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Introducció

Aquest material que posem a les vostres mans recull els principis fonamentals de
l’automatització industrial.

Una indústria actual ha de ser competitiva i per aquest motiu ha d’estar dotada d’un
nivell d’automatització elevat per donar sortida a les exigències de productivitat i
qualitat.

En aquest mòdul formatiu podreu conèixer els diferents graus d’automatització
que tot tècnic elèctric ha de conèixer per ser capaç d’instal·lar, mantenir i reparar
els equips elèctrics de control i regulació que fan possible el funcionament de la
maquinària de producció en les línies de fabricació industrials.

El tema de l’automatització industrial ha experimentat una evolució progressiva:
ha passat dels sistemes de control i regulació rígids, que no estan dotats de sistemes
de programació, als sistemes flexibles actuals, que incorporen uns nivells de
programari que els fan adaptables a ritmes de producció versàtils en funció de
les necessitats del mercat.

Aquest mòdul tracta de les competències professionals associades i consta de cinc
unitats formatives. S’estructura en dos blocs, i al final de cada semestre té lloc
una jornada tècnica presencial.

En el primer semestre es treballen les tres primeres unitats formatives.

La primera unitat formativa, “Dibuix tècnic aplicat als automatismes”, consta
d’una única unitat, la unitat 1, del mateix nom. En el primer apartat, “Interpretació
de documentació tècnica”, es treballa sobre les formes de representació mecàni-
ques, simbologia elèctrica i interpretació d’esquemes, per tal de saber elaborar
i interpretar aquest tipus de documentació i conèixer les formes de certificació
d’instal·lacions. En el segon apartat, “Dibuix tècnic aplicat”, es detalla la manera
de fer plànols i interpretar esquemes elèctrics normalitzats utilitzant la simbologia
associada a programaris de CAD electrotècnic.

En segon lloc farem la tercera unitat formativa, “Automatització elèctrica cablada”,
que consta de dues unitats: les unitats 2 i 3.

La unitat 2 s’anomena “Comandament, regulació i maniobres”. En el primer
apartat, “Components del sistemes de regulació i control”, coneixereu els diferents
elements elèctrics que intervenen en les instal·lacions elèctriques industrials. En
el segon apartat, “Circuits de comandament i regulació”, estudiareu els circuits
de comandament elèctrics bàsics que governen els motors i altres dispositius de
sortida per a totes les aplicacions que es necessiten en aplicacions industrials.
En el tercer apartat, “Sistemes d’arrencada de motors CC i CA”, coneixereu la
tipologia dels diferents circuits més característics d’arrencada per a motors de CC
i CA, atenent sempre la normativa i les normes de prevenció de riscos laborals i
de protecció ambiental. En el quart apartat “Tècniques de disseny d’esquemes”,
coneixereu els mètodes de simulació de funcionament de sistemes automatitzats
cablats que hi ha i disposareu del programari específic per fer aquestes simulacions
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i preparar-vos per al muntatge real d’instal·lacions que es farà en la unitat 5, entre
d’altres.

La unitat 3 s’anomena “Seguretat i detecció d’avaries”. En el seu únic apartat,
“Tècniques per a la seguretat, prevenció de riscos laborals i detecció d’avaries”,
estudiareu les metodologies de treball utilitzades pels tècnics elèctrics en tasques
de manteniment i reparació de quadres elèctrics automatitzats amb sistemes
cablejats.

La segona unitat formativa, que es farà a continuació, també consta d’una única
unitat, la unitat 4. En el primer apartat, “Mecanització”, estudiareu els materials
que es necessiten per mecanitzar els quadres elèctrics i les canalitzacions i
aprendreu a seleccionar-los i la manera d’organitzar el procés de mecanització.
En el segon apartat, “Quadres elèctrics”, s’explica com s’ha d’actuar de manera
organitzada per muntar els diferents elements que intervenen en la instal·lació en
armaris elèctrics, seguint les normes de prevenció de riscos laborals i protecció
del medi ambient.

Coincidint amb l’acabament del bloc i de les tres primeres unitats formatives, es
fa una jornada tècnica en què es treballen tots els procediments i habilitats sobre
automatismes en quadres elèctrics cablats que ha de conèixer un tècnic per formar-
se de manera correcta.

Durant el segon bloc, es treballen les dues unitats formatives restants del mòdul.

La quarta unitat formativa, “Automatització pneumàtica i electropneumàtica”,
consta d’una única unitat, la unitat 5, del mateix nom. En el primer apartat,
“Generalitats dels sistemes pneumàtics i electropneumàtics”, coneixereu els prin-
cipis bàsics de la pneumàtica i els dispositius de control i sortida més comuns.
En el segon apartat, “Actuadors i vàlvules”, es detallen els components dels
diferents circuits típics que ens trobem en tot tipus d’aplicacions industrials.
En el tercer apartat, “Muntatge i manteniment d’instal·lacions pneumàtiques
i electropneumàtiques”, estudiareu les tècniques més comunes aplicades pels
tècnics industrials en les tasques de muntatge, manteniment i reparació d’aquests
tipus d’instal·lacions, atenent les normes de seguretat, prevenció de riscos laborals
i protecció del medi ambient.

La cinquena unitat formativa, “Automatització programable”, consta de dues
unitats: les unitats 6 i 7.

La unitat 6 s’anomena “Autòmats programables”. En el primer apartat, “Maqui-
nari i funcionament intern dels autòmats programables”, estudiareu l’arquitectura
i com funcionen aquests dispositius que s’anomenen autòmats programables o
program logic control, amb tots les seves entrades i sortides de comunicació i la
seva funcionalitat. En el segon apartat, “Instruccions bàsiques d’autòmats pro-
gramables 1”, estudiareu i treballareu sobre un autòmat específic, concretament
l’S7-1200 de Siemens. Amb l’ajuda d’un simulador, coneixereu les instruccions
de l’S7-1200 i de quina manera aquest tracta els programes bàsics de control indus-
trial. En el tercer apartat, “Instruccions bàsiques d’autòmats programables 2”, que
és la continuació de l’apartat anterior, coneixereu i experimentareu aplicacions
avançades de l’autòmat programable per aplicar programes més complexos de
control industrial.
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La unitat 7 s’anomena “Instal·lacions automatitzades mitjançant autòmats pro-
gramables”. En el primer apartat, “Instal·lacions d’automatismes programables
industrials aplicats a motors”, experimentareu tots aquells esquemes vistos en
la unitat 3, però ara controlats amb dispositius programables, i comprovareu
la flexibilitat de la programació per modificar el funcionament final del motor.
En el segon apartat, “Programació mitjançant Grafcet d’instal·lacions automa-
titzades controlades per autòmats programables”, treballareu en programació
amb sistemes de representació Grafcet, i en podreu comprovar la seqüència de
funcionament en forma d’etapes que simplifica el concepte lògic de programació.
Finalment, en el tercer apartat, “Disseny i posada en marxa de programes
amb PLC per a la detecció i diagnosi d’avaries”, entrareu en les tècniques de
manteniment per a l’anàlisi del funcionament i en la tasca bàsica del tècnic com
és el procediment de detecció d’avaries en els equips industrials.

Coincidint amb el final del segon bloc amb les dues unitats formatives que el
componen, s’organitza la segona jornada tècnica, en què es treballen tots els proce-
diments i habilitats sobre automatismes controlats amb autòmats programables en
dispositius de màquines rotatives i elements eletropneumàtics que ha de conèixer
un tècnic per formar-se correctament.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Dibuix tècnic aplicat als automatismes

1. Dibuixa elements bàsics, conjunts de peces i esquemes elèctrics, aplicant la
normalització.

Automatització elèctrica cablada

1. Configura circuits bàsics de comandament i potència, seleccionant els seus
elements i elaborant esquemes.

2. Munta circuits d’automatismes per a maniobres de petits motors, interpre-
tant esquemes i verificant el seu funcionament.

3. Munta quadres i sistemes elèctrics associats, interpretant documentació
tècnica i verificant el seu funcionament.

4. Localitza avaries i disfuncions de les instal·lacions d’automatització elèc-
trica cablada, analitzant els símptomes i identificant les causes que les
produeixen.

5. Repara avaries i disfuncions de les instal·lacions d’automatització elèctrica
cablada, ajustant o substituint els elements defectuosos.

6. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
en el muntatge i manteniment d’automatismes industrials, identificant els
riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

7. Executa operacions de mecanització, aplicant tècniques de mesurament i
marcat i utilitzant màquines i eines.

Mecanització de quadres elèctrics

1. Determina el procés a seguir en les operacions de mecanització, interpretant
plànols i utilitzant documentació tècnica.

2. Executa operacions de mecanització, aplicant tècniques de mesurament i
marcat i utilitzant màquines i eines.

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
en el muntatge i manteniment d’automatismes industrials, identificant els
riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

1. Configura circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament
i potència per a aplicacions industrials senzilles, seleccionant els elements
i el seu emplaçament i elaborant la documentació tècnica.
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2. Munta circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i
potència per a aplicacions industrials senzilles, interpretant documentació
tècnica.

3. Localitza avaries i disfuncions en instal·lacions pneumàtiques i electropneu-
màtiques, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produei-
xen.

4. Repara avaries i disfuncions en instal·lacions pneumàtiques i electropneu-
màtiques, ajustant o substituint els elements defectuosos.

Automatització programable

1. Configura circuits bàsics d’automatismes programables, seleccionant els
seus elements i elaborant esquemes.

2. Munta sistemes automàtics amb control programable, interpretant documen-
tació tècnica i verificant el seu funcionament.

3. Configura circuits bàsics d’automatismes programables, seleccionant els
seus elements i elaborant esquemes.

4. Munta sistemes automàtics amb control programable, interpretant documen-
tació tècnica i verificant el seu funcionament.

5. Localitza avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programa-
ble, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.

6. Repara avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable,
ajustant o substituint els elements defectuosos.
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Continguts

Dibuix tècnic aplicat als automatismes

Unitat 1

Dibuix tècnic aplicat als automatismes

1. Interpretació de la documentació tècnica

2. Dibuix tècnic aplicat

Automatització elèctrica cablada

Unitat 2

Comandament, regulació i maniobres

1. Components dels sistemes de comandament i regulació

2. Circuits de comandament i regulació

3. Sistemes d’arrencada de motors elèctrics de CA i CC

4. Tècniques de disseny d’esquemes

Unitat 3

Seguretat i detecció d’avaries

1. Tècniques per a la seguretat, prevenció de riscos laborals i detecció d’avaries

Mecanització de quadres elèctrics

Unitat 4

Mecanització de quadres elèctrics

1. Mecanització

2. Quadres elèctrics

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

Unitat 5

Automatització pneumàtica i electropneumàtica

1. Generalitats dels sistemes pneumàtics i electropneumàtics
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2. Actuadors i vàlvules

3. Muntatge i manteniment d’instal·lacions pneumàtiques i electropneumàti-
ques

Automatització programable

Unitat 6

Autòmats programables

1. Maquinari i funcionament intern dels autòmats programables

2. Instruccions bàsiques de programació dels autòmats programables 1

3. Instruccions bàsiques de programació dels autòmats programables 2

Unitat 7

Instal·lacions automatitzades mitjançant autòmats programables

1. Instal·lacions d’automatismes programables aplicats a motors

2. Programació mitjançant Grafcet d’instal·lacions automatitzades controla-
des per autòmats programables

3. Disseny i posada en marxa de programes amb PLC per a la detecció i
diagnosi d’avaries


