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Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora. 

Situación de partida: 

1.- Necesidade de contar cunha maqueta que realizase un 

proceso real, que encaixase dentro das actividades das empresas 

da zona: Conserveras, frigoríficas, acuicultura.  ( demanda do 

alumnado) 

2.- Tiña que ser unha máquina o suficientemente robusta, 

ampliable, real e económicamente viable. 
( de ahí que a estructura esté constituída con material comprado de 2ª man, e tamén 

cedido ou donado). 

3.- Que combinase diversas tecnoloxías de automatización e que 

permitisen a realización de prácticas reais. 

4.- Que incorporase un sistema de mellora e innovación no control 

e mantemento desa máquina. 



Propósitos: 

- Elaboración da documentación técnica ( Memorias técnicas, 

esquemas, lista materiais, plan de mantemento, listado de avarías.. ) 

 

- Executar procesos de montaxe , verificación e mantemento 

preventivo e correctivo: motores, válvulas, rodamentos . 

 

- Realización do cableado electro - neumático. 

 

- Realizar a programación do PLC, HMI e Supervisión do proceso. 

 

-   Aplicación dos sistemas de seguridade en máquinas segundo a 

normativa 

 

Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora. 



Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora. 

Deseño da máquina: 

Decidíuse pola construción dunha máquina clasificadora 

de envases de uso alimentario, na cal a clasificación de 

formatos e tamaños fose automática, e que realizase o 

agrupado e apilado do producto. 

Esta máquina usa 3 tipos de tecnoloxías para o seu 

funcionamento: 

 A tecnoloxía neumática ( aire comprimido ) 

 A tecnoloxía cableada  

 A tecnoloxía programada ( PLC, HMI, Variadores ) 



Deseño inicial da máquina. funcionamento 

Cinta de carga 

Mesa 
clasificadora 

Cintas 
transportadoras 

Agrupadores 



Fases de montaxe da máquina 

Cinta de carga envases 



Fases de montaxe da máquina 

Cinta de clasificación 



Cintas dos agrupadores 

Fases de montaxe da máquina 



Fases de montaxe da máquina 

Cadro de manobra e control 

Situación HMI 



Fases de montaxe da máquina 

 

ESQUEMAS 
  



Esquema Xeral eléctrico unifilar 
de potencia 

 

Suministra a enerxía eléctrica 

aos receptores eléctricos: 

Motores, variadores, 

arrancadores… 



Esquema Alimentación Neumático 

Encárgase de suministrar o aire comprimido aos dispositivos neumáticos: 

Válvulas, cilindros …. 



Esquema Xeral de control da máquina 



Funcionamento da máquina clasificadora. 
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Proceso de carga: 
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- Os envases chegan á cinta de carga sen clasificar, a granel, e son 
guiados á cinta de clasificación.  
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Proceso selección tamaños: 
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- Xa os envases situados na mesa son clasificados polo seu tamaño 
coa axuda dos dispositivos sensores ( encoder, detectores 
proximidade, ) e do cilindro situador,  e envíandoos ás súas 
respectivas cintas.  

- As dimensións dos envases  son determinados nas consignas do 
terminal HMI, ou no PC coa axuda do Scada. 
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Funcionamento 

agrupadores: 
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- Unha vez colocados nas súas respectivas cintas, diríxense cara 
os agrupadores, donde una vez apilados serían transportados á 
zona de almacenaxe ou paletizado.  
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SOFTWARE  UTILIZADO ( omron ) 
 
 

 Sysmac Studio ( PLC ) 
 NB Designer ( HMI ) 
 Cx Supervisor ( scada ) 
 





Nb designer 



Control mediante acceso remoto 



Mediante rede local 

Xeramos un punto WI-FI ao cal están 

interconectados mediante un Switch o PLC, o 

terminal HMI e o  PC .  

- De  forma remota podemos ter un control remoto 

da instalación a través dun  dispositivo móvil, co 

cal podemos recibir e enviar datos e órdenes.  

- Sempre dentro desa rede 
 

Wi-fi switch 



A través de Internet 

Ademais das prestacións da rede local, podemos 

interactuar coa instalación a través de Internet. Temos 

que dispoñer dunha toma de rede por cable ou wi-fi.  

Poderemos: 

- Recibir datos, avisos e alarmas a un dispositivo móvil. 

- Enviar datos e cambios de consignas ao controlador.  

- Consultar estado dos dispositivos sensores. 

- Recibir avisos e  mensaxes no correo…. 
 

Wi-fi switch 



Complementando cunha app. 

Con esta aplicación imos acadar un maior control sobre 

a instalación, e vai a contribuir a reducir os tempos nas 

tarefas de mantemento e aumento da produtividade. 

A través desta aplicación poderáse, a través do móbil: 

 

- Consultar datos relevantes da instalación: producións, 

fallos, estados de dispositivos… 

- Cambio de consignas, de tempos, velocidades 

- Consultar históricos de avarías … 

- Aceder ao histórico de consumos dos motores. 

- Ter un control directo sobre os puntos críticos da 

máquina 
 



Ex:. Alarma dun disparo térmico por sobrecarga nun motor 

( provoca o paro da cinta e polo tanto a producción )  

- Irá especificado a prioridade desa alarma, para 

comunicarlla ao operador da planta ou ao 

responsable de  mantemento. 

 

Unha vez recibido o aviso poderemos: 

 

- Consultar o  histórico de consumo do motor. 

- Consultar as horas de traballo. 

- Desviar o aviso para que procedan ao 

restablecemento do dispositivo de protección. 

- Rearmar o dispositivo remotamente si ten o 

mecanismo de rearme. 

- Dependendo da prioridade nos permisos, axustar 

a periocidade das revisións/mantemento. 

 
 



Ex:. Aviso dun disparo térmico por sobrecarga nun motor 

( provoca o paro da cinta e polo tanto a producción )  

- Realizar un seguimento da reparación, observando 

si as características eléctricas están estables. 

- Rexistrar a data da reparación e o operario, así 

como o resultado. 
 

FIN 


