP: 10.16.113.121 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-IB4 
[4DI] – 
T19 

B3VD11_O B3i: Senyal “Open” DI B3i_PIO1:19:I.0 

B3VD11_C B3i: Senyal “Close” DI B3i_PIO1:19:I.1 

B3VD11_S B3i: Senyal “Seal” DI B3i_PIO1:19:I.2 

1734-IB4 
[4DI] – 
T20 

B3VD12_O B3i: Senyal “Open” DI B3i_PIO1:20:I.0 

B3VD12_C B3i: Senyal “Close” DI B3i_PIO1:20:I.1 

B3VD12_S B3i: Senyal “Seal” DI B3i_PIO1:20:I.2 

Reserva B3i: Reserva DI B3i_PIO1:20:I.3 

1734-IB4 
[4DI] – 
T23 

B3VD13_O B3i: Senyal “Open” DI B3i_PIO1:23:I.0 

B3VD13_C B3i: Senyal “Close” DI B3i_PIO1:23:I.1 

B3VD13_S B3i: Senyal “Seal” DI B3i_PIO1:23:I.2 

Reserva B3i: Reserva DI B3i_PIO1:23:I.3 

Taula 24. Llistat d’entrades digitals POINT IO B3i. 
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6.4.2 Estació de dosificació remota 

El quadre de l’estació de dosificació remota (senyals del quadre B3n01) també té el seu Point 

IO. La comunicació cap al controlador es realitza mitjançant el protocol Ethernet/IP. La Taula 

25 mostra part de les entrades i sortides del Point IO de l’estació de dosificació remot.  

POINT IO – 1734 AENT/B B3n01 – GRUP ENTRADES/SORTIDES IP: 10.16.113.160 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-IB8S 
[8 DIS] – 
T1 

B3n01_DIS1 B3n01: Parada emergència. CHA DI B3n01_PIO1:1:I.Pt00Data 

B3n01_DIS2 B3n01: Parada emergència. CHB DI B3n01_PIO1:1:I.Pt01Data 

B3n01_DIS3 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:1:I.Pt02Data 

B3n01_DIS4 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:1:I.Pt03Data 

B3n01_DIS5 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:1:I.Pt04Data 

B3n01_DIS6 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:1:I.Pt05Data 

B3n01_DIS7 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:1:I.Pt06Data 

B3n01_DIS8 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:1:I.Pt07Data 

1734-IB8 
[8 DI] – T2 

B3n01_DI1 B3n01: Polsador Selecció IBC 1 DI B3n01_PIO1:2:I.0 

B3n01_DI2 B3n01: Polsador Selecció IBC 2 DI B3n01_PIO1:2:I.1 

B3n01_DI3 B3n01: Polsador Selecció IBC 3 DI B3n01_PIO1:2:I.2 

B3n01_DI4 B3n01: Polsador Selecció IBC 4 DI B3n01_PIO1:2:I.3 

B3n01_DI5 B3n01: Polsador Selecció IBC 5 DI B3n01_PIO1:2:I.4 

B3n01_DI6 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:2:I.5 

B3n01_DI7 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:2:I.6 

B3n01_DI8 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:2:I.7 

1734-IB8 
[8 DI] – T3 

B3n01_DI9 
B3n01: Vàlvula EV1. Posició 
“Open” 

DI B3n01_PIO1:3:I.0 

B3n01_DI10 
B3n01: Vàlvula EV1. Posició 
“Close” 

DI B3n01_PIO1:3:I.1 

B3n01_DI11 
B3n01: Vàlvula EV2. Posició 
“Open” 

DI B3n01_PIO1:3:I.2 

B3n01_DI12 
B3n01: Vàlvula EV2. Posició 
“Close” 

DI B3n01_PIO1:3:I.3 

B3n01_DI13 
B3n01: Vàlvula EV3. Posició 
“Open” 

DI B3n01_PIO1:3:I.4 

B3n01_DI14 
B3n01: Vàlvula EV3. Posició 
“Close” 

DI B3n01_PIO1:3:I.5 

B3n01_DI15 
B3n01: Vàlvula EV4. Posició 
“Open” 

DI B3n01_PIO1:3:I.6 

B3n01_DI16 
B3n01: Vàlvula EV4. Posició 
“Close” 

DI B3n01_PIO1:3:I.7 

1734-IB8 
[8 DI] – T4 

B3n01_DI17 
B3n01: Vàlvula EV5. Posició 
“Open” 

DI B3n01_PIO1:4:I.0 

B3n01_DI18 
B3n01: Vàlvula EV5. Posició 
“Close” 

DI B3n01_PIO1:4:I.1 

B3n01_DI19 
B3n01: Vàlvula Injecció Oli Remot. 
Posició “Open” 

DI B3n01_PIO1:4:I.2 

B3n01_DI20 
B3n01: Vàlvula Injecció Oli Remot. 
“Close” 

DI B3n01_PIO1:4:I.3 

Taula 25. Llistat d’entrades i sortides Point IO B3n01. 
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Les entrades i sortides del dosificador d’oli remot continuen a la Taula 26 

POINT IO - 1734 AENT/B B3n01 - GRUP ENTRADES/SORTIDES IP: 10.16.113.160 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-IB8 
[8 DI] – T4 

B3n01_DI21 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:4:I.4 

B3n01_DI22 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:4:I.5 

B3n01_DI23 B3n01: Reserva DI B3n01_PIO1:4:I.6 

B3n01_DI24 B3n01: Reserva” DI B3n01_PIO1:4:I.7 

1734-
IE4C/C [4 
AI] - T5 

B3n01_AI1 
B3n01: Sensor de pressió sortida 
bomba 

AI B3n01_PIO1:5:I.Ch0Data 

B3n01_AI2 
B3n01: Sensor pressió nivell 
dipòsit IBC 1 

AI B3n01_PIO1:5:I.Ch1Data 

B3n01_AI3 
B3n01: Sensor pressió nivell 
dipòsit IBC 2 

AI B3n01_PIO1:5:I.Ch2Data 

B3n01_AI4 
B3n01: Sensor pressió nivell 
dipòsit IBC 3 

AI B3n01_PIO1:5:I.Ch3Data 

1734-
IE4C/C [4 
AI] – T6 

B3n01_AI5 
B3n01: Sensor pressió nivell 
dipòsit IBC 4 

AI B3n01_PIO1:6:I.Ch0Data 

B3n01_AI6 
B3n01: Sensor pressió nivell 
dipòsit IBC 5 

AI B3n01_PIO1:6:I.Ch1Data 

B3n01_AI7 B3n01: Reserva AI B3n01_PIO1:6:I.Ch2Data 

B3n01_AI8 B3n01: Reserva AI B3n01_PIO1:6:I.Ch3Data 

1734-
OB4/C [4 
DO] – T7 

B3n01_DO1 B3n01: Semàfor: Llum verd.  DO B3n01_PIO1:7:O.0 

B3n01_DO2 B3n01: Semàfor: Llum taronja. DO B3n01_PIO1:7:O.1 

B3n01_DO3 B3n01: Semàfor: Llum vermell.  DO B3n01_PIO1:7:O.2 

B3n01_DO4 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 1 

DO B3n01_PIO1:7:O.3 

1734-
OB4/C [4 
DO] – T8 

B3n01_DO5 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 2 

DO B3n01_PIO1:8:O.0 

B3n01_DO6 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 3 

DO B3n01_PIO1:8:O.1 

B3n01_DO7 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 4 

DO B3n01_PIO1:8:O.2 

B3n01_DO8 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 5 

DO B3n01_PIO1:8:O.3 

1734-
OB4/C [4 
DO] – T9 

B3n01_DO9 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 2 

DO B3n01_PIO1:8:O.0 

B3n01_DO10 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 3 

DO B3n01_PIO1:8:O.1 

B3n01_DO11 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 4 

DO B3n01_PIO1:8:O.2 

B3n01_DO12 
B3n01: Pilot Lluminós Polsador 
Selecció IBC 5 

DO B3n01_PIO1:8:O.3 

Taula 26. Llistat d’entrades i sortides Point IO B3n01. 

La Taula 27 mostra les sortides digitals de seguretat del dosificador d’oli remot. 
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POINT IO - 1734 AENT/B B3n01 - GRUP ENTRADES/SORTIDES IP: 10.16.113.160 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-
OB8S [8 
DO] - T10 

B3n01_DOS1 B3n01: Safe Torque Off. CHA DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt00Da
ta 

B3n01_DOS2 B3n01: Safe Torque Off. CHB DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt01Da
ta 

B3n01_DOS3 B3n01: Reserva DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt02Da
ta 

B3n01_DOS4 B3n01: Reserva DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt03Da
ta 

B3n01_DOS5 B3n01: Reserva DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt04Da
ta 

B3n01_DOS6 B3n01: Reserva DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt05Da
ta 

B3n01_DOS7 B3n01: Reserva DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt06Da
ta 

B3n01_DOS8 B3n01: Reserva DOS 
B3n01_PIO1:10:O.Pt07Da
ta 

Taula 27. Llistat d’entrades i sortides Point IO B3n01. 

Una vegades vistes les taules d’entrades i sortides referent al POINT IO que disposa el quadre 

B3n01, la Taula 28 mostra el grup de senyals pneumàtiques CPX-FB36 que s’utilitzen. 

FESTO-EIP  B3n01_CPX1 - VALVULES PNEUMÀTIQUES CPX-FB36 IP: 10.16.113.161 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-
OB8S [8 
DO]  

EV1 
B3n01: Activació obertura vàlvula 
dipòsit IBC 1 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].0 

EV2 
B3n01: Activació obertura vàlvula 
dipòsit IBC 2 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].1 

EV3 
B3n01: Activació obertura vàlvula 
dipòsit IBC 3 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].2 

EV4 
B3n01: Activació obertura vàlvula 
dipòsit IBC 4 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].3 

EV5 
B3n01: Activació obertura vàlvula 
dipòsit IBC 5 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].4 

EV6 
B3n01: Activació obertura vàlvula 
injecció oli 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].5 

EV7 
B3n01: Reserva 
 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].6 

EV8 
B3n01: Reserva 
 

DOS B3n01_CPX1:O.Data[0].7 

Taula 28. Llistat d’entrades i sortides mòdul FESTO B3n01. 

A continuació, es mostren a la Taula 29 altres elements que disposa el quadre B3n01 de 

l’estació d’oli remot. Aquests elements també utilitzen el protocol de comunicacions 

Ethernet/IP. S’especifica quina serà la direcció IP per tal de connectar-se en el controlador de 

producció 3. 
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NOM ELEMENT DESCRIPCIÓ IP 

PROMASS F300 Cabalímetre màssic per la dosificació d’oli 10.16.113.162 

ABB ACS355 Variador de freqüència per la bomba d’impulsió 10.16.113.163 

Taula 29. Llistat elements Ethernet/IP B3n01. 

6.4.3 Estació de dosificació local 

El quadre de l’estació de dosificació local (senyals del quadre B3n02) també té el seu Point 

IO i la comunicació es realitza per el protocol Ethernet IP, tal com es visualitza a la Taula 30.  

POINT IO - 1734 AENT/B B3n02 - GRUP ENTRADES/SORTIDES IP: 10.16.113.165 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-
IB8S [8 
DIS] - T1 

B3n02_DIS1 B3n02: Parada emergència. CHA. DI B3n02_PIO1:1:I.Pt00Data 

B3n02_DIS2 B3n02: Parada emergència. CHB. DI B3n02_PIO1:1:I.Pt01Data 

B3n02_DIS3 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:1:I.Pt02Data 

B3n02_DIS4 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:1:I.Pt03Data 

B3n02_DIS5 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:1:I.Pt04Data 

B3n02_DIS6 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:1:I.Pt05Data 

B3n02_DIS7 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:1:I.Pt06Data 

B3n02_DIS8 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:1:I.Pt07Data 

1734-IB8 
[8 DI] – 
T2 

B3n02_DI1 B3n02: Polsador Verd. Marxa DI B3n02_PIO1:2:I.0 

B3n02_DI2 B3n02: Polsador Vermell. Paro DI B3n02_PIO1:2:I.1 

B3n02_DI3 
B3n02: Polsador Blau. 
Rearmament 

DI B3n02_PIO1:2:I.2 

B3n02_DI4 
B3n02: Inductiu mànega CIP 
connectada 

DI B3n02_PIO1:2:I.3 

B3n02_DI5 
B3n02: Sensor de nivell detecció 
oli 

DI B3n02_PIO1:2:I.4 

B3n02_DI6 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:2:I.5 

B3n02_DI7 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:2:I.6 

B3n02_DI8 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:2:I.7 

1734-IB8 
[8 DI] – 
T3 

B3n02_DI9 
B3n02: Vàlvula CIP. Posició 
“Open” 

DI B3n02_PIO1:3:I.0 

B3n02_DI10 
B3n02: Vàlvula CIP. Posició 
“Close” 

DI B3n02_PIO1:3:I.1 

B3n02_DI11 
B3n02: Vàlvula CIP. Posició 
“Open” 

DI B3n02_PIO1:3:I.2 

B3n02_DI12 
B3n02: Vàlvula Injecció oli. Posició 
“Close” 

DI B3n02_PIO1:3:I.3 

B3n02_DI13 
B3n02: Vàlvula Injecció oli. Posició 
“Open” 

DI B3n02_PIO1:3:I.4 

B3n02_DI14 
B3n02: Vàlvula Injecció oli. Posició 
“Close” 

DI B3n02_PIO1:3:I.5 

B3n02_DI15 B3n02: Reserva DI B3n02_PIO1:3:I.6 

B3n02_DI16 
B3n02: Vàlvula EV4. Posició 
“Close” 

DI B3n02_PIO1:3:I.7 

Taula 30. Llistat d’entrades digitals Point IO B3n02. 
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A la Taula 31 es mostren més entrades i sortides del Point IO de B3n02. 

POINT IO - 1734 AENT/B B3n02 - GRUP ENTRADES/SORTIDES IP: 10.16.113.165 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

 
1734-
IE4C [4 
AI] – T4 

B3n02_AI1 
B3n02: Sensor de pressió sortida 
bomba. 

DI B3n02_PIO1:4:I.Ch0Data 

B3n02_AI2 B3n02: Reserva. DI B3n02_PIO1:4:I.Ch1Data 

B3n02_AI3 B3n02: Reserva. DI B3n02_PIO1:4:I.Ch2Data 

B3n02_AI4 B3n02: Reserva. DI B3n02_PIO1:4:I.Ch3Data 

1734-
OB4 [4 
DO] – T5 

B3n02_DO1 B3n02: Pilot lluminós Verd. Marxa DI B3n02_PIO1:5:O.0 

B3n02_DO2 
B3n02: Pilot lluminós Vermell. 
Paro. 

DI B3n02_PIO1:5:O.1 

B3n02_DO3 
B3n02: Pilot lluminós Blau. 
Rearmament. 

DI B3n02_PIO1:5:O.2 

B3n02_DO4 B3n02: Reserva. DI B3n02_PIO1:5:O.3 

1734-
OB8S [8 
DOS] – 
T6 

B3n02_DOS1 B3n02: Safe Torque Off. CHA DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt00Data 

B3n02_DOS2 B3n02: Safe Torque Off. CHB DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt01Data 

B3n02_DOS3 B3n02: Reserva DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt02Data 

B3n02_DOS4 B3n02: Reserva DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt03Data 

B3n02_DOS5 B3n02: Reserva DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt04Data 

B3n02_DOS6 B3n02: Reserva DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt05Data 

B3n02_DOS7 B3n02: Reserva DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt06Data 

B3n02_DOS8 B3n02: Reserva DOS B3n02_PIO1:6:O.Pt07Data 

Taula 31. Llistat d’entrades digitals Point IO B3n02. 

A la Taula 32 es mostren les sortides digitals del mòdul FESTO utilitzat per l’activació de les 

vàlvules de l’estació de dosificació local. 

FESTO-EIP  B3n01_CPX1 - VALVULES PNEUMÀTIQUES CPX-FB36 IP: 10.16.113.166 

Mòdul Símbol Descripció Tipus Adreça 

1734-
OB8S [8 
DO] - T10 

EV1 B3n02: Activació vàlvula CIP EV B3n02_CPX1:O.Data[0].0 

EV2 B3n02: Activació vàlvula injecció oli EV B3n02_CPX1:O.Data[0].1 

EV3 B3n02: Activació vàlvula purga aire EV B3n02_CPX1:O.Data[0].2 

EV4 B3n02: Reserva EV B3n02_CPX1:O.Data[0].3 

EV5 B3n02: Reserva EV B3n02_CPX1:O.Data[0].4 

EV6 B3n02: Reserva EV B3n02_CPX1:O.Data[0].5 

EV7 B3n02: Reserva EV B3n02_CPX1:O.Data[0].6 

EV8 B3n02: Reserva EV B3n02_CPX1:O.Data[0].7 

Taula 32. Llistat sortides FESTO B3n02. 

A continuació es mostren a la Taula 33 altres elements que disposa el quadre B3n02 de 

l’estació d’oli local associat a la seva adreça IP, necessària per tal de comunicar-se amb el 

controlador. Aquests elements també utilitzen el protocol de comunicacions Ethernet/IP.  
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NOM ELEMENT DESCRIPCIÓ IP 

PROMASS F300 Cabalímetre màssic per la dosificació d’oli 10.16.113.167 

ABB ACS355 Variador de freqüència per la bomba d’impulsió 10.16.113.168 

Taula 33. Llistat elements Ethernet/IP B3n02. 

6.5. Font d’alimentació 

Per l’alimentació dels elements elèctrics que utilitzen una tensió de 24 V de contínua, 

s’utilitzarà una font d’alimentació Weidmüller. La font seleccionada s’alimenta a 230 V AC i 

ens proporciona un corrent de sortida màxim de 10 A. Es pot observar la font d’alimentació 

emprada en el projecte per el dosificador d’oli remot i local a la Figura 27. 

Figura 27. Font d’alimentació Weidmüller 24 V del quadre B3n01. 

6.6. Proteccions elèctriques 

Les proteccions elèctriques s’ocupen de garantir la seguretat dels operaris i personal de 

fàbrica que treballen a les estacions de dosificació d’oli de qualsevol risc elèctric. També són 

encarregades d’evitar possibles sobreintensitat o sobretensions que puguin fer malbé 

elements de la instal·lació. La Figura 28 mostra les proteccions emprades al quadre B3n01. 

Figura 28. Interruptors diferencials i magnetotèrmic quadre B3n01. 
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6.6.1 Interruptor seccionador 

L’interruptor seccionador (Figura 29) és el primer element de protecció amb el que compta la 

instal·lació.  Aquest element és l’encarregat de tallar el subministrament de tensió del quadre, 

de manera que es pot treballar amb els elements de dintre el quadre de cada estació de 

dosificació sense tensió, evitant qualsevol contacte directe. Cada quadre en disposarà d’un. 

Figura 29. Interruptor seccionador quadre B3n01. 

6.4.2. Interruptors magnetotèrmics 

Per tal de protegir tots els elements amb connexió monofàsica o trifàsica contra 

sobrecàrregues i curtcircuits que poden fer-los malbé o cremar-los, s’empraran interruptors 

magnetotèrmics.  

Per l’estació de dosificació d’oli remot i local es farà servir un interruptor magnetotèrmic de 3 

pols i 10 A per la bomba d’impulsió i un altre de 4 pols i 16 A general per la instal·lació. 

6.4.3. Interruptors diferencials 

Per tal de protegir als operaris i personal de fàbrica contra contactes indirectes, s’empraran 

interruptors diferencials.   

Per l’estació de dosificació d’oli remot es faran servir dos interruptors diferencial de classe AC, 

de 10 A, 1P+N i sensibilitat de 30 mA per la font d’alimentació i pel cabalímetre màssic 

respectivament i un interruptor diferencial de classe AC, de 25 A i sensibilitat de 30 mA general 

per la instal·lació. 

Per l’estació de dosificació d’oli local es faran servir dos interruptors diferencials de classe AC, 

de 16 A, 1P+N i sensibilitat de 30 mA per la font d’alimentació i pel cabalímetre màssic 
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respectivament i un interruptor diferencial de classe AC, de 25 A i sensibilitat de 30 mA general 

per la instal·lació. 

6.7. Unitat de manteniment 

La unitat de manteniment està conformada pel filtre, el  regulador i una vàlvula de tall. El filtre 

és l’encarregat d’eliminar les possibles impureses presents en l’aire comprimit, com pot ser 

l’aigua. El regulador té la funció d’establir la pressió adequada pel bon funcionament de la 

instal·lació i té una pressió de treball de 6-7 bars. La vàlvula de tall permet obrir i tancar el 

circuit d’aire. D’aquesta manera, es podrà tancar el circuit d’aire quan la màquina es trobi 

parada o s’hagin de realitzar tasques de manteniment que requereixin que els circuits d’aire 

estiguin tancats.  
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7. PROGRAMACIÓ 

Definits molts elements de la capa de control que participen en el present projecte, el següent 

pas és el de conèixer el programari de programació compatible amb el sistema PlantPax 

utilitzat que permetrà crear els programes de control del PLC. 

Per tal de realitzar la programació de la present automatització, s’han realitzat tres programes: 

i) un per l’estació de dosificació d’oli remot, ii) un altre per l’estació d’oli local i iii) un per el 

control de la línia de dosificació.  

Una vegada obtingudes les taules d’entrada i sortides es declara el maquinari utilitzat al 

programa. Tot seguit, es realitzen els diagrames seqüencials GRAFCET del procés 

necessaris, es declaren les alarmes i l’advertència del procés i a partir d'aquí s’inicia la 

programació amb el programari Studio 5000 Logix Designer. 

Finalitzada la programació en l’entorn Studio 5000 Logix Designer, es realitza l’ajust dels 

controladors PID, la pantalla SCADA amb el FactoryTalk View Site Edition i es realitzen les 

gràfiques que es vulguin obtenir del procés. Fets tots aquests passos, és el moment de 

realitzar la posta en marxa del procés de dosificació d’oli remot i local, comprovant totes les 

entrades i sortides, parts del programa i el procés complet sense producte (amb aigua). Una 

vegada realitzats els passos anteriors es duu a terme la posta en marxa final amb producte, 

que en cas de sortir bé ja no caldrà ser supervisada per l’enginyer d’automatismes. 

7.1. Procés de dosificació d’oli 

El procés que utilitzen les diferents estacions per realitzar la dosificació d’oli es pot representar 

en diagrames seqüencials. Aquests mostren el control de les etapes i transicions que es 

realitzen al llarg de la programació. És una forma més ràpida i senzilla de mostrar el programa 

en llenguatge d’alt nivell, per després poder-lo transcriure al llenguatge específic del 

programari Studio 5000 Logix Designer. 

S’han realitzat tres diagrames seqüencials en GRAFCET: el primer és el de procés, 

l’encarregat de dur a terme tot el procés de dosificació d’oli en línia tant a l’estació d’oli remota 

com a l’estació d’oli local. El segon, complementari al primer, és el de control de la bomba 

d’impulsió en manual. En cas que es vulgui dosificar de manera menys automatitzada, només 

fent ús de la bomba d’impulsió i no utilitzant el PID que regula el cabal, és quan s’utilitzarà 
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aquest GRAFCET complementari. El tercer GRAFCET és l’encarregat de preparar i donar 

permís a la neteja de l’oli de dosificació local. Això es deu al fet que quan es realitza CIP de 

la línia de producció es netegen les canonades de l’estació d’oli local , donat que l’oli que hi 

passa no és sempre el mateix.  

7.1.1 Procés de dosificació de l’estació remota 

El GRAFCET de procés de l’estació de dosificació d’oli remota, com s’ha comentat a l’inici 

d’aquest apartat, és l’encarregat de dur a terme tot el procés de dosificació d’oli de l’estació 

d’oli remota. Governarà tot el programa i ens definirà en quin estat es troba el procés en cada 

instant. 

Les condicions genèriques que es troben en el diagrama seqüencial marquen en quin estat 

es troba el procés, però les condicions específiques per activar la condició genèrica 

s’especifiquen sempre en un diagrama de contactes. 

La Figura 30 mostra el GRAFCET de procés de dosificació d’oli remot. 

Figura 30. GRAFCET de procés dosificació d’oli remot. 
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Com es pot observar a la Figura 30, hi ha cinc etapes. La primera és d’inicialització, una 

vegada inicialitzat el primer bit d’escaneig del PLC, el programa es trobarà a l’etapa 0. Quan 

porti 15 ms (temps que es definirà per programa) a l’etapa 0, el procés passarà a l’etapa 1, 

anomenada parada. En aquesta etapa, el procés està parat, totes les vàlvules estan tancades 

i la bomba està parada, de manera que no es dosifica oli. 

En el moment de rebre la senyal de “MARXA_INICIAL”, el procés es posarà en l’etapa de 

preparació. Les condicions per activar la “MARXA_INICIAL” són: que la línia de producció 

també estigui realitzant la marxa inicial, que pel programari de receptes s’identifiqui que s’està 

realitzant una producció que requereix l’estació de dosificació d’oli remota i que no hi hagi cap 

alarma a l’estació d’oli remota. 

La marxa inicial de la línia de producció la dona un controlador més antic que encara utilitza 

la fàbrica, el controlador B3 Omron. Aquest controlador és l’encarregat del control de la línia 

de producció 3 i, que aquest es trobi en marxa inicial, és una condició indispensable per posar 

en marxa l’estació de dosificació remota. 

Una vegada completada la marxa inicial, el GRAFCET estarà en l’etapa de preparació. En 

aquest, les accions generals a realitzar són les següents: activació del semàfor en vermell en 

intermitència, per tal d’indicar que es troba en l’etapa de preparació, però al mateix temps en 

vermell, indicant que no estem dosificant. 

Tot seguit, el procés espera en aquest estat fins que s’activi “MARXA_DOSIFICACIÓ”. Les 

condicions per activar la “MARXA_DOSIFICACIÓ” són les següents: que pel programari de 

receptes s’identifiqui que s’està realitzant una producció que requereix de l’estació de 

dosificació d’oli remota, que no hi hagi cap alarma a l’estació d’oli remota i que la línia de 

producció estigui en règim, això significa que el producte sense oli està passant per aquesta 

línia i que la producció està anant correctament. La senyal que la producció està en règim 

també s’envia per el controlador de B3 Omron. 

Una vegada ens situem al procés de dosificació (etapa 3), tenen lloc diferents accions: el 

semàfor canviarà de l’estat de vermell d’intermitència a verd fix, obertura de la vàlvula 

d’injecció d’oli (B3V13), activació de la bomba d’impulsió i activació del PID per la regulació 

del cabal amb la bomba d’impulsió. 
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El procés estarà en estat de dosificació fins que aquesta es completi, 

“DOSIFICACIÓ_COMPLETADA”. La condició perquè “DOSIFICICACIÓ_COMPLETADA” 

esdevingui certa és que el totalitzador d’oli que indica els quilograms d’oli que han passat per 

el cabalímetre màssic, sigui més gran que la quantitat d’oli que ha de portar la producció. 

Una vegada la condició esdevé certa, ens situem a la l’etapa de final de procés (etapa 4), on 

l’únic que es realitza és mostrar en el semàfor el botó vermell i verd en fix, indicant així que 

tot l’oli que per recepta s’havia d’incorporar a la línia de producte s’ha dosificat. 

Arribats a l’etapa de final de procés, quan es queda sense la condició de “MARXA_INICIAL” 

es torna a l’etapa 1 (parada) i quan es queda sense la condició de “MARXA_DOSIFICACIÓ” 

,però tenim “MARXA_INICIAL”, es torna a l’etapa 2 (preparació). 

Altres condicions per marxar d’etapes són les següents: en cas que s’estigui a l’etapa 2 

(preparació) i no es tingui “MARXA_INICIAL” , el procés torna a l’etapa 1 (parada) i en cas 

que s’estigui a l’etapa 3 (dosificació) i es tingui “MARXA_INICIAL”, però no 

“MARXA_DOSIFICACIÓ”, es torna a l’etapa 2 (preparació). En cas que el procés presenti una 

alarma genèrica de les que s’indiquen al següent apartat, el procés anirà a l’etapa 1 (parada) 

degut a que “MARXA_INICIAL” no esdevindrà cert. 

Tot seguit, en el següent subapartat s’explica el GRAFCET complementari al de procés. 

També es detallen altres les condicions del GRAFCET de procés per arribar a aquest 

GRAFCET complementari . 

7.1.2 Procés de marxa bomba en manual de l’estació de dosificació remota 

El diagrama seqüencial de control de la bomba en manual és complementari al de procés. En 

activar-se un booleà “MARXA_BOMBA”, si el procés es troba en l’etapa de parada o 

preparació i no tenim la senyal de “MARXA_DOSIFICACIÓ”, el procés va a l’etapa 10. La 

Figura 31 mostra l’etapa 10.  

Figura 31. GRAFCET de control manual bomba estació d’oli remot. 
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Quan el procés es troba en l’etapa 10, que indica control manual bomba, es realitza l’acció 

d’obertura vàlvula injecció d’oli (B3V13), es posa en marxa la bomba d’impulsió a la velocitat 

desitjada en hertz i s’activa el semàfor en verd. 

7.1.3 Procés de dosificació de l’estació local 

El GRAFCET de procés d’estació de dosificació d’oli local és l’encarregat de dur a terme tot 

el procés de dosificació d’oli de l’estació d’oli local. Governarà tot el programa i ens definirà 

en quin estat es troba el procés en cada instant. És idèntic al del dosificador d’oli remot. 

Les condicions genèriques que es troben en el diagrama seqüencial marquen en quin estat 

es troba el procés, però les condicions específiques per activar la condició genèrica 

s’especifiquen sempre en un diagrama de contactes, aquest és diferent del dosificador remot. 

La Figura 32 mostra el GRAFCET de procés de l’estació d’oli local. 

Figura 32. GRAFCET de procés de l’estació d’oli local. 
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Com es pot observar hi ha cinc etapes. La primera és d’inicialització, una vegada inicialitzat el 

primer bit d’escaneig del PLC, el programa es trobarà a l’etapa 0 i, quan hagi estat 15 ms en 

aquesta, el procés es posarà a la etapa 1, anomenada parada. En aquesta etapa, el procés 

està parat, totes les vàlvules estan tancades, la bomba està parada i, per tant, no es dosifica 

oli. 

En el cas del dosificador d’oli local, el GRAFCET de procés funciona de la següent manera.  

En el moment de rebre la senyal de “MARXA_INICIAL”, el procés es posarà en l’etapa de 

preparació. Les condicions per activar la “MARXA_INICIAL” són; que la línia de producció 

també estigui realitzant la marxa inicial, que pel programari de receptes s’identifiqui que s’està 

realitzant una producció que requereix l’estació de dosificació d’oli local, que no hi hagi cap 

alarma a l’estació d’oli remota i que el sensor inductiu que detecta que la mànega de CIP està 

connectada a la línia no estigui actiu. 

La marxa inicial de la línia de producció la dona un controlador més antic que encara utilitza 

la fàbrica, el controlador B3 Omron. El controlador B3 Omron és l’encarregat del control de la 

línia de producció 3 i, que aquest es trobi en marxa inicial, és una condició indispensable per 

posar en marxa l’estació de dosificació local. 

Una vegada completada la marxa inicial, el GRAFCET estarà en l’etapa de preparació. En 

aquesta etapa, l’acció a realitzar és l’ activació de l’element lluminós vermell del polsador de 

parada, indicant així que el procés està engegat, però que està en l’estat de parat.  

Tot seguit, el procés espera en aquest estat fins que s’activi “MARXA_DOSIFICACIÓ”. Les 

condicions per que s’activi “MARXA_DOSIFICACIÓ” són les següents: que pel programari de 

receptes s’identifiqui que s’està realitzant una producció que requereix de l’estació de 

dosificació d’oli local, que no hi hagi cap alarma a l’estació d’oli local, que s’hagi premut el 

polsador de marxa de la botonera del dosificador d’oli local i que la línia de producció estigui 

en règim. Això significa que el producte sense oli està passant per aquesta línia i que la 

producció està anant correctament. Aquesta senyal que la producció està en règim també 

s’envia pel controlador de B3 Omron. 

Una vegada situats al procés de dosificació (etapa 3), es realitzen les següents accions: 

l’element lluminós vermell no es mostrarà, activació de l’element lluminós verd del polsador 

de marxa, obertura de la vàlvula d’injecció d’oli (B3V15), activació de la bomba d’impulsió i 
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activació del PID per la regulació del cabal amb la bomba d’impulsió. També, en cas que el 

detector de nivell no ho detecti, aquest activarà la vàlvula de purga d’aire del dosificador d’oli 

local (B3V16). 

El procés estarà en estat de dosificació fins que la dosificació d’oli es completi, 

“DOSIFICACIÓ_COMPLETADA”. La condició perquè “DOSIFICICACIÓ_COMPLETADA” 

esdevingui certa és que el totalitzador d’oli que indica els quilograms d’oli que han passat per 

el cabalímetre màssic, sigui més gran que la quantitat d’oli que ha de portar la producció. 

Una vegada la condició esdevé certa, ens situem a la l’etapa de final de procés (etapa 4), on 

l’únic que és realitza és mostrar l’element lluminós del botó de marxa en verd i l’element 

lluminós del botó de parada en vermell, indicant així que tot l’oli que per recepta s’havia 

d’incorporar en la línia de producte s’ha dosificat. 

Arribats a l’etapa de final de procés, quan es queda sense la condició de “MARXA_INICIAL” 

es torna a l’etapa 1 (parada) i quan es queda sense la condició de “MARXA_DOSIFICACIÓ, 

però es té “MARXA_INICIAL”, es torna a l’etapa 2 (preparació). 

Altres condicions per marxar d’etapes són les següents: en cas que s’estigui a l’etapa 2 

(preparació) i no es tingui “MARXA_INICIAL” , el procés torna a l’etapa 1 (parada) i en cas 

que s’estigui a l’etapa 3 (dosificació) i es tingui “MARXA_INICIAL”, però no 

“MARXA_DOSIFICACIÓ”, es torna a l’etapa 2 (preparació). 

En el cas que el procés presenti una alarma genèrica de les que s’indiquen al següent apartat, 

el procés anirà a l’etapa 1 (parada) degut que “MARXA_INICIAL” no esdevindrà cert. 

Tot seguit, en el següent subapartat s’explica el GRAFCET complementari al de procés. 

També es detallen altres les condicions del GRAFCET de procés per arribar a aquest 

GRAFCET complementari. 

7.1.4 Procés de marxa bomba en manual de l’estació de dosificació local 

El diagrama seqüencial de control de la bomba en manual és complementari al de procés. En 

activar-se un booleà “MARXA_BOMBA”, si el procés es troba en l’etapa de parada o 

preparació i no tenim la senyal de “MARXA_DOSIFICACIÓ”, el procés va a l’etapa 10.  
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La Figura 33 mostra l’etapa 10 del GRAFCET de procés de marxa de la bomba en manual de 

l’estació de dosificació d’oli local.  

Figura 33. GRAFCET de control manual bomba estació d’oli local. 

Quan el procés es troba en l’etapa 10 que indica control manual bomba, es realitza l’acció 

d’obertura vàlvula injecció d’oli (B3V15), es posa en marxa la bomba d’impulsió a la velocitat 

desitjada en hertz i s’activa el semàfor en verd. 

En cas que el booleà de “MARXA_BOMBA” es treguin, si es té “MARXA_INICIAL” o 

“MARXA_DOSIFICACIÓ”, s’anirà a l’etapa 2 (preparació) i si es treu “MARXA_INICIAL” s’anirà 

a l’etapa de parada.  

7.1.5 Procés de neteja de l’estació de dosificació d’oli local 

Aquest procés és l’encarregat de preparar i donar permís a la neteja de l’oli de dosificació 

local. En la realització de CIP de la línia de producció es neteja la canonada, degut que l’oli 

que hi passa no és sempre el mateix.  

Les condicions genèriques, que es troben en el diagrama seqüencial, marquen en quin estat 

es troba el procés, però les condicions específiques per activar la condició genèrica 

s’especifiquen sempre en un diagrama de contactes. 

La Figura 34 mostra el GRAFCET de procés de neteja del dosificador d’oli local. 
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Figura 34. GRAFCET de neteja dosificador d’oli local. 

Com es pot observar, el GRAFCET està format per quatre etapes. La primera és 

d’inicialització, una vegada inicialitzat el primer bit d’escaneig del PLC, el programa es trobarà 

a l’etapa 0, i quan hi hagi estat 15 ms, el procés passarà a la etapa 1, anomenada  parada. 

En aquesta etapa, el procés estarà parat i esperarà el permís del CIP per part de la línia de 

producció. En el moment de rebre la senyal de “MARXA_CIP”, el procés es posarà en l’etapa 

de neteja. Les condicions per activar la “MARXA_CIP” són que per el programari de receptes 

s’identifiqui que s’està realitzant un CIP de la línia de producció i que el sensor inductiu que 

detecta que la mànega de CIP està connectada a la línia no estigui actiu. 

Una vegada situats a l’etapa 2 (NETEJA), aquesta realitza una sèrie d’accions: activació de la 

vàlvula de CIP (B3V14) durant un minut i desactivació durant deu segons de manera 

successiva, activació vàlvula injecció oli (B3V15), activació de la bomba d’impulsió a una 

velocitat de 25 Hz, manteniment en verd fix de l’element lluminós del polsador de marxa i en 

intermitència els elements lluminosos dels polsadors de rearmament blau i aturada vermell. 
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El procés està en l’etapa 2 (NETEJA) fins que la senyal “MARXA_CIP” esdevé falsa. En aquest 

moment es desactiven totes les accions de l’etapa anterior i el procés arriba a l’etapa 3. 

A l’etapa 3 (finalització), el procés no realitza cap acció, simplement s’espera un minut, quan 

aquest temps ha passat, torna a l’etapa 1 (parada). 

En el cas que el procés presenti una alarma genèrica de les que s’indiquen al següent apartat, 

el procés anirà a l’etapa 1 (parada) degut que “MARXA_INICIAL” no esdevindrà cert. Cal 

destacar que una alarma en la rutina de CIP del programa de l’estació d’oli local bloqueja la 

realització de CIP de la línia de producció, per tal d’evitar que puguin realitzar un CIP en la 

línia de producció sense realitzar-la per l’estació de dosificació d’oli local.  

7.1.6 Alarmes i advertències 

Els processos, tant el de la línia de dosificació com les estacions de dosificacions, han de tenir 

programades una sèrie de alarmes i advertències que informen a l’operari d’anomalies del 

procés així com l’aturada del procés en cas que l’alarma sigui greu. 

En el cas de la línia de dosificació, en cas que els detectors de posició no detectin les vàlvules 

de bypass en el lloc correcte, generaran un avís a la pantalla SCADA del procés de producció. 

En el cas que es perdi la comunicació amb el Point IO i amb el mòdul FESTO, realitzaran una 

parada a la línia de producció. 

En el cas de l’estació de dosificació remota, la gestió de les alarmes es més complexa. En el 

cas d’alarma d’algun element del quadre elèctric, que es premi el polsador de parada 

d’emergència, que el cabalímetre màssic estigui en alarma, que no hi hagi cap tanc IBC 

disponible per realitzar la dosificació, que hi hagi una alarma en la bomba d’impulsió o una 

alarma en la regulació de cabal, es pararà el procés de dosificació d’oli remot. En el moment 

de parar-se l’estació d’oli remota per alguna alarma del procés, un temporitzador comptarà 3 

minuts. El temporitzador de 3 minuts, en cas d’esdevenir cert, pararà el procés de producció 

per tal d’assegurar-se que cap producció es quedi sense dosificació d’oli. En el moment de 

solucionar-se l’alarma, tot es restablirà en normalitat, l’estació de dosificació d’oli remota 

s’iniciarà i el la línia de dosificació tornarà a funcionar. 

Les alarmes dels sensors i actuadors les activa automàticament el bloc de funcions de 

PlantPax que s’ha programat. L’alarma de que no hi ha cap tant IBC disponible es genera per 
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programa. Aquesta alarma s’activa en la rutina de control de tancs quan es detecta que no hi 

ha cap tanc amb el polsador premut, indicant que s’ha habilitat per realitzar la dosificació. 

En el cas de l’estació de dosificació local, la gestió de les alarmes es realitza de manera 

semblant a l’anterior. En el cas d’alarma d’algun element de l’element del quadre elèctric, que 

es premi el polsador de parada d’emergència, que el cabalímetre màssic estigui en alarma, 

que no hi hagi cap tanc disponible per realitzar la dosificació, o que hi hagi una alarma en la 

bomba d’impulsió, en la regulació de cabal, en el detector inductiu de la mànega de CIP, en 

el detector d’oli, en la vàlvula d’injecció d’oli o en la vàlvula de realització, es pararà el procés 

de dosificació d’oli local. En el moment de parar-se l’estació d’oli local per alguna alarma del 

procés, un temporitzador comptarà 3 minuts. El temporitzador de 3 minuts, en cas d’efectuar-

se cert, pararà el procés de producció per tal d’assegurar-se que cap producció es queda 

sense dosificació d’oli. En el moment de solucionar-se l’alarma, tot es restablirà amb 

normalitat, l’estació de dosificació d’oli local s'iniciarà i la línia de dosificació tornarà a 

funcionar. 

Les alarmes dels sensors i actuadors les activa automàticament el bloc de funcions de 

PlantPax que s’ha programat. L’alarma de que no hi ha cap tant disponible, es genera per 

programa. 

7.2. Comunicacions entre programes i controladors 

Com ja s’ha mencionat en apartats anteriors, la comunicació entre programes i controladors 

és imprescindible per tal que es desenvolupi la tasca de dosificació d’oli en línia i s’integri de 

de manera més completa a la línia actual de producció 3 de la fàbrica. Per tal d’integrar-se a 

la línia de producció 3 de la fàbrica, el programa del controlador de producció 3 ha de ser el 

responsable de donar permís de marxa dels dosificadors d’oli quan les condicions de marxa 

siguin correctes.  

A continuació, es mostra l’esquema de funcionament de les comunicacions utilitzat en el 

present projecte per tal de realitzar les programacions dels dosificadors d’oli per ser 

incorporats a la línia de producció (Figura 35).  
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Figura 35. Comunicacions utilitzades amb altres programes i controladors.  

Les dades necessàries pel procés de producció són enviades des del programa de producció 

del controlador de B3 Omron fins al programa de producció de B3 Rockwell. Per modularitat 

dels sistemes, no es poden passar les dades d’un extrem a l’altre, motiu pel qual el programa 

de producció del controlador B3 Rockwell s’encarrega d’enviar-les.  

Una vegada les dades de procés arriben al programa de producció del controlador B3 

Rockwell, aquest s’encarrega d’enviar-les cap a les estacions d’oli corresponents mitjançant 

les rutines d’interfície “X01_OilDoserIBC” (per l’estació d’oli remot) i “X02_OilDoser” (per 

l’estació d’oli local). 

Figura 36. Rutines d’interfície del programa de producció del controlador B3 Rockwell. 
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En cadascuna d’aquestes interfícies es rep pel telegrama d’entrada la informació d’estat del 

dosificador d’oli corresponent i s’envien les variables necessàries de la línia de producció 

mitjançant el telegrama de sortida. A continuació, es mostra el codi del telegrama de sortida 

del dosificador d’oli remot (programa “X01_OilDoserIBC”). 

//GESTIÓ TELEGRAMA SORTIDA 

 

// Generació senyal watchdog 

 

X01_Control.CW1.RunInitial := R02_ProduccioOliRemot AND 

A21_MarxaInicialDecantat; 

 X01_Control.CW1.RunDosing := R02_ProduccioOliRemot AND A21_P13_E5; 

  

 X01_Control.CW1.RunPump := 0;    

 X01_Control.CW1.TotalReset := R12_ResetTotalizer;   

 X01_Control.CW1.AlarmReset := 0; 

 X01_Control.CW1.RunCip := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_06 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_07 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_08 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_09 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_10 := 0;      

 X01_Control.CW1.Reserva_11 := 0;   

 X01_Control.CW1.Reserva_12 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_13 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_14 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_15 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_16 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_17 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_18 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_19 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_20 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_21 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_22 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_23 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_24 := 0;  

 X01_Control.CW1.Reserva_25 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_26 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_27 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_28 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_29 := 0; 

 X01_Control.CW1.Reserva_30 := 0; 

  

 X01_Control.IdProg := R02_IdProg; 

 X01_Control.DosingMode := R02_DosingMode; 

 X01_Control.TankInputSelection := R02_TankInputSelection; 

 X01_Control.RatioSP := R12_RatioOli;  

 X01_Control.TotalSP := R12_LitresOliTotals; 

 X01_Control.PumpSpeedSP := 0; 

 X01_Control.FlowrateSP := R12_CabalOli_Corregit; 

 X01_Control.Reserva_8 := 0; 

 X01_Control.Reserva_9 := 0; 

Com s’ha explicat en el GRAFCET de procés, es rep la marxa inicial a les estacions de 

dosificació quan es dona marxa inicial a la línia de producció i s’està dosificant oli des de 

l’estació remota. Per tal que la marxa inicial sigui efectiva haurà de complir les altres 

condicions de la rutina de control. En el cas de la marxa de dosificació, aquesta és efectiva 
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quan el booleà “A21_P31_E5” està actiu, fet que té lloc quan el decantat de la línia de 

producció (el procés de circular el producte) està a règim. 

Aquest booleà es rep al programa de producció del controlador B3 Rockwell, quan el programa 

de producció del controlador B3 Omron envia que està en règim el decantat.  

Figura 37. Dades rebudes del programa de producció B3 Omron al programa de producció B3 Rockwell. 

A la Figura 37 es mostren exemples d’altres comunicacions del Controlador de B3 Omron al 

programa de producció de B3 Rockwell. Després, mitjançant l’estructures de dades, com s’ha 

observat anteriorment al programa en text estructurat, s’envien les dades del programa de 

producció de B3 Rockwell al programa dels dosificadors d’oli corresponents. En el cas del 

reinici del totalitzador, aquest es realitza cada vegada que es selecciona una nova producció 

del programa de producció de B3. Les estructures de dades no utilitzades s’igualen a 0. 

Pel que fa l’estructura de dades del dosificador d’oli local, aquesta és la mateixa. Tanmateix, 

cal tenir en compte que s’ha d’agafar un booleà que indiqui que s’està fent CIP de la línia de 

producció, per tal de poder realitzar les operacions necessàries pel CIP del dosificador d’oli 

local. A continuació es mostra l’estructura de dades del dosificador d’oli local, idèntica a la del 

dosificador d’oli remot, però amb algunes modificacions de les variables d’altres programes 

que es traspassen (rutina “X02_OilDoser”). 

//GESTIÓ TELEGRAMA SORTIDA 

 

// Generació senyal watchdog 

 

X02_Control.CW1.RunInitial := R02_ProduccioOliLocal AND 

A21_MarxaInicialDecantat; 

 X02_Control.CW1.RunDosing :=  R02_ProduccioOliLocal AND A21_P13_E5; 
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 X02_Control.CW1.RunPump := 0;     

 X02_Control.CW1.TotalReset := R12_ResetTotalizer;;     

 X02_Control.CW1.AlarmReset := 0; 

 X02_Control.CW1.RunCip := A21_R02_CIP; 

 X02_Control.CW1.Reserva_06 := 0; 

 X02_Control.CW1.Reserva_07 := 0; 

 X02_Control.CW1.Reserva_08 := 0; 

 X02_Control.CW1.Reserva_09 := 0;  

 X02_Control.CW1.Reserva_10 := 0;      

 X02_Control.CW1.Reserva_11 := 0;   

 X02_Control.CW1.Reserva_12 := 0;  

 X02_Control.CW1.Reserva_13 := 0;  

 X02_Control.CW1.Reserva_14 := 0;  

 X02_Control.CW1.Reserva_15 := 0;  

 X02_Control.CW1.Reserva_16 := 0; 

 X02_Control.CW1.Reserva_17 := 0; 

  

 X01_Control.IdProg := R02_IdProg; 

 X01_Control.DosingMode := R02_DosingMode; 

 X01_Control.TankInputSelection := R02_TankInputSelection; 

 X01_Control.RatioSP := R12_RatioOli;  

 X01_Control.TotalSP := R12_LitresOliTotals; 

 X01_Control.PumpSpeedSP := 0; 

 X01_Control.FlowrateSP:= R12_CabalOli_Corregit; 

 X01_Control.Reserva_8 := 0; 

 X01_Control.Reserva_9 := 0; 

De la mateixa manera que s’envien dades cap a les estacions de dosificació d’oli, també 

s’envien variables d’estat dels dosificadors d’oli local i remot a la línia de producció. Els 

booleans del telegrama d’entrades són els responsables d’enviar l’estat al programa de 

producció de B3 Omron. Cal destacar que el booleà “Cip_Permission” és el que s’utilitza per 

tal de donar permís a la línia de producció per realitzar el CIP al dosificador d’oli local. Com 

es pot observar al text estructurat inferior “X01_Status.SW1.Cip_Permission” esdevé 1 quan 

tenim marxa inicial de la rutina de CIP. Aquesta senyal del telegrama de sortides es troba al 

programa de dosificador d’oli local, a la rutina d’interfícies “X01_ProductionLine”. 

//GESTIÓ TELEGRAMA SORTIDA 

 

// Generació senyal watchdog 

 

 X01_Status.SW1.Watchdog := S.P_1s; 

  

 X01_Status.SW1.Alarm := R10_Alarm;  

 X01_Status.SW1.Initiated := R10_RunInitialEf;  

 X01_Status.SW1.Running := R10_RunDosingEf; 

 X01_Status.SW1.Finished := R10_DosingEnded; 

 X01_Status.SW1.InputTank_Empty := R10_DosingEnded; 

 X01_Status.SW1.InputTank_Full := R10_InputTank_Full; 

 X01_Status.SW1.PumpAlarm := T10_Alarm; 

 X01_Status.SW1.InputPressureAlarm := R10_InputPressureAlarm; 

 X01_Status.SW1.InputValveOpen := R10_InputValveOpen; 

 X01_Status.SW1.OutputPressureAlarm := A31_Alarm; 

 X01_Status.SW1.OutputValveOpen := B3V15; 

 X01_Status.SW1.Cip_Permission := R06_RunInitial; 

 X01_Status.SW1.Cip_Running := R06_RunEf; 

 X01_Status.SW1.Reserva_13 := 0;  
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Una de les condicions que s’incorporen al controlador de B3 Omron del programa de producció 

és que la variable “X01_Status.SW1.Cip_Permission” estigui a 1. A la Figura 65 es mostra un 

exemple de com es rep la variable que s’envia del controlador de Rockwell al controlador de 

Omron. 

En el cas de la Figura 38, el booleà de direcció 2811.09 es troba al controlador de B3 Omron, 

no està actiu degut que no té la mànega del CIP connectada. Això s’observa perquè el sensor 

inductiu que indica que la mànega de CIP està connectada no està habilitat. Si la bobina 

“R01_Alarma” està activa no dona permís per realitzar la neteja en el programa de CIP del 

controlador de B3 Omron. 

Figura 38. Programa de producció del controlador B3 Omron. Alarma bloqueig realització de CIP.  

Es pot observar el comentari del booleà amb adreça 2811.09: “ B3R → OMRON:  Dosificador 

d’oli local preparat per fer CIP”. B3R → OMRON indica que el rebem del PLC B3 Rockwell. 

7.3. Paràmetres de receptes 

Hi ha una sèrie de paràmetres que s’envien mitjançant el programari iFix de recepta. Aquests 

paràmetres són els que s’incorporen a cada producció amb oli.  
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La Taula 34 mostra tots els paràmetres que s’envien per recepta.  

Nom Recepta Descripció Etiqueta del PLC 

0_1_0_Triturat 
Proporció de volum d'aigua 
respecte del total de la barreja 
d'aigua + gra. 

B3Omron_D2330 

0_1_3_Triturat 
Litres l'aigua que s'introdueix al 
dipòsit abans del gra 

B3Omron_D025 

4_DosificacióOli 
Permet triar la dosificació d'oli {0: 
sense oli, 1: olis majoritaris 
(remot), 2: olis minoritaris (local) 

B3.Prgm_CentrifugeLine.R02
_IdProg 

4_RatioDosificacioOli 

Indica la proporció d'oli en 
kilograms que s'ha de dosificar 
per cada kilogram de gra (kg oli / 
kg gra) 

B3.Prgm_CentrifugeLine.R12
_RatioOli 

Taula 34. Paràmetres de recepta. 

Els paràmetres de receptes s’afegeixen i es modifiquen per l’SCADA iFIX que l’empresa 

disposa. Els valors dels paràmetres poden ser diferents en cada recepta i per programar-los 

és necessari indicar l’etiqueta (adreça) del PLC a la que s’ha d’escriure. 

7.4. Programa de control dosificador d’oli remot 

El programa de control del dosificador d’oli remot s’anomena “CentrifugeLine_OilDoser_IBC” 

i té les rutines que es mostren a la Figura 39.  

Figura 39. Rutines programa dosificació d’oli remot. 
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A continuació es detalla com s’ha realitzat la programació del programa de control del 

dosificador d’oli remot. 

7.4.1 Rutina d’alarmes 

En aquesta rutina es gestionen la alarma que es genera quan es prem el botó de parada 

d’emergència de l’estació de dosificació. El polsador d’emergència és normalment tancat, per 

tant el moment de polsar-lo es talla el contacte i es la variable que genera l’alarma es posarà 

a 1. 

A la Figura 40 es pot visualitzar com s’ha realitzat aquesta programació.  

Figura 40. Part rutina d’alarmes dosificació remota. 

La rutina d’alarmes també contempla les alarmes als quadres on intervé el dosificador d’oli. 

Les alarmes dels quadres on intervé el dosificador d’oli és el propi quadre B3n01 del 

dosificador d’oli remot, compost pel Point IO i el mòdul FESTO i el de B3i, que és el de la línia 

de centrifugat. En aquest darrer, tant el Point IO com el mòdul FESTO s’utilitzen, i l’estat 

d’aquests dos és important pel programa, ja que s’utilitzen les senyals d’aquest quadre per 
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l’activació de les vàlvules d’injecció d’oli remot i les dues de bypass. En cas d’error de 

comunicació, o qualsevol altre error, cal aturar la dosificació d’oli remota.  

A la Figura 41 es visualitzen com aquestes condicions generen un alarma. A la rutina principal 

de control es veurà que en cas que aquesta alarma estigui activa, no donarà permís de 

realitzar el procés de dosificació. 

Figura 41. Alarma quadre rutina d’alarmes. 

7.4.2 Rutines d’entrades 

A la rutina “A21_Inputs” es tracten els senyals d’entrada del quadre elèctric de B3n01. El 

dosificador d’oli remot disposa d’onze senyals d’entrada. Com es veu a la Taula 35, per tal de 

tractar aquests senyals s’ha fet ús dels objectes globals de la llibreria PlantPax. 

Senyal Nom rutina Objecte global PlantPax 

Sensor pressió IBC 1 A21_TankInput1_Pressure P_Ain 

Sensor pressió IBC 2 A22_TankInput2_Pressure P_Ain 

Sensor pressió IBC 3 A23_TankInput3_Pressure P_Ain 

Sensor pressió IBC 4 A24_TankInput4_Pressure P_Ain 

Sensor pressió IBC 5 A25_TankInput5_Pressure P_Ain 

Cabalímetre Promass 300 A31_OutputFlowmeter I_EH_Flowmeter 

Pressió sortida dosificació d’oli A31_OutputPressure P_Ain 

Polsador selecció IBC 1 A41_ButtonSelection_IBC1 P_DIn 

Polsador selecció IBC 2 A42_ButtonSelection_IBC2 P_DIn 

Polsador selecció IBC 3 A43_ButtonSelection_IBC3 P_DIn 

Polsador selecció IBC 4 A44_ButtonSelection_IBC4 P_DIn 

Polsador selecció IBC 4 A45_ButtonSelection_IBC5 P_DIn 

Taula 35. Senyals d’entrada relacionats amb el nom de rutina i l’objecte global PlantPax. 
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Per tal d’escalar i obtenir el nivell del tanc del sensor de pressió (bloc PlantPax “P_Ain”) s’han 

configurat els paràmetre següents: el senyal d’entrada del sensor de pressió, l’alarma en la 

fallada del mòdul d’entrades analògiques i del sensor, l’escalat dels valor la configuració dels 

paràmetres que es visualitzaran a la interfície SCADA i la configuració de la severitat de les 

alarmes. 

L’escalat del sensor s’ha fet en la rutina de cada sensor de pressió modificant el bloc de 

PlantPax. La Figura 42 mostra la rutina del sensor de pressió del tanc IBC 1 

(“A21_TankInput1_Pressure_Strat”) de l’estació de dosificació remota. 

Figura 42. Rutina “A21_TankInput1_Pressure_Strat”. 

Quan s’obre la configuració del bloc PlantPax “P_AIChan”, surten molts paràmetres com 

entrades, sortides i configuracions. Es configuren els escalats en funció del valor mínim i 

màxim sense convertir de la targeta d’entrades analògiques 1734-IEC4C del Point IO. El 

mínim de la targeta (“Cfg_InpRawMin”) és 3277,0 i el màxim (“Cfg_InpRawMax”) és 16383,0. 

Aquests valors són escalats en el bloc “A21_PAIn_Chan” amb els valors d’enginyeria desitjats, 

i com que es tracta d’un sensor de pressió es posa el seu rang màxim i mínim.  

El sensor de pressió PG2798 presenta un rang de 0 a 250 mbar, per tant, cal escalar el sensor 

en funció de les unitats d’enginyeria. El mínim del sensor (0 mbar)  és el que es posa a 

“Cfg_PVEUMin” i el màxim del sensor (250 mbar) és el que es posa a “Cfg_PVEUMax”. 

La Figura 43 mostra els paràmetres que s’han modificat del bloc de PlantPax “P_AIChan”. 
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Figura 43. Configuració escalat sensor de pressió bloc PlantPax P_AIChan. 

Ara el sensor mostrarà a la variable “A21_PAIn_Chan.val” el valor de pressió del tanc IBC 1, 

però interessa escalar aquest valor a quilograms per identificar la quantitat d’oli que disposa 

el tanc IBC 1. Per això caldrà modificar el bloc “P_Ain” de la Figura 42. 

Quan es configura el bloc, cal obtenir el valor de pressió amb el tanc IBC ple d’oli i obtenir el 

valor de pressió amb el tanc gairebé buit d’oli. A “Cfg_InpRawMin” es posa el valor de pressió 

obtinguda amb el tanc en 10 kg (A “Cfg_PVEUMin” es registra aquest valor) i a 

“Cfg_InpRawMax” es posa el valor de pressió obtingut amb el tanc al màxim, a 913 kg (A 

“Cfg_PVEUMax escriurem aquest valor). La Figura 44 mostra la configuració que s’ha 

realitzat. 

Figura 44. Configuració escalat kilograms d’oli bloc PlantPax P_Ain. 
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Realitzant aquests passos a cada variable analògica s’aconsegueix l’escalat del sensor a les 

unitats d’enginyeria desitjades per tal de mostrar el valor al controlador. 

Pel tractament del senyal dels polsadors de selecció del tanc IBC (bloc PlantPax “P_DIn”)  

s’han configurat els paràmetres següents: el senyal d’entrada d’estat del polsador, l’alarma de 

fallada del mòdul d’entrades digitals i del sensor i la configuració de la severitat de les alarmes. 

Pel tractament del senyal del cabalímetre (bloc PlantPax “I_EH_Flowmeter”) s’han configurat 

els paràmetres següents: els senyals d’entrada del cabalímetre (cabal màssic i volumètric), el 

totalitzador (de quilograms i de litres) i l’alarma de fallada del mòdul d’entrades analògiques i 

del sensor. 

7.4.3 Rutina principal 

La rutina principal, anomenada MainRoutine, s’hi programa tot el codi que permetrà al nostre 

controlador executar totes les altres rutines. En aquesta rutina també s’inicialitza el bloc de 

funció “S_TIMER”, que és un bloc de funcions creat per la pròpia empresa que genera senyals 

periòdiques quadrades imitant les unitats de temps. Aquestes senyals s’utilitzen en línies de 

codi que necessitin una sincronització. S’utilitza la instrucció Jump to Sub-Routine (JSR) per 

tal de saltar a altres rutines. 

7.4.4 Rutines de control 

A la rutina de control es programen totes les accions que s’han de fer a la sortida (post 

condicionants), en funció de les condicions i les entrades que es reben.  

Les rutines de control són les rutines “R01_Main”, “R10_OilDoser”, “R10_OilDoser_SFC” 

(GRAFCET) i “R11_TankInputControl”. 

D’aquestes rutines, la que ens dirà l’estat del procés de manera més visual és el GRAFCET 

“R10_OilDoser_SFC”. Aquest GRAFCET contempla les etapes explicades anteriorment al 

subapartat 7.1.1. 
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El control del GRAFCET el generen les transicions que es troben, però al programa 

“R10_OilDoser” s’hi troben les condicions per activar les transicions. Aquest està realitzat en 

diagrama de contactes. 

A les primeres línies de codi, es col·loquen totes les alarmes que poden fer parar el procés. A 

continuació, es comença per les condicions d’activació de “R10_RunInitialEf” que són que 

s’enviï marxa inicial del procés de producció i que no hi hagi cap alarma en l’estació d’oli remot 

que vingui de la bobina “R10_Alarm”.  Per la “RunDosingEf” cal que s’enviï la marxa inicial de 

producció, que no es trobi amb cap alarma i que es tingui també la marxa inicial de producció. 

Per la marxa de la bomba en manual, cal tenir el bit que indica que es vol realitzar la marxa 

de la bomba i no tenir  “R10_Alarm”. A continuació, s’estableix en quin mode es vol dosificar: 

en unitats en kg pel totalitzador i kg/h pel cabal o en unitats de l pel totalitzador i l/h pel cabal; 

es rep el cabal de dosificació  del controlador del programa de producció B3, la consigna dels  

quilograms o litres d’oli a dosificar, la consigna de la velocitat en Hertz de la bomba per quan 

s’activi en control manual, les condicions per completar una dosificació (quilograms/litres totals 

> quilograms/litres total recepta) i, finalment, les condicions per tal de reiniciar el totalitzador. 

A la segona part del codi “R10_OilDoser” es programen les accions que s’han de realitzar en 

cada estat i l’activació d’algunes sortides en funció d’altres condició.  

L’estat 0 i 1 no activen res, l’estat 2 activa el semàfor en intermitència vermell. L’estat 3 activa 

el semàfor en verd fix, la bomba de dosificació, el PID i la vàlvula d’injecció d’oli (B3V13). 

L’estat 4 activa el semàfor tant en verd com en vermell fixes. L’estat 10 activa la bomba i el 

semàfor en verd fix i la vàlvula d’injecció d’oli (B3V13). 

La rutina “R11_TankInputControl” és l’encarregada de gestionar els nivells dels tancs, així 

com de realitzar el canvi de buidatge d’un tanc quan aquests s’han buidat o s’han inhabilitat. 

En el moment d’inicialitzar la dosificació des d’un tanc IBC, s’obren les vàlvules corresponents 

de cada tanc. S’inicia sempre la dosificació per el tanc que té menys kg d’oli. 

Quan un tanc es quedi sense nivell, si hi ha altres tanc IBC que el seu polsador ha estat premut 

i no presenten cap alarma, automàticament realitzarà el canvi de dipòsit per on realitzar la 

dosificació. Quan no hi ha cap tanc en nivell, es genera una alarma en el procés i es mostra 

a la interfície SCADA per tal de que l’operari tingui constància de l’alarma. Quan hi hagi un 

tanc amb nivell i aquest s’hagi habilitat el procés ja no estarà en alarma. 
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A la rutina “R01_Main” es programen els paràmetres de l’estructura de dades 

“OIL_DOSER_RECIPE”. 

7.4.5 Rutines de sortides 

A la rutina “S01_Outputs” es tracten les senyals de sortida del quadre de B3n01 i B3i, aquestes 

a continuació activen les sortides situades a les rutines “T01_Outputs”. El dosificador d’oli 

remot disposa de 18 senyals de sortida. Com a la rutina d’entrades, a la Taula 36 es veu que 

per tractar aquests senyals s’ha fet ús dels objectes globals de la llibreria PlantPax. 

Senyal Nom rutina Objecte global PlantPax 

Vàlvula IBC 1 T01_TankInput1_Valve P_ValveSO 

Vàlvula IBC 2 T02_TankInput2_Valve P_ValveSO 

Vàlvula IBC 3 T03_TankInput3_Valve P_ValveSO 

Vàlvula IBC 4 T04_TankInput4_Valve P_ValveSO 

Vàlvula IBC 5 T05_TankInput5_Valve P_ValveSO 

Bomba d’impulsió T10_DosingPump P_VSD 

Vàlvula injecció oli T11_OutputValve P_ValveSO 

PID Regulació Cabal T30_DosingPump_Flowrate_PID P_PIDE 

Pilot lluminós IBC 1 T41_ButtonLight_IBC1 P_DOut 

Pilot lluminós IBC 2 T42_ButtonLight_IBC2 P_DOut 

Pilot lluminós IBC 3 T43_ButtonLight_IBC3 P_DOut 

Pilot lluminós IBC 4 T44_ButtonLight_IBC4 P_DOut 

Pilot lluminós IBC 5 T45_ButtonLight_IBC5 P_DOut 

LED semàfor verd T51_GreenLight P_DOut 

LED semàfor taronja T52_IntermitentLight P_DOut 

LED semàfor vermell T53_RedLight P_DOut 

Taula 36. Senyals sortida  relacionats amb el nom de rutina i l’objecte global PlantPax. 

Pel tractament dels pilots lluminosos dels tancs IBC, així com els LED del semàfor (bloc 

“P_DOut” PlantPax), s’han configurat els següents paràmetres: senyal de sortida dels pilots 

lluminosos i LED del semàfor, alarma de fallada del mòdul de sortides digitals, configuració 

dels paràmetres que es visualitzaran a la interfície SCADA i configuració de la severitat de les 

alarmes. 

Pel tractament de les vàlvules (bloc “P_ValveSO”), s’han configurat els següents paràmetres: 

activació de la senyal d’aire FESTO, capçals de les vàlvules per tal de comprovar que les 
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vàlvules estan a la posició desitjada, alarma d’error de les vàlvules, configuració dels 

paràmetres que es visualitzaran a la interfície SCADA i configuració de la severitat de les 

alarmes. 

Pel tractament del PID es gestionen les alarmes que advertiran que el procés no funciona 

correctament, es selecciona la variable de procés (el cabalímetre), es selecciona la variable 

de control (el variador de freqüència). La variable de procés és un tag del valor de cabal i la 

variable de control és la que s’envia a la rutina de control per tal d’ajustar el cabal fins arribar 

a la consigna (que la variable de procés sigui igual al cabal desitjat).  

7.4.6 Rutina de comunicacions 

En aquesta rutina, de nou “X01_ProductionLine” és on es programen les variables o etiquetes 

que s’envien per les estructures de dades creades (s’envia l’estat) i les que es reben a les 

estructures de dades creades del programa de producció B3 Rockwell (aquest realitza el 

control). En aquestes, s’observen les dades que s’han d’enviar al programa de control de la 

línia de producció. En el programa del dosificador d’oli remot de nom 

“CentrifugeLine_OilDoser_IBC” s’enviaran les dades de l’estructura de dades 

“OIL_DOSER_STATUS” al programa “CentrifugeLine” que es troba al mateix controlador. 

La rutina “X01_ProductionLine” s’organitza de la següent manera: es tracten les dades que es 

reben del programa de control (telegrama d’entrades), es genera l’alarma que s’ha perdut la 

comunicació, es fa el comptatge del temps d’enviament i es fa la declaració de l’estructura de 

sortida (telegrama de sortides). 

Sempre que no es rebi el senyal del Watchdog s’activarà una alarma de comunicació per 

l’estructura de dades d’entrada. Quan aquesta alarma salta, provoca que la resta de senyal 

d’entrades que es reben es posi a 0.  

7.5. Programa de control dosificador d’oli local 

Les rutines d’alarmes, d’entrades i principal presenten una mecànica de programació similars 

a les del dosificador d’oli remot, tret del l’elecció de sensors i actuadors que difereixen del 

programa de dosificació remot.  
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El programa de control del dosificador d’oli local s’anomena “CentrifugeLine_OilDoser” i té les 

rutines que es mostren a la Figura 45. 

 

Figura 45. Rutines programa dosificació d’oli local. 

A continuació es detalla com s’ha realitzat la programació del programa de control del 

dosificador d’oli local. 

7.5.1 Rutina d’alarmes 

En aquesta rutina es gestionen les alarmes quan es prem el polsador de parada d’emergència 

que, en el cas de l’estació de dosificació local, es situa al mateix lloc. 

La rutina d’alarmes també contempla les alarmes als quadres on intervé el dosificador d’oli. 

Les alarmes dels quadres on intervé el dosificador d’oli és el propi quadre B3n02 del 

dosificador d’oli local, compost pel Point IO i el mòdul FESTO i el de B3i, que és el de la línia 
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de centrifugat. En aquest darrer  tant el Point IO i el mòdul FESTO s’utilitzen i l’estat d’aquests 

dos és important pel programa, ja que s’utilitzen les senyals d’aquest quadre per l’activació de 

les vàlvules d’injecció d’oli remot i les dues de bypass. En cas d’error de comunicació, 

qualsevol altre error, cal aturar la dosificació d’oli remota.  

7.5.2 Rutines d’entrades 

A la rutina “A21_Inputs” es tracten els senyals d’entrada del quadre elèctric de B3n02. El 

dosificador d’oli remot disposa d’onze senyals d’entrada. Com es veu a la Taula 37, per tal de 

tractar aquests senyals s’ha fet ús dels objectes globals de la llibreria PlantPax. 

Senyal Nom rutina Objecte global PlantPax 

Cabalímetre Promass 300 A30_OutputFlowmeter I_EH_Flowmeter 

Pressió sortida dosificació d’oli A31_OutputPressure P_Ain 

Polsador marxa A41_RunButton_Green P_DIn 

Polsador parada A42_StopButton_Red P_DIn 

Polsador rearmament A43_ResetButton_Blue P_DIn 

Sensor inductiu CIP A44_CIP_Inductive P_DIn 

Sensor detecció oli. A45_OilDetection P_DIn 

Taula 37. Senyals d’entrada relacionats amb el nom de rutina i l’objecte global PlantPax. 

Per tal d’escalar i obtenir el nivell del tanc del sensor de pressió (bloc PlantPax “P_Ain”) s’han 

configurat els paràmetre següents: el senyal d’entrada del sensor de pressió, l’alarma en la 

fallada del mòdul d’entrades analògiques i del sensor, l’escalat dels valor la configuració dels 

paràmetres que es visualitzaran a la interfície SCADA i la configuració de la severitat de les 

alarmes. 

L’escalat del sensor s’ha fet igual que en l’estació de dosificació d’oli, però tenint en compte 

que el rang del sensor de pressió utilitzat és diferent. 

Pel tractament del senyal dels polsadors, del sensor inductiu i del sensor de detecció d’oli 

(bloc PlantPax “P_DIn”)  s’han configurat els paràmetres següents: el senyal d’entrada d’estat 

del polsador, l’alarma de fallada del mòdul d’entrades digitals i del sensor i la configuració de 

la severitat de les alarmes. 
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Pel tractament del senyal del cabalímetre (bloc PlantPax I_EH_Flowmeter) s’han configurat 

els paràmetres següents: els senyals d’entrada del cabalímetre (cabal màssic i volumètric), el 

totalitzador (de quilograms i de litres) i l’alarma de fallada del mòdul d’entrades analògiques i 

del sensor. 

7.5.3 Rutina principal 

La rutina principal, anomenada MainRoutine, s’hi programa tot el codi que permetrà al nostre 

controlador executar totes les altres rutines. En aquesta rutina també s’inicialitza el bloc de 

funció “S_TIMER”, que és un bloc de funcions creat per la pròpia empresa que genera senyals 

periòdiques quadrades imitant les unitats de temps. Aquestes senyals, s’utilitzen en línies de 

codi que necessitin una sincronització. S’utilitza la instrucció Jump to Sub-Routine (JSR) per 

tal de saltar a altres rutines. 

7.5.4 Rutines de control 

A la rutina de control es programen totes les accions que s’ha de fer a la sortida (post 

condicionants), en funció de les condicions i les entrades que es reben.  

Les rutines de control són les rutines “R01_Main”, “R06_CIP”, “R06_CIP_SFC”, 

“R10_OilDoser”, “R10_OilDoser_SFC” (GRAFCET) i “R11_TankInputControl”. 

D’aquestes rutines, la que indicarà l’estat del procés de dosificació d’oli de manera més visual 

és el GRAFCET “R10_OilDoser_SFC”. Aquest GRAFCET contempla les etapes explicades 

anteriorment al subapartat 7.1.1. 

El control del GRAFCET el generen les transicions que es troben, però al programa 

“R10_OilDoser” s’hi troben les condicions per activar les transicions. Aquest està realitzat en 

diagrama de contactes. 

En les primeres línies de codi, es col·loquen totes les alarmes que poden fer parar el procés. 

A continuació, es comença per les condicions d’activació de “R10_RunInitialEf” que són que 

s’enviï marxa inicial del procés de producció, que no es tingui l’ordre que s’està realitzant CIP, 

que no hi hagi cap alarma en l’estació d’oli local que vingui de la bobina “R10_Alarm” i que no 

es tingui connectada la mànega de CIP. Per la “RunDosingEf” cal que s’enviï la marxa inicial 
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de producció, no es trobi amb cap alarma, es tingui encara la marxa inicial de producció i el 

polsador verd de marxa s’hagi premut. Per la marxa de la bomba en manual, cal tenir el bit 

que indica que es vol realitzar la marxa de la bomba i no tenir  “R10_Alarm”. A continuació, 

s’estableix en quin mode es vol dosificar: en unitats en kg pel totalitzador i kg/h pel cabal o en 

unitats de l pel totalitzador i l/h pel cabal; es rep el cabal de dosificació del controlador del 

programa de producció B3, la consigna dels quilograms o litres d’oli a dosificar, la consigna 

de la velocitat en Hertz de la bomba per quan s’activi en control manual, les condicions per 

completar una dosificació (quilograms/litres totals > quilograms/litres total recepta) i, finalment, 

les condicions per tal de reiniciar el totalitzador. 

A la segona part del codi “R10_OilDoser” es programen les accions que s’han de realitzar en 

cada estat i l’activació d’algunes sortides en funció d’alguna altra condició.  

L’estat 0 i 1 no activen res, l’estat 2 activa el pilot lluminós vermell del polsador de parada. 

L’estat 3 activa el polsador lluminós verd del polsador de marxa en verd fix, la bomba de 

dosificació, el PID, la vàlvula d’injecció d’oli (B3V15) i la vàlvula de purga d’aire en cas que es 

detecti que no hi ha oli (B3V16) . L’estat 4 també activa tant el pilot lluminós del polsador de 

marxa en verd com el pilot lluminós del polsador de parada en vermell fixes. L’estat 10 activa 

la bomba, el pilot lluminós verd del polsador de marxa i la vàlvula d’injecció d’oli (B3V15). 

La rutina “R11_TankInputControl” és l’encarregada de gestionar que al bidó hi ha oli per 

dosificar i de reiniciar el procés en cas que s’hagi produït alguna alarma en el nivell del tanc. 

Quan el bidó es quedi sense nivell es genera una alarma en el procés i es mostra a la interfície 

SCADA per tal de que l’operari tingui constància de l’alarma. Per tal de restablir la alarma, en 

el cas del dosificador d’oli local, caldrà tenir el bidó en nivell i prémer el botó blau de 

rearmament. 

A la rutina “R01_Main” es programen els paràmetres de l’estructura de dades 

“OIL_DOSER_RECIPE”. 

La rutina “R06_ClientCIP_SFC” s’encarrega del procés de neteja de l’estació de dosificació 

local i està programada en GRAFCET. 
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El control del GRAFCET el generen les transicions que es troben però en el programa 

“R06_ClientCIP” es troben les condicions per activar les transicions. Aquest està realitzat en 

diagrama de contactes. 

En les primeres línies de codi, es col·loquen totes les alarmes que poden fer parar el procés. 

A continuació, es comença per les condicions d’activació de “R10_RunInitialEf”, que són que 

tinguem la mànega de CIP connectada, que no es tingui cap alarma en el procés i que des 

del programa de producció s’enviï que es realitza CIP.  

A la segona part del programa “R06_ClientCIP” es programen les accions que s’han de 

realitzar en cada estat i l’activació d’algunes sortides en funció d’alguna altre condició.  

L’estat 0 i 1 no activen res, l’estat 2 activa la vàlvula CIP de l’estació local per tal que el 

producte de neteja passi per l’estació local (B3V14), la bomba d’impulsió, la vàlvula d’injecció 

d’oli (B3V15) i els tres pilots lluminosos que disposa l’estació (polsador verd marxa, polsador 

blau rearmament i polsador vermell parada). L’estat 3 activa el polsador lluminós verd del 

polsador de marxa en verd fix, la bomba de dosificació i el PID. fixe. L’estat 10 activa la bomba 

i el pilot lluminós. 

7.5.5 Rutines de sortides 

A la rutina “S01_Outputs” es tracten les senyals de sortida del quadre de B3n02 i B3i, aquestes 

a continuació activen les sortides situades a les rutines “T01_Outputs”. El dosificador d’oli local 

disposa de 8 senyals de sortida. Com a la rutina d’entrades, a la Taula 38 es veu que per 

tractar aquests senyals s’ha fet ús dels objectes globals de la llibreria PlantPax. 

Senyal Nom rutina Objecte global PlantPax 

Vàlvula CIP T01_CIP_Valve P_ValveSO 

Vàlvula injecció oli T02_InjectionOil_Valve P_ValveSO 

Vàlvula purga aire T03_PurgeAir_Valve P_ValveSO 

Bomba d’impulsió T10_DosingPump P_VSD 

PID Regulació Cabal T30_DosingPump_Flowrate_PID P_PIDE 

Element lluminós verd T41_ButtonLightGreen_Start P_DOut 

Element lluminós vermell T42_ButtonLightRed_Stop P_DOut 

Element lluminós blau T43_ButtonLightBlue_Reset P_DOut 

Taula 38. Senyals sortida  relacionats amb el nom de rutina i l’objecte global PlantPax. 
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Pel tractament dels elements lluminosos dels polsadors s’han configurat els següents 

paràmetres: senyal de sortida dels elements lluminosos, alarma de fallada del mòdul de 

sortides digitals, configuració dels paràmetres que es visualitzaran a la interfície  SCADA i 

configuració de la severitat de les alarmes. 

Pel tractament de les vàlvules (bloc “P_ValveSO”), s’han configurat els següents paràmetres: 

activació de la senyal d’aire FESTO, capçals de les vàlvules per tal de comprovar que les 

vàlvules estan a la posició desitjada, alarma de fallo de les vàlvules, configuració dels 

paràmetres que es visualitzaran a la interfície SCADA i configuració de la severitat de les 

alarmes. 

Pel tractament del PID es gestionen les alarmes que advertiran que el procés no funciona 

correctament, es selecciona la variable de procés (el cabalímetre) i es selecciona la variable 

de control (el variador de freqüència). La variable de procés és un tag del valor de cabal i la 

variable de control és el que s’envia a la rutina de control per tal d’ajustar el cabal fins arribar 

a la consigna (que la variable de procés sigui igual al cabal desitjat).  

7.5.6 Rutina de comunicacions 

En aquesta rutina, de nou “X01_ProductionLine” és on es programen les variables o etiquetes 

que s’envien per les estructures de dades creades (s’envia l’estat) i les que es reben a les 

estructures de dades creades del programa de producció B3 Rockwell (aquest realitza el 

control). En aquestes estructures de dades s’observen les dades que s’han d’enviar al 

programa de control de la línia de producció. Al programa del dosificador d’oli local 

“CentrifugeLine_OilDoser” s’envia l’estructura de dades “OIL_DOSER_STATUS” cap al 

programa “CentrifugeLine”. 

La rutina “X01_ProductionLine” s’organitza de la següent manera: es tracten les dades que es 

reben del programa de control (telegrama d’entrades), es genera l’alarma que s’ha perdut la 

comunicació, es fa el comptatge del temps d’enviament i es  fa la declaració de l’estructura de 

sortida (telegrama de sortides). 

Sempre que no es rebi el senyal del Watchdog s’activarà una alarma de comunicació per 

l’estructura de dades d’entrada. Quan aquesta alarma salta, provoca que la resta de senyal 

d’entrades que es reben es posi a 0.  
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7.6. Programa de control línia de dosificació 

A la Figura 46 es representa el programa de control de producció B3 Rockwell, on s’incorpora 

la gestió de la línia de dosificació. Les rutines no emprades per la dosificació d’oli no es 

mostren i s’oculten alguns noms claus de producció. 

Figura 46. Rutines programa línia dosificació. 

7.6.1 Rutina d’alarmes 

La rutina d’alarmes també contempla l’alarma del quadre de la línia de dosificació (mateix 

quadre que el de producció/centrifugat). Les alarmes dels quadres on intervé el dosificador 

d’oli són el propi quadre B3i compost pel Point IO i el mòdul FESTO. En aquest darrer, tant el 

Point IO i el mòdul FESTO s’utilitzen i l’estat d’aquests dos és important pel programa, ja que 

s’utilitzen les senyals d’aquest quadre per l’activació de les vàlvules d’injecció d’oli remot i les 

dues de bypass. En cas de fallo de comunicació, o qualsevol altre error, cal aturar el procés 

de dosificació.  

7.6.2 Rutina control procés línia dosificació 

Pel control de la línia de dosificació es realitza una rutina en diagrama de contactes 

anomenada R02_Bypass que s’encarregarà de l’obertura de les vàlvules de bypass B3V11 i 

B3V12 i de donar permís per realitzar l’arrancada del mesclador. Aquesta rutina s’explica en 

detall a la memòria degut a que per motius de confidencialitat de l’empresa, no es pot ensenyar 

cap part del programa de producció.  

L’obertura de les vàlvules de bypass es realitza quan pel paràmetre de receptes s’identifica 

que la producció porta oli local, oli remot o s’està realitzant un CIP de la línia de producció. . 
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La Figura 47 mostra el tros de codi que identifica el tipus de recepta. En funció del valor 

“R02_IdProg” (paràmetre de recepta) s’activa la bobina corresponent indicant el tipus de 

producció. 

Figura 47. Identificació tipus de producció. 

La Figura 48 mostra com en funció del tipus de producció i l’estat en què es troba la línia de 

dosificació s’obren les vàlvules B3V11 i B3V12 i s’activen els dos possibles estats del 

mesclador.  

Figura 48. Obertura de les vàlvules (B3V11 i B3V12) i permís mesclador. 



Dosificació d’oli en línia per a la producció de begudes vegetals                         Memòria 

84 

L’activació de pressió del mesclador pel dosificador local actualment es realitza manualment, 

per això es veu que la condició de marxa pressió només es fa quan no s’està fent CIP i quan 

s’està fent producció amb oli remot. Quan es fa CIP no es necessari que el mesclador estigui 

en l’estat de pressió. 

En cas de realitzar CIP o produccions amb oli local o remot, s’obren les vàlvules B3V11 i 

B3V12 i es realitza la marxa del mesclador. 

La programació del tancament de les vàlvules es mostra a la Figura 49. 

Figura 49. Tancament de les vàlvules B3V11 i B3V12.  

7.6.3 Rutina de control càlcul cabal dosificació 

Per la regulació del cabal de dosificació, aquest es realitza a la rutina del programa de 

dosificació/producció en una rutina anomenada “R12_FlowRegulation”. Pel càlcul hem de tenir 

en compte a quina velocitat està anant la producció per tal de dosificar sempre l’oli en continu, 

i no dosificar-lo tot al principi de la producció.  

El programa inicialment agafa els quilograms de gra que s’han triturat en cada dipòsit i els 

guarda en una memòria. En el moment de seleccionar el dipòsit d’on decantar la producció, 

es guarden els quilograms de gra que s’havien triturat a una variable genèrica anomenada 

“R12_KgGra”.  

A la Figura 50 es poden veure les accions desenvolupades per tal d’obtenir els valors de 

quilogram de gra de cada dipòsit. El valor de quilograms de gra inicialment l’escriu l’operari 

per l’SCADA.  

S’utilitzen aquests valors per identificar els quilograms de gra de cada dipòsit ja que aquesta 

memòria de variables no estava realitzada en el procés de producció, i es per això que s’han 

hagut d’implementar aquestes línies de codi. 
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Figura 50. Obtenció valor de kg de gra que indica l’operari al SCADA. 

Com es pot observar, la variable “R12_KgGra” emmagatzema els quilograms de gra que s’han 

triturat en el dipòsit corresponent. 

Tot seguit es realitza el reinici del valor del totalitzador del cabalímetre màssic de les estacions 

de dosificació d’oli. La Figura 51 mostra com s’ha realitzat. 

Figura 51. Reinici del totalitzador del cabalímetre de dosificació d’oli. 

En el moment que l’operari indica el dipòsit per realitzar el procés de producció és el moment 

que es realitza el reinici del valor de totalitzador d’oli local. 

S’envia a la senyal de sortida mitjançant el telegrama de sortides de l’estructura de dades. El 

funcionament dels telegrames de sortides de l’estructura de dades es detallen més endavant 

a la memòria. 
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A continuació es calculen els litres teòrics del dipòsit d’on es realitzarà el decantat de la 

producció. 

Per tal de realitzar aquest càlcul, cal descriure l’equació utilitzada. L’Equació 2 la fórmula per 

calcular els litres que hi ha al dipòsit de producció. 

Litres dipòsit producció = Kg Gra · Densitat Gra+
Kg Gra

Ràtio d'aigua
+Litres inicials 

La Figura 52 mostra com s’ha realitzat aquest càlcul al programari Studio 5000 Logix Designer. 

Figura 52. Reinici del totalitzador del cabalímetre de dosificació d’oli. 

Els Kg Gra (quilograms de gra) els indica l’operari a l’SCADA, la densitat de gra és un 

paràmetre de recepta d’un procés previ al de producció, la ràtio d’aigua és la proporció del 

volum d’aigua respecte el total de la barreja d’aigua + gra (unitats kg gra/l) i els litres inicials 

són els litres d’aigua inicial que s’han d’omplir al dipòsit. 

A continuació és necessari saber quin és el cabal del cabalímetre que marca l’entrada de 

producte de la línia de producció. La Figura 53 mostra una part de l’SCADA de producció on 

es mostra el cabalímetre P3 CMP 9.  

Figura 53. Visualització SCADA P3 CMP 9. 

El cabalímetre d’entrada de producte de la línia de producció es troba al SCADA de la línia de 

producció. Es realitza una mitjana de 20 dades recollides cada segon. La Figura 54 mostra 

com s’ha realitzat aquesta part de programació. 

(Eq. 2) 
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Figura 54. Càlcul cabal mig d’entrada de producte. 

A continuació es realitza el càlcul dels litres d’oli total a dosificar. El càlcul es mostra a l’Equació 

3.  

                               Litres oli totals a dosificar = Kg Gra · Ràtio d'oli                                (Eq. 3) 

D’aquesta equació els Kg Gra són els mateixos que altres equacions d’aquest apartat i la 

ràtio d’oli l’obtenim pel programari de receptes, ja que no totes les dosificació d’oli tenen la 

mateixa ràtio d’oli. La ràtio d’oli indica la proporció d’oli en quilograms que s’ha de dosificar 

per cada quilogram de gra (kg oli / kg gra). La Figura 55 mostra com s’ha aplicat aquesta 

equació al programari. 

Figura 55. Càlcul litres oli totals a dosificar. 

En el moment que el totalitzador del cabalímetre màssic de l’estació de dosificació que 

s’estigui usant sigui més gran que el valor total d’oli que s’ha de dosificar, es donarà per 

finalitzat el procés de dosificació d’oli. El paràmetre d’oli total s’envia al programa de cada 

estació d’oli per mitjà de les interfícies de comunicació del programa “CentrifugeLine”. 

Finalment, amb totes les variables del procés conegudes es pot aplicar la fórmula de l’Equació 

4 per trobar el cabal d’oli al qual hem de dosificar en les estacions de dosificació per tal d’enviar 

a la línia de producció. 

Cabal oli = 
Litres oli totals a dosificar · Cabal entrada producte mig

Litres dipòsit producció
 (Eq. 4) 
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En aquesta equació s’aplica un factor de correcció per tal de tenir en compte possibles 

incidències que s’hagin de resoldre degut que paren el procés dosificació d’oli. D’aquesta 

manera, s’assegura la dosificació de tot l’oli abans d’acabar el procés de producció.  

A la línia de codi de la Figura 56 es mostra la fórmula aplicada juntament amb un factor de 

correcció. 

Figura 56. Càlcul cabal d’oli de dosificació. 

 

El paràmetre “R12_CabalOli_Corregit” és el que s’envia de consigna al PID de regulació de 

cabal de l’estació de dosificació per mitjà de les interfícies del programa “CentrifugeLine”. 

7.6.4 Rutina d’interfícies 

La rutina d’interfícies “X01_OilDoserIBC” com s’ha explicat envia pel telegrama de sortida les 

senyals procedents del controlador B3 Omron de la línia de producció i rep pel telegrama 

d’entrades l’estat del dosificador d’oli remot. 

La rutina d’interfícies és la “X02_OilDoser” com s’ha explicat envia pel telegrama de sortida 

les senyals procedents del controlador B3 Omron de la línia de producció i rep pel telegrama 

d’entrades l’estat del dosificador d’oli local. 

7.6.5 Rutines de sortides 

A la rutina “S01_Outputs” (que no es visualitza degut que conté més senyals de la línia de 

producció) es tracten les senyals de sortida del procés la línia de dosificació, moltes de les 

quals estan al quadre B3i. Aquestes activen a continuació les sortides situades a les rutines 

“T01_Outputs”. La línia de dosificació disposa de 2 senyals de sortida. A la Taula 39 es veu 

que per tractar aquests senyals s’ha fet ús dels objectes globals de la llibreria PlantPax. 
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Senyal Nom rutina Objecte global PlantPax 

Vàlvula entrada (B3V11) T10_ValveIn P_ValveSO 

Vàlvula sortida (B3V12) T11_ValveOut P_ValveSO 

Taula 39. Senyals sortida  relacionats amb el nom de rutina i l’objecte global PlantPax. 

Pel tractament de les vàlvules (bloc “P_ValveSO”), s’han configurat els següents paràmetres: 

activació de la senyal d’aire FESTO, capçals de les vàlvules per tal de comprovar que les 

vàlvules estan a la posició desitjada, alarma d’error de les vàlvules, configuració dels 

paràmetres que es visualitzaran a la interfície SCADA i configuració de la severitat de les 

alarmes. 

7.7. Ajust del controlador PID 

Per tal de realitzar l’ajust dels controladors PID pel control de la velocitat de dosificació en 

funció de la consigna realitzada, s’utilitza l’entorn de programari LOOP-PRO.  

L’objectiu és el de trobar els valors de l’ajustatge dels controlador PID dels dosificadors d’oli 

amb l’ajuda del programari que disposa l’empresa. Aquest subapartat mostra com s’han trobat 

les constants del controlador PID del dosificador d’oli remot. Els passos realitzats per el 

dosificador d’oli local són els mateixos. 

El primer pas per realitzar el disseny i ajustatge de la recepta del controlador és establir un 

nivell de disseny d’operació. Un nivell de disseny d’operació inclou el valor desitjat per a la 

variable de procés mesurada (PV), que es suposa que serà igual al punt de consigna (SP) 

durant el funcionament normal del procés. 

El nostre punt de consigna de cabal de dosificació d’oli pot variar de 200 kg/h a 1200 kg/h. En 

el nostre nivell de disseny d’operació, es posa un cabal mig del que pot anar el procés com 

pot ser de 600 kg/h,  es compleix l’Equació 5: 

                   PV = SP = 600              (Eq. 5) 

El següent pas de la recepta de disseny i ajustatge del controlador és el de recollir les dades 

de variables de procés i variables de control dinàmiques al voltant del nivell de disseny 

d’operació, mentre es registren les dades. En aquest instant, s’executa el programari LOOP-
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PRO TUNER. S’escull l’opció de connectar-se en directe al procés, per tot seguit col·lectar 

dades.  

A continuació el programa fa un escaneig de la xarxa i s’obtenen tots els controladors lògics 

programables de Rockwell. Es despleguen les carpetes i es cerca el programa de dosificació 

d’oli remot (“ProgramCentrifugeLine_OilDoser_IBC”). A continuació, a la dreta surten tots 

controladors PID de la carpeta del programa. El LOOP-PRO TUNER identificarà 

automàticament els controladors PID que estan continguts dintre de la carpeta 

“ProgramCentrifugeLine_OilDoser_IBC” i tot seguit els mostrarà dintre de la finestra de 

controladors trobats (Controllers found). Es visualitza el nostre controlador creat en el 

programari Studio 5000 Logix Designer, el “T30_PIDE”.  

Tot seguit, es va a la següent pantalla i s’avança el programari a la pestanya de recopilar les 

dades del llaç de control. La Figura 57 mostra el PID identificat per el LOOP-PRO TUNER del 

dosificador d’oli remot. 

Figura 57. Controladors PID trobats al LOOP-PROTUNER. 

A continuació, es realitza una prova amb la bomba de dosificació d’oli. Es realitzen canvis en 

la sortida del controlador canviant la velocitat de la bomba a valors propers al nivell de disseny 

d’operació i s’observa la resposta del sistema. S’espera que la variable de procés arribi a un 

estat estable. Es veu la resposta de la bomba d’impulsió al donar-li diversos valors a la sortida 
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del controlador (CO). El punt de consigna ha de ser proper al nivell de disseny d’operació, tal 

i com s’ha explicat prèviament, per tant és un bon punt per agafar les dades.  

La Figura 58 mostra el valor de la variable de procés en funció dels valors que s’han donat a 

la sortida del controlador. Es pot observar que manté un cabal estable una vegada donat un 

valor a la sortida del controlador.  

Figura 58. Valor de la variable de procés en funció del valor de sortida del controlador en LOOP-PRO TUNER. 

En aquest moment, hi ha unes constants del controlador PID aleatoris. En aquesta etapa 

d’ajust del controlador PID es modifica la sortida del controlador i s’obtenen valors de la 

variable de procés. 

El següent pas en el disseny del controlador és entendre les dades del procés obtingudes 

mitjançant el modelatge. Modelar significa ajustar un model dinàmic de primer ordre i temps 

mort (FOPDT - First Order Plus Dead Time) a les dades del procés. 

El model dinàmic de primer ordre i temps mort segueix l’Equació 6: 

τp · 
dPV

dt
 + PV = Kp · CO (T-θp) (Eq. 6) 
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On PV és la variable de procés mesurada i CO és la senyal de sortida del controlador. 

El model dinàmic de primer ordre i temps mort és fàcil de realitzar ja que és d’ordre baix i 

lineal. Quan aquest model s’adapta a les dades de procés dinàmiques es compleix a l’equació. 

Els paràmetres importants són: 

Kp: Guany del procés d’estat estacionari. Ens indica com de gran és el valor de la variable de 

procés en un canvi de la variable. Es calcula com el canvi d’estat estacionari en la variable de 

procés dividit pel canvi d’estat estacionari en la sortida del controlador. Un exemple dels canvis 

d’estat es mostra a la Figura 59. 

Figura 59. Exemple canvi d’estat estacionari de la variable de procés. 

A partir dels valors de canvis d’estat de la variable de procés i de la sortida del controlador es 

pot calcular el guany del procés d’estat estacionari (Kp). L’Equació 7 mostra el càlcul necessari 

a realitzar. 

Kp = 
∆PV

∆CO
 (Eq. 7) 
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τp: Constant de temps global del procés. Descriu com de ràpid respon el PV mesurat als 

canvis de la valor de sortida del controlador (CO). La manera de trobar-lo específicament és 

calculant quant tarda el PV a arribar al 63,2% del seu canvi final. Aquest valor ha de ser positiu 

i té unitats de temps del controlador. La Figura 60 mostra un exemple gràfic del càlcul 

d’aquesta constant de temps. 

Figura 60. Representació gràfica obtenció constant de temps τp. 

Per la obtenció de la constant de temps τp cal calcular el 63,2% del total de canvi en la variable 

de procés (PV) com es veu a l’Equació 8. 

PV63,2 = PVinicial + 0,632 · ∆PV 

 

Per trobar el valor de la constant τp, s’ha de calcular el temps que tarda el procés en arribar 

al 63,2% del total del canvi com s’observa a l’Equació 9: 

τp =  t63,2 − tPVstart 

(Eq. 8) 

 

(Eq. 9) 
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Op: Temps mort aparent. Indica el retard que es produeix des del moment en que es realitza 

un canvi en el valor de sortida del controlador (CO) fins que la variable de procés mesurada 

(VP) mostra una primera resposta clara. La Figura 61 mostra un exemple de com es realitza 

aquest càlcul. 

Figura 61. Representació gràfica obtenció temps mort aparent. 

Per l’obtenció del temps mort aparent, l’Equació 10 mostra la fórmula emprada. 

θp =  tPVstart - tCOstep 

Els paràmetres del model dinàmic de primer ordre s’utilitzen per tal de calcular els valors 

d’ajustatge del controlador PID. 

Una vegada coneguts els paràmetres d’un model dinàmic de primer ordre i temps mort, es pot 

realitzar el disseny del controlador ajustant aquest model dinàmic a les dades que s’han 

provat. LOOP-PRO TUNER permet automatitzar aquesta tasca tal com es mostra a la Figura 

62. 

 

 

(Eq. 10) 
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Figura 62. Ajust del model dinàmic a les dades del procés amb LOOP-PRO TUNNER. 

 

Tal i com es visualitza a la Figura 62, una corba en groc mostra el model dinàmic de primer 

ordre i temps mort, el qual coincideix amb les dades de resposta de la variable de procés.  

 

Es pot veure que el guany del procés (Kp) val 11,7; la constant de temps (τp) en min val 

0,0175 i el temps mort (Op), també en minuts, val 0,00676. El programari calcula 

automàticament aquests valors sense la necessitat de realitzar nosaltres els càlculs explicats 

anteriorment. 

 

El programa permet realitzar diferents models dinàmics de les dades obtingudes. Es 

realitzaran més models per capturar els resultats independents de cada prova, com es pot 

observar a la Figura 63. 
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Figura 63. Ajust del model dinàmic a les dades del procés per separat amb LOOP-PRO TUNNER. 

 

Els altres valors per separat del model dinàmic a les dades procés que no es visualitzen a la 

Figura anterior es mostren a la Figura 64. 

Figura 64. Paràmetres model dinàmic a les dades del procés. 

Podem veure que els resultats obtinguts han variat respecte l’ajust del model dinàmic a les 

dades del procés global. En aquest cas, s’ajusten els valors tenint en compte les diferents 

dades obtingudes dels diferents models dinàmics per separat aconseguint més precisió en el 

càlcul. Els resultats obtingut són que el guany del procés (Kp) val 10,81, la constant de temps 

(τp) en min val 0,009454 i el temps mort (Op) també en minuts val 0,006844. El programari 
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ens calcula automàticament aquests valors sense la necessitat de realitzar nosaltres els 

càlculs explicats anteriorment. 

 

El següent pas del disseny del controlador i l’ajust de la recepta és fer servir aquests 

paràmetres trobats en el model dinàmic de primer ordre i temps mort per tal de completar el 

disseny. El programa ens proposa avançar al següent pas el qual ens mostra una resposta de 

la consigna de configuració del controlador PI. La Figura 65 mostra els resultats obtinguts. 

 

 

Figura 65. Valors d’ajustatge recomanats que mostra LOOP-PRO TUNER. 

Es busquen els millors valors per les constants proporcionals, derivatives i integratives dels 

controladors PID. Es necessiten constants que facin el sistema poc agressiu, ja que es té 

temps de marge per realitzar la dosificació. Generalment no es fa ús de la constant derivativa 

del PID ja que el fa més agressiu i ens podria passar de consigna, per tant, es busquen 

constants que facin el sistema més aviat conservador.  

A continuació, es busquen entre els valors que recomana el programari LOOP-PRO TUNER 

quin s’adapta millor per la regulació de la bomba. Per a realitzar-ho es desenvolupen diferents 

canvis en la consigna de la cabal en kg/h. Es proposen diferents consignes i s’avalua 

mitjançant una gràfica com és la resposta del sistema amb els valors dels paràmetres de les 

constant PID. 

La Figura 66 mostra part del procés realitzat per escollir els millors paràmetres per les 

constants PID. 
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Figura 66. Avaluació constants PID recomanades per LOOP-PRO TUNER. 

 

Realitzada l’observació a la resposta de les diferents constants PID que proposa el programari 

LOOP-PRO TUNER, es troben els millors valors per les constants proporcionals, derivatives i 

integratives. Els valors obtinguts en l’estudi són: Constant proporcional: 0,2053, constant 

integrativa 21,7114 1/min i derivativa 0 min. S’incorporen les constants al PID per la interfície 

SCADA com es veu a la Figura 67 (també es podria realitzar per el bloc de PID de PlantPax 

al programari Studio 5000). 

Figura 67. Constants PID finals dosificació d’oli remot. 
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Les proves que s’han realitzat per decidir que aquests paràmetres són correctes es visualitzen 

a la Figura 68. S’ajusta ràpidament el cabal de dosificació en funció de la consigna. 

 

Figura 68. Avaluació constants PID definitives LOOP-PRO TUNER 

 

Es realitzen diferents canvis de consigna de cabal i s’observa la resposta del sistema ràpida i 

precisa per acabar de valorar si els valors escollits són correctes. 

7.8. Pantalles de visualització i control 

Per la realització de les pantalles SCADA del sistema s’ha utilitzat el programari FactoryTalk 

View Studio Site Edition.  

El FactoryTalk View Studio Site Edition és un paquet de programari integrat per a 

desenvolupar aplicacions d’interfície home-màquina (HMI). Un dels avantatges d’aquest 
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programari és la possibilitat de poder treballar amb arquitectures que tinguin les dades 

distribuïdes en servidors.  

Cal a dir que part del procés de la producció encara es realitza en un SCADA més antic, amb 

el programari iFix. La línia de dosificació s’incorpora a la línia de producció i aquesta darrera 

s’ha fet amb iFix. La representació de la línia de dosificació amb la línia de producció es 

representa en l’SCADA antic. 

A la Figura 69 es mostra la barra de navegació de la línia de producció 3. Dona accés a la 

línia de centrifugat, on s’incorporen les estacions de dosificació d’oli local i remota. 

El primer pas realitzat ha estat el de definir les barres de navegació que permeten a l’usuari 

trobar les pantalles de dosificació d’oli. 

Figura 69. Creació de navegació línia de centrifugat. 

S’ha enllaçat per tal de que l’operari vegi aquesta pantalla quan hagi premut Producció 3 i el 

procés de centrifugat. 

El botó de Dosificació OLI IBC obrirà la pantalla del procés de dosificació d’oli remot i el botó 

de dosificació oli obrirà la pantalla del procés de dosificació d’oli local. El resultat definitiu en 

la implementació és el de la Figura 70. 

Figura 70. Barres de navegació línia de centrifugat. 

A continuació, s’han creat les pantalles de detall del procés de dosificació d’oli remot. 
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Per la creació d’aquesta pantalla s’utilitzen diferents objectes que formen part de la llibreria 

PlantPax. S’han buscat objectes globals i a continuació s’han importat a cada pantalla. 

La pantalla que es crea ha de mostrar un diagrama semblant al de P&ID del dosificador d’oli 

remot. Ha de ser visual i ha d’incorporar diferents indicadors de l’estat del procés. Per això es 

pensa en la utilització d’un semàfor que l’operari vegi en cada moment i de manera visual al 

obrir la pantalla en quin estat es troba el procés.  

També es visualitzen els quilograms d’oli que es calculen que ha de portar la producció, els 

que s’han de dosificat, un pilot en verd si hi ha suficients quilograms d’oli per realitzar la 

dosificació de la recepta, els quilograms d’oli pendents de dosificar i els que disposen els IBC 

habilitats. La Figura 71 mostra com és l’entorn de disseny de la pantalla que s’ha programat. 

 Figura 71. Creació de pantalla estació de dosificació d’oli remot. 

Per visualitzar l’estat o valor de cada objecte es requereixen uns paràmetres que acostumen 

a ser els mateixos en tots els objectes. El més important és el paràmetre al qual s’indica 

l’etiqueta relacionada amb el bloc de funcions del controlador.  

A la Figura 72 es mostra un exemple de l’enllaç del objecte que mostra el valor en quilograms 

del tanc IBC amb l’etiqueta del controlador. 

Figura 72. Configuració dels paràmetres de l’objecte. 
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El fet que indiqui #1. Abans del nom de l’etiqueta indica que s’agafa la  direcció 

emmagatzemada de la pantalla definida prèviament. S’ha definit la següent referència. 

{/DataSources/FTL_1::[B3]Program:CentrifugeLine_OilDoser_IBC. Es defineix que la pantalla 

fa referència al programa CentrifugeLine_OilDoser_IBC, d’aquesta manera indicant #1. el 

propi programari ja fa referència al programa definit.  El segon paràmetre es declarà l’enllaç 

del Global Object amb el programa del controlador, que és el valor emmagatzemat #1 sense 

cap etiqueta darrere. El tercer i quart paràmetre indiquen la posició de la pantalla on s’ha 

d’obrir el faceplate (no es necessari configurar). El cinquè paràmetre es defineix quin tipus de 

faceplates s’obrirà, si el bàsic o l’avançat, en funció dels permisos que tingui l’usuari que hagi 

premut l’objecte. 

La Taula 40 mostra les relacions amb el nom de l’objecte del display, una breu descripció de 

l’objecte i l’etiqueta del bloc de funcions del controlador. 

Nom objecte a la pantalla Descripció objecte Etiqueta del controlador 

Go_P_AIn6 Quilograms tanc IBC 1 A21_PAIn 

Go_P_Ain7 Quilograms tanc IBC 1 A22_PAIn 

T11_PVSO_InjectionOil1 Vàlvula obertura tanc 1 T01_PVSO 

T11_PVSO_InjectionOil2 Vàlvula obertura tanc 2 T02_PVSO 

T10_PVSO_DosingPump Bomba de dosificació T10_PVSD 

GO_P_PID1 Control PID del procés T30_PIDE 

GO_P_Ain1 Cabalímetre Màssic A30_FM1 

A31_PAIn_Chan Sensor de pressió sortida A31_PAIn_Chan 

T11_PVSO_InjectionOil Vàlvula injecció oli (B3V13) T11_PVSO 

Elipse5 Pilot lluminós IBC 1 habilitat R11_TankInput1Ready 

Elipse7 Pilot lluminós IBC 2 habilitat R11_TankInput2Ready 

Elipse8 Semàfor vermell R10_E_002.X or R10_E_004.X 

Elipse3 Semàfor verd 
R10_E_003.X or R10_E_010.X 
or R10_E_004.X 

Elipse12 Semàfor taronja R10_Alarm 

NumericDisplay31 Kg oli pendent a Dosificar R11_KgOli_PendentsDosificar 

NumeriDisplay2 Kg oli Disponibles R11_SumaKgOliTotalCorregit 

Elipse11 Pilot lluminós suficient oli R11_KgOli_IBC_Suficients 

NumericDisplay4 Oli total recepta R10_TotalSP 

NumericDisplay133 Oli dosificat A30_FM1.Val_Tot1 

Taula 40. Relació nom objecte pantalla FactoryTalk amb l’etiqueta del controlador associada. 
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Finalment també es permet simular visualment el nivell dels tanc IBC. Es crea un polígon i es 

defineixen els valors màxims i mínims de la variable per tal d’emplenar-lo més o menys d’un 

mateix color. La Figura 73 mostra com s’ha realitzat visualment l’efecte per representar la 

quantitat de nivell d’oli dels tancs IBC. 

Figura 73. Programació del nivell del tanc IBC 2 gràficament. 

Es defineix l’etiqueta agafar del controlador, en aquest cas A22_PAin.Val. A continuació els 

paràmetres mínim a màxim definits al bloc de funció de PlantPax i el tant per cent 

d’emplenament de color quan aquest valor val el mínim i quan val el màxim.  

Finalitzada la pantalla de dosificació remot, es mostra com queda el resultat. La Figura 74 

mostra la pantalla del procés de dosificació d’oli remot. Es pot observar que no s’està realitzant 

el procés de dosificació d’oli, el semàfor està apagant indicant que el procés està aturat. Tenim 

els 2 polsadors d’habilitació de dipòsits IBC premuts, això indica que en cas que s’acabi de 

dosificar un tanc IBC, procedirà la dosificació del següent. També s’observen l’estat de les 

vàlvules. El rectangle informatiu de l’esquerra indica que la recepta actual no conté oli ja que 
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hi ha 0,00 kg i el pilot lluminós d’aquest requadre està en verd indicant que hi ha suficient oli 

per la recepta actual (és 0). En cas que no fos suficient, aquest pilot estaria en vermell. 

Figura 74. Visualització pantalla final estació dosificació remota. 

A continuació, es passen a crear les pantalles de detall del procés de dosificació d’oli local. 

Es detallen els elements que surten a la pantalla i l’etiqueta del programa que s’ha configurat 

per tal de visualitzar-se l’estat de l’objecte. Com s’utilitza la llibreria de PlantPax, aquest ja el 

relaciona amb el programa i mostra la informació del controlador així com els estats possibles 

de l’element. 

La referència “/DataSources/FTL_1::[B3]Program:CentrifugeLine_OilDoser” indica que els 

valors de les etiquetes referencien al programa de CentrifugeLine_OilDoser, així podrem 

utilitza la macro #1. I no caldrà copiar cada vegada el nom de la ubicació de l’etiqueta.  

La pantalla ha de mostrar un diagrama semblant al de P&ID del dosificador d’oli local. Ha de 

ser visual i ha d’incorporar diferents indicadors de l’estat del procés. Per això es pensa en la 

utilització d’un semàfor que l’operari vegi en cada moment i de manera visual al obrir la 

pantalla en quin estat es troba el procés. També es visualitzen els quilograms d’oli que es 

calculen que ha de portar la producció, els que s’han de dosificat, un pilot en verd si hi ha oli 

en el bidó, i es mostra el valor dels quilograms d’oli pendents de dosificar.  

La Figura 75 mostra com és l’entorn de disseny de la pantalla de l’estació de dosificació d’oli 

local que s’ha programat. 
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Figura 75. Creació de pantalla estació de dosificació d’oli local. 

La Taula 41 mostra les relacions amb el nom de l’objecte del display, una breu descripció de 

l’objecte i l’etiqueta del bloc de funcions del controlador. 

Nom objecte a la pantalla Descripció objecte Etiqueta del controlador 

A30_PAIn_OutputFlowmeter Cabalímetre màssic A30_FM1 

A31_PAIn_SensorPressió Sensor de pressió A31_PAIn 

A44_PDIn_CIP_Inductive Detector mànega CIP A44_PDIn 

A45_PDIn_OilDetection Sensor detecció oli A45_PDIn 

T01_PVSO_CipValve Vàlvula CIP (B3V14) T01_PVSO 

T02_PVSO_InjectionOil Vàlvula injecció oli (B3V15) T02_PVSO 

T03_PVSO_PurgeAir Vàlvula purga aire (B3V16) T03_PVSO 

T10_PVSO_DosingPump Bomba d’impulsió T10_PVSD 

Elipse11 Tanc en nivell R11_KgOli_IBC_Suficients 

NumericDisplay131 Kg oli pendent a dosificar R10_TotalSP-A30_FM1.Val_T1 

NumericDisplay4 Oli total recepta R10_TotalSp 

NumericDisplay133 Oli dosificat A30_FM1.Val_Tot1 

Elipse2 Pilot polsador parada T42_DOut.Out 

Elipse4 Pilot polsador rearmament T43_DOut.Out 

Elipse5 Pilot polsador marxa T41_DOut.Out 

Taula 41. Relació nom objecte pantalla FactoryTalk amb l’etiqueta del controlador associada. 

Finalitzada la pantalla de dosificació local, es mostra com queda el resultat. La Figura 76 

mostra la pantalla del procés de dosificació d’oli local. 
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Figura 76. Visualització pantalla final estació dosificació local. 

A continuació, s’han creat les pantalles per adaptar les línies de dosificació juntament amb el 

procés de producció.  Es detallen els elements que surten a la pantalla i l’etiqueta del programa 

que s’ha configurat per tal de visualitzar-se l’estat de l’objecte. Aquest es realitza amb un 

programari més antic: l’iFix. La manera de programar les pantalles es diferent. 

La Figura 77 mostra la pantalla de producció, molts elements estan ocults degut que no es pot 

mostrar el procés sencer de producció per confidencialitat de procés. Els elements que surten 

són els que intervenen en la línia de dosificació.  Les etiquetes fan referència al programa del 

controlador B3: “B3.Prgm_CentrifugeLine” 

Figura 77. Ampliació pantalla línia producció 

 

 

 

 



Dosificació d’oli en línia per a la producció de begudes vegetals                         Memòria 

107 

La Taula 42 mostra les relacions amb el nom de l’objecte del display, una breu descripció de 

l’objecte i l’etiqueta del bloc de funcions del controlador. 

 

Nom objecte a la pantalla Descripció objecte Etiqueta del controlador 

B3 _BYPASS Realització CIP línia A21_R02_CIP 

B3_BYPASS_NOT_OIL Sense Oli R02_ProduccioSenseOli 

B3_ BYPASS_REMOT_OIL Oli Remot R02_ProduccioOliRemot 

B3_ BYPASS_LOCAL_OIL Oli Local R02_ProduccioOliLocal 

B3_ FORCE_NO_BYPASS Forçar per línia dosificació R02_NoBypass 

B3_BYPASS_IN Vàlvula entrada dosificació B3V11 

B3_BYPASS_OUT Vàlvula sortida dosificació B3V12 

Taula 42. Relació nom objecte pantalla iFix amb l’etiqueta del controlador associada (Programa Producció). 

Les etiquetes del controlador de la Taula 43 fan referència al programa del controlador del 

dosificador d’oli remot: “B3.Prgm_CentrifugeLine_OilDoserIBC” 

Nom objecte a la pantalla Descripció objecte Etiqueta del controlador 

OILDOSER_IBC_3M_ALM Alarma Centrifugat Parat R10_CentrifugeOilDoserAlarm 

OILDOSER_IBC_ALM Alarma Dosificador Remot R10_Alarm 

B3V13_OPEN B3V15 - Activació B3V13 

Taula 43. Relació nom objecte pantalla iFix amb l’etiqueta del controlador associada (Programa Oli Remot). 

Finalitzada la pantalla de dosificació (part de la línia de producció), es mostra com queda el 

resultat (Figura 78).  

Figura 78. Resultat ampliació pantalla final estació dosificació local. 
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7.9. Gràfiques 

Es realitzen gràfiques històriques de les estacions de dosificació d’oli per tal d’analitzar amb 

més detall el que està passant o per visualitzar dades històriques del que ha passat. 

En el cas del dosificador d’oli remot, es realitzen gràfiques del totalitzador d’oli en kg, el cabal 

de l’oli en kg/h, els nivells de cada tanc IBC en kg i la velocitat de la bomba en Hz. 

En el cas del dosificador d’oli local, es realitzen gràfiques del totalitzador d’oli en kg, del cabal 

d’oli en kg/h i de la velocitat de la bomba en HZ. 

S’han afegit les etiquetes del programa “CentrifugeLine_OilDoser_IBC” al FactoryTalk 

Administration Console: “A30_FM1.Val”, “A30_FM1.Val_Tot1”, “R11_SumaKgOli_IBC1”, 

“R11_SumaKGOli_IBC2” i “T10_PVSD.Val_SpeefFdbk” del programa de l’estació de 

dosificació d’oli remot. 

Pel que fa el programa de l’estació de dosificació local s’han utilitzat les següents etiquetes: 

A30_FM1.Val, A30_FM1.Val_Tot1 i T10_PVSD.Val_SpeedFdbk. 

Amb el programari Point Builder agafem les etiquetes del PLC i configurem els paràmetres de 

la gràfica (temps o diferència d’unitats entre dades, unitats, descripció...) per tot seguit 

mostrar-les al FactoryTalk VantagePoint. 

A partir d’aquí, amb el criteri que utilitza la fàbrica, es defineix quin tipus d’escaneig hem de 

configurar. En funció del tipus d’escaneig també s’han definit el temps màxim per les 

desviacions d’excepció i de compressió. 

S’estableix un període de mostreig d’1 segon degut a que la variable pertany a un element de 

la zona de producció i són més crítiques a l’adquisició de dades, ja sigui per analitzar possibles 

problemes, com perquè el departament de qualitat tingui les dades el més exacte possible.  

També el criteri que s’utilitza és el de posar el temps màxim d’excepció de 10 min i el temps 

màxim de compressió d’1h. 
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Es configuren els paràmetres desviació de compressió i desviació d’excepció. La desviació 

d’excepció marca la desviació de valor que ha de tenir per canviar d’unitats i la desviació de 

compressió ens marca si els valors que va guardant no varien més de X no els emmagatzema 

Es configuren la desviació de compressió al canvi mínim que es pot mesurar per l’instrument, 

posem la desviació de excepció (quan un interval de variació per guarda valor) a la meitat de 

la desviació de compressió. El programari treballa amb unitats d’enginyeria.  

La Taula 44 mostren les variables obtingudes del dosificador d’oli remot, el nom que se li dona 

al programari de gràfica i la desviació de compressió i desviació d’excepció de cada etiqueta 

en funció de les unitats que disposa. 

Etiqueta PLC Descripció EU 
Desv. 
Comp. 

Desv. 
Excep. 

A30_FM1.Val Cabal de dosificació kg/h 10 5 

R11_SumaKgOli_IBC1 Quilograms dipòsit IBC 1 kg 1 0,5 

R11_SumaKgOli_IBC2 Quilograms dipòsit IBC 2 kg 1 0,5 

T10_PVSD.Val_SpeedFdbk Velocitat bomba de dosificació Hz 0,1 0,05 

A30_FM1.Val_Tot1 Valor totalitzador cabalímetre kg 1 0,5 

Taula 44. Desviació de compressió i desviació d’excepció dades dosificació remot. 

La Taula 45 mostren les variables obtingudes del dosificador d’oli local, el nom que se li dona 

al programari de gràfica i la desviació de compressió i desviació d’excepció de cada etiqueta 

en funció de les unitats que disposa. 

Etiqueta PLC Descripció EU 
Desv. 
Comp. 

Desv. 
Excep. 

A30_FM1.Val Cabal de dosificació kg/h 10 5 

T10_PVSD.Val_SpeedFdbk Velocitat bomba de dosificació Hz 0,1 0,05 

A30_FM1.Val_Tot1 Valor totalitzador cabalímetre kg 1 0,5 

Taula 45. Desviació de compressió i desviació d’excepció dades dosificació local. 

Una vegada configurats els paràmetres obrim el programari VantagePoint Trend i es 

seleccionen els valors els quals realitzar la gràfica. 

Tot seguit es mostra un exemple a la Figura 79  dels valors gràfics del dosificador d’oli remot. 

Els eixos X i Y s’aniran ajustant automàticament quan s’obtinguin més dades. 
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Figura 79. Gràfiques VantagePoint Trend. 

Al cap de recollir més dades, els eixos X i Y s’ajusten per tal de visualitzar les dades el millor 

possible. El fet de tenir gràfics dels paràmetres de producció ens permet realitzar un seguiment 

i control de moltes produccions i de veure si algun procés no funciona correctament. A la 

Figura 80 es mostra un històric de 10 hores de la bomba del dosificador d’oli remot. 

Figura 80. Dades estació dosificació remot  8/6/21. 
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Seleccionant cada variable es mostren els eixos X i Y corresponents. Tot i així, la interfície per 

mirar les gràfiques és una interfície web que té el propi Vantage Point (Figura 81). 

Figura 81. Gràfiques VantagePoint Trend aplicatiu WEB intranet. 

A la Figura 81 es pot observar que a les 02:30 del 8/6/21, el dipòsit IBC 2 tenia uns 800 kg 

d’oli, el dipòsit IBC 1 tenia uns 200 kg d’oli. S’inicia el procés dosificant els 200 kg d’oli del 

dipòsit 1 a un cabal de 760 kg/h i la bomba funcionant al voltant de 75 Hz. Al buidar-se el 

dipòsit IBC 1 automàticament s’ha iniciat el buidatge del IBC 2. Al buidar-se el dipòsit IBC com 

els operaris ja havien carregat oli per l’IBC 1, a falta de pocs minuts per completar-se la 

dosificació, s’ha utilitzat automàticament aquest dipòsit per seguir dosificant oli. A les 03:45, 

ha acabat de dosificar un total de 1000 kg d’oli.  
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8. RESUM DEL PRESSUPOST 

Per a la realització del pressupost d’aquest projecte s’ha tingut en compte la utilització de 

components i materials, sempre buscant la millor qualitat possible i la garantia d’una alta 

durabilitat, així com els treballs d’enginyeria. 

El cost total és de noranta-vuit mil quaranta-sis euros amb quaranta-vuit cèntims d'euro, sense 

el concepte de l’IVA.  
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9. CONCLUSIONS 

Aquest projecte s’ha realitzat amb la finalitat d’aconseguir la millor automatització possible pel 

funcionament de les diferents estacions de dosificació d’oli de les que es disposa i de la línia 

de dosificació. 

Les instal·lacions elèctriques i automàtiques tenen les característiques necessàries per tal 

d’alimentar correctament les estacions de dosificació i la línia de dosificació d’oli, realitzar una 

bona lectura dels sensors emprats i aconseguir que els actuadors garanteixin un bon 

funcionament del procés. 

La programació SCADA permet observar i controlar el procés i l’estat de les estacions de 

dosificació i de la línia de dosificació, gràcies a totes les variables recopilades pels diferents 

programes que s’han programat al PLC. També es visualitzen les alarmes gràcies a la llibreria 

de procés de PlantPax. Les gràfiques ens permeten obtenir les dades històriques i comprovar 

que s’aconsegueixen els objectius de dosificació desitjats al llarg del procés producció. 

S’ha aconseguit repartir l’oli a dosificar al llarg del procés de producció de la línia. Mitjançant 

seguiments en les estacions de dosificació, l’última producció realitzada per l’estació de 

dosificació remota, amb un cabal de dosificació de 750 kg/h i un total de 1250 kg d’oli a 

dosificar, segons els càlculs amb els paràmetres de les fórmules, portava la proporció d’oli 

corresponent per tal de portar el producte cap a envasar. Mitjançant el seguiment de la 

producció, 3 minuts abans d’acabar el procés de producció de la línia, tot l’oli ja s’havia 

dosificat motiu pel qual el resultat obtingut és excel·lent. 

 

Jon Ignasi López Gou 

Graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

 

Girona, 7 de juny de 2021.                   
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10. RELACIÓ DE DOCUMENTS 

Aquest projecte està constituït pels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 

condicions, Estat d’amidaments i Pressupost. 
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12. GLOSSARI 

GRAFCET: Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition. 

HMI: Human Machine Interface. 

IP: Internet Protocol. 

NC: Normalment Tancat. 

NO: Normalment Obert. 

PLC: Programmable Logic Controller. 

P&ID: Piping and Instrumentation Diagram. 

PID: Proportional–Integral–Derivative Controller. 

SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. 
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A. PLANTPAX 

Coneguts els elements que formen la capa de camp i com es gestionen les dades de tots els 

sensors i actuadors que intervenen en el projecte, tot seguit cal realitzar el desenvolupament 

de les capes de camp, supervisió i gestió. 

Fins l’any 2019, els controladors lògics programables utilitzats per la realització del control de 

procés eren de la marca Omron. A finals de l’any 2019, tots els projectes utilitzaven al nivell 

de control la tecnologia Rockwell Automation. Pel que fa al nivell de supervisió i gestió, es va 

passar d’utilitzar la tecnologia de l’SCADA IFIX a utilitzar la tecnologia d’SCADA Rockwell 

Automation, el FactoryTalk View Studio Site Edition. 

Per realitzar aquesta migració, l’empresa va decidir fer ús d’un sistema de control distribuït 

anomenat PlantPax, el que permet la centralització de totes les dades del sistema de control, 

supervisió i gestió, de manera que es poden tenir els diferents serveis de cada un dels 

sistemes, com la gestió de les alarmes o la gestió de les dades històriques, que estan 

distribuïts en ordinadors o servidors separats. Aquest sistema es defineix per tenir un control 

i una optimització de tota la planta, una arquitectura escalable i modular, és segur a l’hora de 

compartir informació i és flexible d’implementar i de fer el suport. 

Els dos motius principals per realitzar l’elecció d’aquest sistema són que utilitza el protocol de 

comunicació Ethernet/IP i, per tant, és compatible amb tots els serveis de l’empresa que fan 

servir el mateix estàndard de comunicació i també que l’empresa fins a 2019 ja treballava amb 

un sistema de control distribuït. 

Per tal de garantir la centralització de la gestió de tots els serveis, PlantPax proporciona una 

guia de selecció on es detallen els diferents tipus d’arquitectures que una empresa pot tenir. 

En el cas de la nostra empresa, com que ja tenia un sistema de control distribuït en servidors, 

ha decidit seguir l’arquitectura que es pot visualitzar a la Figura 82. 
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Figura 82. Servidors utilitzats per l’empresa en el sistema de control distribuït. 

Es visualitzen tots els servidors que utilitza l’empresa en el sistema de control distribuït. 

FT T Directory: és el servidor que conté tota la informació d'adreçament dels elements del 

sistema. Serveix per tal que tots els altres servidors sàpiguen quin camí han de seguir per 

comunicar-se amb qualsevol altre element (ja sigui un altre servidor o un PLC). 

FT View SE Server: és el servidor SCADA. 

FT Linx Server: és el servidor que obté totes les dades dels PLC connectats al sistema en 

temps real. Qualsevol altre servidor que necessiti obtenir aquestes dades ho farà a través 

d’aquest servidor. Al ser un servidor tan crític està duplicat, de tal manera que si el servidor 

primari deixa de funcionar es posa en marxa el servidor secundari. 

FT View SE Client: són els clients SCADA. Es connecten al servidor SCADA. 

FT View Studio: és el software d’edició del SCADA o de les pantalles HMI. 

Network Switch: és el Switch industrial que connecta tots els elements a la mateixa xarxa.  

Una vegada coneguda l’arquitectura de com es distribueixen cadascun dels serveis en 

ordinadors i servidors, cal realitzar la instal·lació del programari que permetrà el 

desenvolupament de la programació dels controladors, anomenat Studio 5000 Logix Designer, 
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i el que permetrà realitzar el desenvolupament de l’SCADA, anomenat FactoryTalk View 

Studio Site Edition, com s’explica en el capítol anterior. 

Aquests dos programaris permetran fer ús dels principals avantatges del sistema: el PlantPax 

Process Library i el PlantPax Configuration Tools. 

Els servidors estan tots a la xarxa 22. Els servidors de dades es connecten a la xarxa 12 dels 

PLC via OPC. Totes aquestes xarxes estan connectades a l’encaminador de l’empresa. 

A.1. Llibreria de procés 

La llibreria de procés és una llibreria d’objectes de procés predefinida que l’empresa va 

comprar, on cadascun dels objectes té una lògica que s’agrupa en blocs de funcions a nivell 

de programa. La llibreria conté 88 objectes que es divideixen en diferents categories segons 

la seva funcionalitat, ja siguin: processat I/O, control de regulació, control del procés, control 

d’un motor i vàlvules. 

El bloc de funcions es pot configurar com es pot veure a la següent Figura 83, extreta del 

programa realitzat pel control de la bomba d’impulsió s’utilitza el bloc P_VSD. 

Figura 83. Bloc motor PlantPax (P_VSD). 
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A nivell de l’SCADA, els blocs de funcions definits en el programari de programació del PLC, 

inclouen uns elements de visualització els quals tenen una representació gràfica associada a 

l’objecte, tal com podem veure a la Figura 84. 

Figura 84. Faceplate bloc motor PlantPax. 

Cadascun d’aquests blocs obté una representació gràfica, anomenada faceplate,  que 

comunica directament amb cada paràmetre de la instrucció. Cada faceplate està dissenyat 

per tal de configurar, mantenir i actuar sobre el bloc de funcions definits en el programari de 

programació del PLC. En cas d’alarma del bloc, un requadre vermell es visualitza per el 

Faceplate indicant que l’element està amb alarma. Un exemple d’alarma seria que el 

controlador vulgui activar una vàlvula i que el capçal de les vàlvules no correspon amb l’estat 

que hauria d’estar la vàlvula. En el cas de la bomba, en cas de que es premi el botó de parada 

d’emergència, com el variadors saltarà per el STO, es mostrarà un requadre vermell al bloc 

de la bomba. 
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B. STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER 

En aquest apartat es detalla l’entorn de programació emprat per realitzar la programació dels 

controladors utilitzats. Els PLC d’Allen Bradley utilitzen el programari Studio 5000 Logix 

Designer per tal de realitzar tota la programació. 

A la Figura 85 s’observa l’organització del programari Studio 5000 Logix Designer. Es detallen 

quines són les eines utilitzades per desenvolupar els programes que configuren la línia de 

dosificació, l’estació de dosificació remota i l’estació de dosificació local.  

Figura 85. Organització del programari Studio 5000 Logix Designer. 

Es destaca el Controller Organizer (quadre de l’esquerra), que és l’espai que proporciona totes 

les eines necessàries per realitzar la programació de les rutines que conté un controlador. Les 

principals eines que s’han fet servir s’estructuren de la següent manera: Tags i Tasks. 
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B.1 Tags 

Un Tag és una etiqueta que ens permet identificar una variable. Hi ha dos tipus d’etiquetes: 

les etiquetes del controlador i les etiquetes de programa. Com es pot visualitzar a la Figura 

85, la diferència jeràrquica que hi ha entre els dos és que l’etiqueta del controlador es 

comporta com una variable global del projecte, la qual permet la utilització d’aquesta en tots 

els programes del Logix Designer, mentre que una etiqueta de programa es comporta com 

una variable local que només s’utilitza dins el programa on es crea, limitant el seu ús en les 

rutines d’aquest programa. 

La Figura 86 mostra l’estructura jeràrquica de la declaració de variables en el Controller 

Organizer. 

Figura 86. Estructura jeràrquica de variables del Controller Organizer. 

Les etiquetes del controlador (Controller Tags) es fan servir en el projecte pels elements 

declarats a la configuració del hardware d’entrades/sortides i pels encarregats de crear la 

comunicació entre diferents controladors. Aquests es poden classificar segons si són base, 

produïts o consumits. Tots els elements de maquinari van lligats a una etiqueta que és 

l’encarregada de recollir o enviar els senyals elèctrics convertits a una estructura de dades. 

Aquesta etiqueta és del tipus base tal com es pot visualitzar a la Figura 87. 
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Figura 87. Elements de màquina lligats a una etiqueta del controlador del tipus Base Tag. 

D’altra banda, els produïts i els consumits són les etiquetes de controlador que permeten la 

comunicació amb altres dispositius que formen part de la mateixa xarxa. En la comunicació 

entre els diferents controladors, el que envia les dades actua com a productor, mentre que el 

que les rep actua com a consumidor. Per tant, les dades que s’envien s’han de declarar amb 

la mateixa etiqueta en cada controlador, amb la diferència que en el productor aquesta 

etiqueta ha de ser de tipus produït i en el consumidor ha de ser de tipus consumit.  

Altres propietats que s’han de definir de les etiquetes, com es veu a la Figura 86, són els tipus 

de dades i l’accés extern.  

El tipus de dades (Data Type) defineix de quin tipus és la dada que emmagatzemarà el seu 

valor ja siguin els que vinguin predefinits pel programa (booleà, enter...), d’estructura de dades 

creades pels mòduls que es configuren (de els mòduls d’entrades i sortides), o d’altres creats 

per l’usuari com una estructura de dades que crea un programador. En el present projecte es 

creen tres estructures de dades que més endavant es detallaran.  

A la Figura 88 es pot observar uns consumits utilitzats en el projecte, de nom: 

B3e04_Profibus_Control, que són les dades que rebem del PLC antic de producció 3 que 

utilitza el maquinari i programari d’Omron. Com a tipus de dades s’utilitza una matriu de dades 

ja definida (de nom Profibus), que passa la matriu de dades del PLC d’Omron al PLC de 

Rockwell. 
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Figura 88. Consumits utilitzats en el projecte de dosificació d’oli. 

El PLC de producció 3 d’Omron està en actual traspàs, per això tots els programes que es 

realitzen des de fa un any ja es fan al PLC de producció 3 de Rockwell.  

Tot i així, moltes variables per realitzar el programa a B3 Rockwell s’han hagut de rebre de B3 

Omron (B3 Rockwell “consumeix” de B3 Omron), utilitzant la matriu de dades del consumit 

amb el nom: B3e04_Profibus_Control.  

Els consumits del present projecte són els que es detallen a la Taula 46 on es relaciona 

l’etiqueta del controlador de B3 Rockwell amb el de l’etiqueta del controlador de B3 Omron: 

B3 Omron Descripció Dada B3 Rockwell 

2311.6 Realitzant CIP de la línia de centrifugat. B3e04_Profibus_Control.data[11].6 

2311.7 
Estat 4: Engegada Mesc. 1 de P3. Línia 
Centrifugat 

B3e04_Profibus_Control.data[11].7 

2311.8 
Estat 4.5: Espera pressió mesclador quan la línia 
ja està plena. Línia Centrifugat. 

B3e04_Profibus_Control.data[11].8 

2311.9 Estat 5: Règim decantat. Línia Centrifugat. B3e04_Profibus_Control.data[11].9 

2311.10 Marxa inicial dels dosificadors d’oli B3e04_Profibus_Control.data[11].10 

2311.11 Marxa producció dels dosificadors d’oli B3e04_Profibus_Control.data[11].11 

2326 Recepta: Proporció aigua respecte el total B3e04_Profibus_Control.data[26] 

2328 Recepta: Litres d’aigua inicial. B3e04_Profibus_Control.data[28] 

Taula 46. Consumits utilitzats al projecte per rebre al PLC de Producció 3 Rockwell. 

Aquests consumits, són importants per enviar ja que són dades del procés que faran donar 

l’arrencada o la parada dels programes de les estacions de dosificació d’oli remot i local. 

Per altra banda, algunes dades de variables de procés de B3 Rockwell, també s’han hagut 

d’enviar (B3 Rockwell “produeix” a B3 Omron) utilitzant la matriu de dades del produït 

corresponent, amb el nom: B3e04_Profibus_Status. 
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A la Figura 89 es poden observar algunes dades produïdes utilitzats en el projecte, de nom: 

B3e04_Profibus_Status, que són les dades que enviem al PLC antic de producció 3. Com a 

tipus de dades s’utilitza una matriu de dades ja definida (de nom Profibus), que passa la matriu 

de dades del PLC d’Omron i les passa al PLC de Rockwell. 

Figura 89. Produïts utilitzats en el projecte de dosificació d’oli. 

Els produïts del present projecte són els de la Taula 47, on es relaciona l’etiqueta del 

controlador de B3 Rockwell amb el de l’etiqueta del controlador de B3 Omron. 

B3 Rockwell Descripció Dada B3 Omron 

B3e04_Profibus_Status.data[11].9 
Permís realització de CIP en l’estació d’oli 
local. 

2811.9 

B3e04_Profibus_Status.data[11].11 Alarma dels dosificadors d’oli 2811.11 

B3e04_Profibus_Status.data[11].12 Marxa Inicial  2811.12 

B3e04_Profibus_Status.data[11].13 Marxa Dosificació  2811.13 

B3e04_Profibus_Status.data[11].14 Dosificació complerta  2811.14 

B3e04_Profibus_Status.data[11].15 CIP en marxa 2811.15 

Taula 47. Produïts  utilitzats al projecte per enviar al PLC de Producció 3 Omron. 

En el programa, els produïts de la matriu de dades utilitzats són booleans (Figura 90). Ha 

calgut mirar que estiguin lliures i s’ha afegit la descripció corresponent per mostrar més detalls 

de l’etiqueta. 

Figura 90. Booleans produïts utilitzats en el projecte de dosificació.  
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A la comunicació del tipus produït/consumit, s’ha de tenir en compte que s’ha d’assignar 

l’interval d’enviament de dades, RPI, el qual determinarà el període en que el consumit rebrà 

les dades. La mida màxima de les dades que s’envien és de 500 Bytes i per establir 

correctament la comunicació entre un produït i un consumit s’ha de declarar la mateixa 

etiqueta als dos controladors.  

Per últim, destacar la funció de l’accés extern. L’accés extern és una propietat que permet a 

aplicacions externes, com seria la d’una interfície home-màquina, fer ús d’aquella etiqueta. En 

cas d’estar en mode “Read Only”, les aplicacions externes poden llegir aquesta etiqueta i en 

cas d’estar en mode “Read/Write”, les aplicacions externes poden llegir l’etiqueta i escriure 

sobre aquesta. La Figura 91 mostra les possibles configuracions del paràmetre d’accés extern. 

Figura 91. Configuració del paràmetre External Access. 

B.2. Tasks 

Al task es defineixen les tasques que executarà el controlador lògic programable. Al PLC de 

B3 existeixen dos tipus de tasques: el Loop Task i el Main Task. 

El Loop Task que es visualitza a la Figura 92, s’hi executen tots els programes associats al 

PID, els quals s’executen periòdicament i al Main Task és on s’executen les tasques principals 

que s’executen contínuament.  

Figura 92. Tasks del programa de B3 Rockwell. 
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En el PLC de seguretat s’executa la SafetyTask. Cal recordar que al present projecte disposa 

d’un polsador d’emergència per cada estació d’oli que s’executa a la CPU de seguretat, 

utilitzant així la rutina de seguretat per aturar la bomba d’impulsió mitjançant la senyal STO 

dels variadors de freqüència. Els programes de seguretat es troben en un altre controlador, i 

sempre es comuniquen amb la resta de controladors. A la Figura 93 es visualitzen tots els 

Tasks que componen el PLC de seguretat de B3 Rockwell. 

Figura 93. Tasks del programa de seguretat de B3 Rockwell. 

Com es pot observar a la Figura 93, les tasques que executa el controlador són les rutines 

que formen un programa.  

Els programes contenen una rutina principal (MainRoutine) que és la primera que s’executa i 

tot seguit es poden anar afegint altres rutines que formin part del mateix programa. Una 

característica que diferencia les rutines és el tipus de llenguatge de programació que utilitzen.  

B.3. Llenguatges de programació utilitzats 

En el present projecte s’han fet servir els següents llenguatges de programació: diagrama de 

contactes, GRAFCET i text estructurat. 

El llenguatge de diagrama de contactes és el llenguatge més característic a l’hora de 

programar un autòmat com el dels controladors utilitzats. Es considera un llenguatge gràfic, el 

qual fa ús d’un sistema format per contactes i bobines que permeten interpretar lògicament un 

sistema mecànic. També disposa d’altres instruccions que s’agrupen, formant una lògica més 

complexa. 
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Els contactes solen representar entrades del sistema, ja sigui un polsador, un interruptor o 

qualsevol senyal digital d’entrada. Pel que fa les bobines, aquestes representen una senyal 

digital de sortida, com podria ser el contacte per engegar una bomba, l’activació d’una 

electrovàlvula o un LED. 

L’avaluació de les línies de codi segueix un ordre prioritari que va d’esquerra a dreta i de dalt 

a baix, basant-se en el principi que tots els contactes que es troben en sèrie representen una 

lògica AND i que els que es troben en paral·lel representen una lògica OR. Per poder activar 

una bobina (sortida), la lògica utilitzada haurà de ser certa. Una vegada s’han avaluat totes i 

cada una de les línies de codi que formen el programa carregat al PLC, s’han efectuat les 

operacions de comunicació i s’ha actualitzat l’estat de la perifèria exterior I/O, vol dir que s’ha 

acabat el temps de cicle de l’autòmat i que torna a començar el procediment anterior fins a 

acabar el següent temps de cicle, i així successivament.  

A la Figura 94 es mostra un exemple de programació en diagrama de contactes, quan es 

compleixin les condicions del contactes, s’activaran les bobines. 

Figura 94. Exemple programació en diagrama de contactes.  

Pel que fa al llenguatge en text estructurat, aquest fa servir variables, bucles, condicions i 

operadors entre d’altres. Un dels principals avantatges és que el programa tendeix a ocupar 

un espai més petit, facilitant la lectura i comprensió, tant pel seu flux com la seva lògica. Aquest 

llenguatge proporciona més rapidesa a l’hora de programar comparat amb els llenguatges 

gràfics utilitzats. Al final de cada línia de codi s’ha de tancar “;” simbolitzant així el final de la 

línia. Destacar que en el programari emprat les instruccions apareixen en blau, les variables 

en vermell i les operacions i símbols en negre. Com en el cas de diagrama de contactes, 

l’avaluació de les línies de codi també és d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

A la Figura 95 es visualitza un exemple de programació amb text estructurat.  
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Figura 95. Exemple programació en text estructurat. 

Per últim, el llenguatge en GRAFCET és considerat un llenguatge gràfic semblant al de 

diagrames de contactes. El seu principal avantatge és la capacitat de poder dividir un procés 

gran en petits passos, que són fàcils d’entendre a simple vista. Està format per estats, accions 

i transicions. Un estat executa una acció i una transició és la condició requerida per canviar 

d’estat. Quan una transició no es compleix, el programa es manté en l’estat present fins que 

la condició es compleix. L’avaluació dels gràfics segueix l’ordre prioritari d’esquerra a dreta i 

de dalt a baix. 

L’empresa on es realitza el projecte segueix una estructura modular de programes on tots els 

programes tenen un GRAFCET que controla l’estat al que es troba el procés. Les transicions 

per passar d’estat es troben al GRAFCET, però les accions executades en cada estat es 

programen en una rutina en diagrama de contactes.  

A la Figura 96 es mostra un exemple de programació en GRAFCET. Correspon a la rutina de 

CIP de l’estació de dosificació d’oli local. 
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Figura 96. Exemple de programació en GRAFCET. 

B.4. Assets 

Els assets són llibreries i eines complementàries per tal de realitzar la programació. Els 

utilitzats en el present projecte són els Add-On Instruction i els Data Types. 

La Figura 97 mostra la carpeta Assets del programa de B3 Rockwell. 

Figura 97. Carpeta de eines complementàries per realitzar la programació. 
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Els Add-On instructions o blocs de funció agrupen funcions lògiques en una sola instrucció. 

Els blocs de funció creen una interfície més fàcil d’entendre i simplifiquen les línies de codi pel 

seu manteniment. Aquí s’importen els blocs de funcions de la llibreria PlantPax que s’utilitzen 

en aquest projecte. A la Figura 98 es mostren alguns d’aquests blocs de funcions. 

Figura 98. Alguns blocs de funcions de la llibreria de PlantPax. 

Els P_DIn, P_DOut, P_PIDE, P_ValveSO, P_VSD són blocs de funcions PlantPax utilitzats 

als programes de dosificació d’oli de les estacions de dosificació. 

D’altra banda, als Data Types o tipus de dades hi ha totes les estructures de dades que es 

faran servir en la programació. Com s’ha comentat en aquest apartat, el programari ofereix la 

possibilitat a l’usuari de crear estructures de dades personalitzades, que es guardaran a la 

pestanya de Data Types -> User Defined com es visualitza a la Figura 97.  

 

B.5.  I/O Configuration 

En aquest subapartat es declara el maquinari per realitzar la programació de l’estació de 

dosificació d’oli remot, d’oli local i del conjunt de la línia de dosificació. La declaració de 

maquinari es fa sempre en funció de les taules d’entrades i sortides. Per tal de realitzar-ho, 

s’ha de definir el nom, l’interval d’enviament de dades (RPI) i l’adreça IP de cada element. Els 

elements de maquinari que formen part del dosificador d’oli remot situats al controlador de B3 

es mostren a la Figura 99. S’han declarat tots els mòduls esmentats a la taula d’entrades i 

sortides, així com el mòdul FESTO, el cabalímetre màssic i el variadors de freqüència que 

s’utilitzen en el dosificador d’oli remot. B3n01 és el nom del quadre elèctric. 
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Figura 99. Maquinari de B3n01 declarat al programari Studio 5000 Logix Designer. 

Els elements de maquinari que formen part del dosificador d’oli local situats al controlador de 

B3 es mostren a la Figura 100. S’han declarat tots els mòduls esmentats a la taula d’entrades 

i sortides, així com el mòdul FESTO, el cabalímetre màssic i el variadors de freqüència que 

s’utilitzen en el dosificador d’oli local. B3n02 és el nom del quadre elèctric. 

Figura 100. Maquinari de B3n02 declarat a B3 Rockwell. 

Els elements de maquinari que formen part de la línia de dosificació local situats al controlador 

de B3 es mostren a la Figura 101. Només s’utilitzen les targetes esmentades a l’apartat de 

taula d’entrades i sortides (B3i_PIO1_T19, B3i_PIO1,T20 i B3i_PIO1_T23), ja que aquest 

quadre elèctric també governa altres elements de la línia de producció i s’ha aprofitat per 

incorporar senyals per la línia de dosificació.  S’observen tots els mòduls esmentats a la taula 

d’entrades i sortides i el mòdul FESTO que s’utilitzen en la línia de dosificació. B3i és el nom 

del quadre elèctric d’aquesta línia.  
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Figura 101. Maquinari de B3i declarat a B3 Rockwell. 

Els elements de maquinari del dosificador d’oli local i remot que es troben al controlador B3 

seguretat es mostren a la Figura 102. S’observen tots els mòduls esmentats a la taula 

d’entrades i sortides que s’utilitzen en el programa de seguretat. 

Figura 102. Maquinari de B3n01 i B3n02 declarats al programa B3 de Seguretat. 
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C. ESTÀNDARD DE PROGRAMACIÓ 

Pel que fa a la programació, es realitza un programa modular que serveix per qualsevol nou 

dosificador d’oli local o remot que es vulgui realitzar a la fàbrica. Aquesta especificació afecta 

bàsicament a l’estructura de programes, estructura de rutines, l’estil de comentaris i codificació 

de les etiquetes. 

C.1. Estructura de programa 

Els programes han d’estar estructurats en cada un dels autòmats i només poden contenir les 

rutines pròpies de cada aplicació. 

La rutina “MainRoutine” és la rutina principal del programa i és l’encarregada de cridar totes 

les rutines que conformen el programa.  

La rutina “A01_Alarms” engloba la gestió d’alarmes del quadre elèctric. Agafa el prefix A01 

per ordenar-la de manera que sigui la primera rutina. La finalitat de col·locar aquesta rutina 

primer és perquè es tracti abans que les altres en cas que hi hagi alguna alarma. 

La rutina “A21_Inputs” fa referència a les entrades, tant digitals com analògiques, que es 

troben físicament al quadre elèctric. Aquestes senyals s’han de declarar abans de la rutina de 

control, ja que són necessàries per el desenvolupament d’aquesta. Per tant, la “A” serveix per 

ordenar la rutina a continuació de les alarmes i el “21” serveix per deixar un espai entre les 

alarmes i les entrades. 

La rutina “R10_” conté el programa de control del sistema. La “R” del prefix significa rutina. 

La rutina “R10_SFC” és la complementaria de la “R01_”. Aquesta rutina s’utilitza en el cas que 

el procés que es vulgui controlar tingui més de dos estats, com és el cas del procés de 

dosificació d’oli.  

La rutina “S01_Outputs” fa referència a l’activació de les sortides “T01_Ouputs”, tant digitals 

com analògiques, que es troben físicament en el quadre elèctric. El prefix “S” ve de sortida. 
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La rutina “X01_Struct” s’utilitza per enllaçar les interfícies de comunicacions entre diferents 

programes i autòmats. La “X” s’utilitza perquè es vol situar com a última rutina. 

Tot seguit es mostren les estructures creades per a la confecció de la programació. 

A la Figura 103 es mostra com s’ha estructurat el dosificador d’oli remot 

(CentrifugeLine_OilDoser_IBC). 

Figura 103. Estructura de programa de les rutines del dosificador d’oli remot. 

Destacar que el programa “CentrifugeLine_OilDoser_IBC” és el que té més rutines del 

projecte. La rutina X01_ProductionLine serveix per la comunicació d’aquest programa amb el 

de producció. La rutina principal és R10_OilDoser_SFC, conté el GRAFCET del programa i la 

rutina R10_OilDoser, on s’incorporen els precondicionants que s’han de complir per canviar 

l’estat del GRAFCET. També realitza el control de les accions que s’han d’executar en cada 

estat. 

A Figura 104 es mostra com s’ha estructurat el dosificador d’oli local 

(CentrifugeLine_OilDoser). 
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Figura 104. Estructura de programa de les rutines del dosificador d’oli local. 

La rutina X01_ProductionLine serveix per la comunicació d’aquest programa amb el de 

producció. La rutina principal és R10_OilDoser_SFC, conté el GRAFCET del programa i la 

rutina R10_OilDoser, on s’incorporen els precondicionants que s’han de complir per canviar 

l’estat del GRAFCET. També realitza el control de les accions que s’han d’executar en cada 

estat. Aquesta rutina té dos GRAFCETS, un pel control de procés de dosificació i l’altre pel 

control de procés de CIP de l’estació. 

A la Figura 105 es mostren les rutines que es troben al PLC de B3 Safety. S’han creat les 

rutines de seguretat T44_OilDoser_IBC i T45_OilDOser (CentrifugeLine_OilDoser). 

Figura 105. Rutines incorporades al programa de seguretat. 
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C.2. Estructura de les rutines 

Les rutines implementades han de tenir una estructura semblant a les que ja s’utilitzen en 

altres programes. 

L’estructura interna de MainRoutine ha de contenir la inicialització de la instrucció S_Timer i a 

continuació, la declaració de totes les rutines que conformen el programa, separades segons 

si són inicials, rutines (es consideren només les de control) i sortides. En general, es realitza 

en text estructurat, però en el PLC de B3 Safety, com es pot observar a la Figura 106, s’ha 

realitzat en diagrama de contactes. Les rutines en GRAFCET no s’inclouen en el MainRoutine 

ja que es criden dintre les rutines de control. A la Figura 106 s’observa un exemple de com és 

la rutina MainRoutine. 

Figura 106. Rutina MainRoutine del dosificador d’oli local. 

L’estructura interna de “A01_Alarms” té com a especificació tractar la senyal de parada 

d’emergència dels quadres elèctrics que intervinguin a la rutina i crear una senyal negada, 

que s’utilitza en alguns casos per tal de rearmar elements com els variadors. 

L’estructura interna de “A21_Inputs” tracta les entrades amb els blocs de funció del PlantPax, 

que s’estructura de la següent forma: el tractament de les entrades que rep el bloc de funcions, 
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la gestió de l’alarma del mòdul, la definició dels valors de l’escalat, la configuració dels 

paràmetres interns que utilitza el bloc de funcions i la configuració de les alarmes i el seu nivell 

de severitat. 

“R10” és la rutina de control principal del programa, a la primera línia de codi hi ha el reinici 

de la rutina “R10_SFC”, que només s’executa la primera vegada, amb la funció “first scan”. 

És una mesura utilitzada per la seguretat ja que en cas que el quadre del controlador es quedi 

sense electricitat, fa que el programa torni a començar des de l’etapa inicial.  

A continuació s’han de declarar les alarmes del procés, per tal de poder detectar-les el més 

aviat possible. Tenir elements crítics en primeres línies de codi facilita la visualització dels 

problemes. Tot seguit ve la marxa del programa que ha d’estar sempre condicionada per les 

alarmes corresponents. Aquesta no pot ser efectiva en cas que hi hagi alguna alarma que 

afecti en aquella etapa del procés. En els programes, tant el del dosificador d’oli remot com el 

del local, algunes rutines precisen del GRAFCET de control,  els  canvis d’estat del qual es 

veuen afectats per transicions. Les condicions específiques que activen les transicions es 

troben el programa “R10”.  

Finalment, en cas que la rutina incorpori una rutina complementaria en GRAFCET, cal declarar  

les activacions de les sortides físiques tenint en compte les accions que haurien de fer en cada 

etapa, com podria ser l’activació d’una bomba, l’obertura d’una vàlvula o la marxa del PI per 

poder fer una regulació.  

L’objectiu d’aquest mètode de programació és que la rutina de control estigui en llaç obert. 

Això implica que la generació d’alarmes afecti a la marxa del programa i que aquesta afecti a 

la rutina complementaria en GRAFCET, però no a la inversa. D’aquesta manera es crea una 

estructura sense realimentació que facilita el desenvolupament del programa, fent que no 

tingui vida pròpia. 

La rutina “S01_Ouputs” és la rutina del tractament de les sortides. Aquestes sortides activen 

les rutines “T01_Ouputs”, les quals segueixen la següent estructura: declaració de les 

comandes de control, configuració dels paràmetres interns que utilitza el bloc de funcions, 

tractament de les sortides que envia el bloc, alarma del mòdul i configuració de les alarmes. 

Finalment queda l’estructura “X01_Struct”, l’estructura de comunicacions. En aquesta rutina 

es declaren els tipus de dades que es passen entre programes o altres controladors, per tal 
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de poder intercanviar informació, aconseguint tenir un millor control del funcionament del 

programa. S’estructura en dos telegrames: un d’entrades i l’altre de sortides. Es declaren els 

valors de tots els paràmetres que formen el tipus de dada que s’envia cap a un altre programa 

o controlador (telegrama de sortides) i es tracta el tipus de dada d’entrada que es rep d’un 

altre programa o controlador (telegrama d’entrades). Una alarma de comunicació s’activa si 

no li arriba la senyal de Watchdog de l’estructura de dades. En aquest darrer cas, quan s’activa 

la senyal d’alarma tots els seus paràmetres prenen el valor de 0.  

C.3. Nomenclatura de les etiquetes 

El nom de les etiquetes (tags) es diferencien segons les rutines i la seva funcionalitat. La 

nomenclatura bàsica dels noms de les etiquetes es detallen a la Taula 48. 

Etiqueta Descripció Dada 

A0X_Nom 
Etiqueta que fa referència a una alarma de parada d’emergència i que 
s’inicialitza a la rutina A01_Alarms. 

A2X_Nom Etiqueta que es fa servir a la rutina d’entrades, A21_Inputs. 

RX_Nom Etiqueta que es fa servir per al control de la rutina R10_Main 

S0X_Nom Etiqueta que es fa servir a la rutina de sortides, S01_Ouputs. 

X01_Nom Etiqueta d’un tipus de dades (control o estat) de la rutina X01_Struct. 

Taula 48. Nomenclatura bàsica etiquetes dels programes. 
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D. ESTRUCTURA DE DADES 

En aquest annex s’expliquen les estructures de dades que s’han creat per fer el control del 

dosificador d’oli. S’han creat en total tres estructures de dades pensades per qualsevol tipus 

de dosificació d’oli, ja sigui local o remot, per tal de seguir amb un sistema modular.  En cas 

que més endavant l’empresa vulgui implementar un altre dosificador d’oli, podrà reutilitzar 

l’estructura de dades que s’ha creat. 

Les estructures de dades creades són les següents: “OIL_DOSER_CONTROL”, 

“OIL_DOSER_STATUS” i “OIL_DOSER_RECIPE”. 

D.1. Oil Doser Status 

L’estructura de dades “OIL_DOSER_STATUS” serveix per saber en quin estat es troba el 

dosificador d’oli, donat que conté molta informació sobre l’estat del procés, la qual és 

necessària per enviar-se a altre programes i controladors que necessiten saber l’estat del 

dosificador d’oli. Per exemple, quan hi ha una alarma al dosificador d’oli, la línia de producció 

ha de saber que no s’està dosificant oli i parar el procés.  

El programa de producció es troba a un altre controlador i és necessari traspassar-hi la 

informació. En aquest cas, es traspassa sempre tota l’estructura de dades i l’altre controlador 

agafa la informació necessària de l’estructura de dades que rep. 

L’estructura de dades està composa per dos “WORD”, quatre “DINT”, setze “REAL”, dues 

reserves de “REAL” i dues reserves de “DINT”. A la Figura 107 es mostren aquests tipus de 

dades amb el seu nom que s’ha triat. La descripció mostra quin ús té cada tipus de dada. 

 



Dosificació d’oli en línia per a la producció de begudes vegetals                         Memòria 

141 

Figura 107. Estructura de dades “OIL_DOSER_STATUS”. 

Dintre del primer “WORD” s’hi troben onze booleans i dues reserves d’aquests. Es troben a la 

Figura 108.  

Figura 108. Estructura de dades “OIL_DOSER_STATUS_SW1”. 
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Dintre del segon “WORD” trobem vint booleans i tres reserves. Es troben a la Figura 109. 

Figura 109. Estructura de dades “OIL_DOSER_STATUS_SW2”. 

Aquests booleans ens mostren informació del procés per, en cas que més endavant sigui 

necessari, enviar-ho en altres programes. 

Es creen reserves ja que, per tal de realitzar modificacions de l’estructura de dades com afegir 

més dades a enviar pels telegrames, és necessari passar programa (descarregar les 

modificacions al PLC). L’ús de les reserves evita en aquesta situació parar la producció. 

D.2. Oil Doser Control 

L’estructura de dades “OIL_DOSER_CONTROL” serveix per controlar alguns dels paràmetres 

del dosificador d’oli. S’ha creat especialment per tal de realitzar la connexió amb altres 

programes i controladors que intervenen en el programa del dosificador d’oli remot o local. Per 

exemple, el programa de la línia de producció on es troben les estacions d’oli és l’encarregat 

de donar l’ordre d’inici de la dosificació. Mitjançant aquesta estructura de dades, s’envia l’ordre 

a través del booleà.  

A la Figura 110 es troba l’estructura de dades composta per tres “DINT”, cinc “REAL”, un 

“WORD” i un “DINT” per a reserva. 
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Figura 110. Estructura de dades “OIL_DOSER_CONTROL”. 

Destacar que el “DosingMode” sempre és 0. El “TankInputSelection” és perquè l’operari indiqui 

per quin tanc IBC es vol fer la dosificació. El “Ratio_SP” és la ratio del triturat que indica els 

quilograms d’oli per quilograms de gra que es trituren. El “TotalSP” ve donat pel càlcul de la 

“Ratio_SP” multiplicat pels quilograms de gra que tritura l’operari i indica el total d’oli que s’ha 

de dosificar. El “PumpSpeed_SP” indica la consigna de velocitat de la bomba en control 

manual (etapa 10 del GRAFCET). Finalment, el “Flowrate_SP” és el cabal de dosificació d’oli, 

indicant els quilograms d’oli / h que s’han de dosificar.  

Dintre del “WORD” trobem onze booleans, dels quals cinc s’utilitzen com a recepta (Figura 

111). La marxa inicial, la marxa de dosificació i el reinici del totalitzador, també venen donades 

pel programa de producció. 

Figura 111. Estructura de dades “OIL_DOSER_CONTROL_CW1”. 
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D.3. Oil Doser Recipe 

L’estructura de dades “OIL_DOSER_RECIPE” guarda els tipus de dades que s’utilitzaran a 

qualsevol dosificador d’oli, i que no requereixen ser rebudes o enviades per cap programa o 

controlador. D’aquesta manera, en cas d’implementar un nou dosificador d’oli, ja sigui remot 

o local, ja estaran creades les variables del procés que es trobaran dintre d’aquesta estructura 

de dades. La Figura 112 mostra les dades que s’emmagatzemen en l’estructura. 

Figura 112. Estructura de dades OIL_DOSER_RECIPE. 

Aquestes dades utilitzades en el programa de control, en cas d’implementar un nou dosificador 

d’oli, si es crea una etiqueta amb la mateixa estructura de dades, s’obtenen totes les etiquetes 

de l’estructura de dades, evitant crear-les de nou, facilitant així la tasca i fent més modular el 

programa. 
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E. PROGRAMACIÓ 

 

Tota la programació del controlador per desenvolupar l’automatització s’ha realitzat amb el 

programari Studio 5000 Logix Designer. 

 

Les pantalles SCADA s’han realitzat amb els programaris iFix i FactoryTalk View Studio Site 

Edition. 

Tots els programes realitzats es troben adjunts dins la carpeta Programació. 
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