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Resum
El projecte consisteix a simplificar i remodelar una part d’una instal·lació de fabricació de
carrosseries d’automòbils, concretament del SEAT LEON, amb l’objectiu de reduir-ne el
nombre d’avaries i el temps cicle, aconseguint disminuir els costos per avaries i augmentar el
nombre de carrosseries fabricades.
Aquest projecte està dividit en cinc capítols.
1. Un primer capítol on es mostren els objectius del projecte i on es fa una breu
explicació de diferents temes que s’hi relacionen i que li donen fonamentació teòrica.
2. A partir del segon capítol, mitjançant un estudi previ del projecte, se n’inicia el
desenvolupament.
3. El tercer capítol està centrat en la realització del disseny del projecte.
4. El quart capítol tracta de la posada en marxa del projecte.
5. El cinquè i últim capítol mostra els resultats del projecte.
Com a resultat del projecte, es redueix el nombre d’avaries de la instal·lació, suposant un
increment en el nombre de carrosseries fabricades, fet que afecta positivament els ingressos
de l’empresa. També s’ha alliberat personal de manteniment que es dedicava a solucionar les
avaries, que ara es podran dedicar a realitzar altres tasques amb valor afegit per a l’empresa.
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Abstract
The project consists in simplifying and remodeling part of the automobile body manufacturing
facility, specifically the SEAT LEÓN’s one. The aim is to reduce the number of breakdowns and
cycle time, lowering the cost of the process and increasing the number of bodyworks
produced.
The project is divided into five chapters:
1. The first one will show the objectives of the project and will explain some items that
will give theoretical foundation to the project.
2. From the second point forward, and thanks to a previous evaluation of the project, the
development begins.
3. The third chapter is focused on the realization of the project design.
4. The fourth chapter deals with the implementation of the project.
5. The fifth and last chapter shows the results of the project.
As a result of the project, the number of breakdowns has been reduced, increasing the number
of bodyworks produced, positively affecting the income of the company. Also, thanks to this
reduction of breakdowns, maintenance personnel has been released from the task of solving
them, and now they will be able to work in other tasks, with added value to the company.
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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓ
L’estiu del 2015 vaig començar, a l’empresa SEAT Martorell, el període de pràctiques
curriculars que, inicialment, havia de tenir una durada de 300h. Durant aquesta estada, vàrem
començar a elaborar aquest projecte i un dels responsables de l’oficina tècnica de
manteniment em va proposar d’implicar-me més a fons en el plantejament, seguiment i,
finalment, la redacció de les especificacions que mostren tot el procés d’aquest projecte i
poder-lo presentar com a projecte de final de grau.
El procés de fabricació de les carrosseries dels vehicles de SEAT està composat per diferents
instal·lacions i aquestes dividides per operacions (OP). Cada operació treballa
independentment de la resta de les operacions de la instal·lació, de manera que una operació
pot acabar el cicle encara que l’operació confrontant estigui aturada, però a la vegada són
dependents les unes de les altres, ja que si una operació falla, para tota la cadena de producció
de la instal·lació. A continuació, amb la Figura 1 es pretén mostrar un exemple d’una
instal·lació amb les operacions de les quals es composa.

Figura 1. Exemple d'una instal·lació i de les operacions de què es composa

Totes les avaries de les instal·lacions es documenten i s’entren en una base de dades
mitjançant el software SAP, de manera que queden registrades per poder portar un control
precís del procés de fabricació. Aquestes dades s’utilitzen, per exemple, per realitzar
actuacions per reduir al màxim el nombre d’avaries, aconseguint reduir costos d’intervencions
i augmentant el nombre de productes fabricats.
Una de les instal·lacions amb més incidències d’avaries és la d’UB2 Completació del model Seat
LEON i, arran d’aquesta situació, s’hi dediquen més recursos per solucionar-ho. En analitzar
més a fons aquesta instal·lació, es detecta que les operacions que registren més avaries són
l’OP90 i l’OP165.
Aquest projecte tindrà l’objectiu d’actuar sobre aquestes dues operacions per aconseguir
estandarditzar els materials i reduir-ne el nombre d’avaries.
Adrià Martínez i Colomer
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1.1 Objectius
Aquest projecte té com a objectiu simplificar i estandarditzar les tecnologies d’unes operacions
de soldadura de perns (OP90 i OP165), on actualment els robots estan dotats de dobles
capçals de soldadura, per tal de disminuir l’índex d’avaries de tota la instal·lació. Aquesta
simplificació es realitzarà mitjançant el trasllat de la soldadura de perns (utilitzats per a la
fabricació del SEAT LEON) d’aquestes operacions (OP90 i OP165) “sobrecarregades”, a unes
altres operacions on es fabricava l’antic SEAT ALTEA (OP140 i OP220).
A nivell personal, un dels objectius és aplicar els coneixements que he anat adquirint al llarg de
la carrera a la pràctica, i continuar amb l’aprenentatge de noves tecnologies, aprofundint en
temes de robòtica, automatització, comunicació informàtica, disseny 2D i 3D i tècniques
d’unió, entre d’altres.
Un altre dels objectius a nivell personal és el d’assolir les competències, proposades per la
universitat, de:
1. Combinar amb efectivitat els coneixements de Mecatrònica per dissenyar i innovar
productes i per resoldre problemes multidisciplinaris.
2. Utilitzar les eines informàtiques per a l'anàlisi de la informació i per ajudar a la
resolució de problemes d'enginyeria.
3. Dissenyar i projectar sistemes productius industrials.
4. Ser capaç d’interpretar, traduir i modificar les especificacions tècniques i els
requeriments funcionals dels sistemes elèctrics, electrònics, mecànics,
d’automatització i d'informàtica industrial.
5. Planificar, coordinar i desenvolupar tasques complexes de manteniment correctiu,
preventiu i predictiu.
6. Adquirir coneixements de metodologia, organització, gestió i direcció de projectes i les
seves eines associades.
7. Poder avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de projectes complexos.
8. Definir, aplicar, supervisar i innovar les tècniques per garantir la qualitat dels
productes, processos i mètodes.
9. Adquirir coneixements de seguretat, certificació i propietat industrial.
10. Ser capaç d'organitzar i de planificar.
11. Treballar en equip.
12. Adquirir fluïdesa en la comunicació oral i escrita.
13. Augmentar el coneixement de la llengua anglesa.
14. Saber prendre decisions.
15. Aplicar el coneixement a la pràctica.
16. Ser capaç d’avaluar alternatives.
17. Créixer en l’adaptació a situacions noves.
18. Saber generar noves idees ( creativitat ).
Per últim, aprofitar l’oportunitat de participar en un projecte d’aquestes característiques
en una empresa puntera a nivell de tecnologia, adquirint experiència per dissenyar i
executar projectes d’aquest àmbit.
Adrià Martínez i Colomer
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1.2 Fàbrica SEAT Martorell
La fàbrica de SEAT Martorell és una de les principals fàbriques d’Espanya. La seva producció
anual va superar els 475.000 vehicles l’any 2015 i la seva força de treball directa és a l’entorn
de 14.000 treballadors.
La fàbrica de SEAT Martorell és un competitiu i flexible complex industrial de 3.000.000 m 2
inaugurat l’any 1993, després de 34 mesos de construcció. Va suposar una inversió pròxima als
1.500 milions d’euros. Concebuda per la implementació del sistema de producció Just In Time,
completa el cercle logístic amb dues línies de ferrocarril internes: una per rebre subministres i
l’altra per transportar vehicles acabats a la Zona Franca del Port de Barcelona.
Martorell produeix per SEAT i altres marques del Grup Volkswagen, del qual va entrar a formar
part l’any 1986. L’any 2011 va començar la producció de l’Audi Q3, el primer cotxe Premium
fabricat a Espanya.
Les instal·lacions de Martorell són també el lloc on es dissenyen i es desenvolupen (I+D) alguns
dels futurs models del Grup VW. Per aquest motiu, compta amb un Centre Tècnic que acull
prop de 1.000 enginyers orientats a impulsar la innovació.

INSTAL·LACIÓ DE
SOLDADURA PERNS
TALLER 1 PLANXISTERIA

Figura 2. Plànol de la fàbrica de SEAT Martorell
Font: SEAT Martorell

A la Figura 2 es mostra un plànol de la fàbrica de SEAT Martorell i s’hi mostra la ubicació de la
instal·lació que es modifica en aquest projecte.
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1.3 Planificació
A continuació es mostra de manera general una planificació del projecte.
2015
Nr.

Activitat

Responsable Mai.

1 Estudi problema

SEAT

2 Desenvolupament solució

SEAT

3 Recondicionament OP140

Empresa
Externa

4 Recondicionament OP220

Empresa
Externa

Refer projecte elèctric
(caps de setmana)

SEAT

Instalar els nous equips
6 control de soldadura de
perns OP140 i OP220

SEAT

5

7

Instal·lar suports paquets
energètics OP140

8

Trasllat capçals i
alimentadors a OP140

SEAT

9

Programació robots
OP140

SEAT

10

Trasllat capçals i
alimentadors a OP220

SEAT

11

Programació robots
OP220

SEAT

12

Recopilació d'informació i
redacció memoria

SEAT

13 Preparació exposició oral

SEAT

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

2016
Oct.

Empresa
Externa

Taula 1. Planificació general
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Des. Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Mai.
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1.4 Fonamentació teòrica
1.4.1

Procés de fabricació d’una carrosseria

Dins del procés de fabricació d’un vehicle, cal destacar quatre àrees de treball:
1. Premses: mitjançant la planxa, que prové del proveïdor, dóna la forma a cada una de
les peces que generen el cos de la carrosseria.
2. Planxisteria: munta les peces que es fabriquen a les premses de SEAT i d’altres
empreses proveïdores i, mitjançant diferents processos d’unió, com la soldadura
elèctrica, formen el cos de la carrosseria.
3. Pintures: reben la carrosseria i la pinta del color determinat, que ve donat per un codi
únic a cada carrosseria.
4. Muntatge: finalment, s’afegeixen tots els elements motrius, elèctrics i de confort que
donaran com a resultat el vehicle demanat pel client.
Cada una d’aquestes àrees treballa independentment de les altres, però a la vegada són
dependents entre elles, ja que pertanyen al mateix procés lineal de fabricació.

Figura 3. Fases de la fabricació dels automòbils

A la Figura 3 es mostren les fases de fabricació d’un automòbil anteriorment descrites, des de
la confecció dels components estructurals del vehicle a l’àrea de premses fins a l’últim control
de qualitat de l’automòbil ja complert. Cal dir que dins de cada fase es realitzen múltiples
controls de qualitat per tal que el producte tingui la qualitat desitjada.
Dins de l’àrea de planxisteria, que és la zona on es duu a terme el projecte, hi ha diferents
grups en els quals es realitza el procés de fabricació:
1. Unterbau I (UB1), on es forma el pis de la carrosseria. Aquesta està composta per les
instal·lacions:
 Piso anterior
 Piso posterior
 Larguero anterior
 Larguero posterior
Adrià Martínez i Colomer
Remodelació d’una instal·lació de soldadura de perns
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2.

3.

4.

5.

 UB1 Geometría
 UB1 Completación
Unterbau II (UB2). Reben el subconjunt d’UB1 i li afegeixen els passa-rodes, tablier
(salpicadero) i revestiment posterior. Està composta per les instal·lacions:
a. Salpicadero
b. Pasarruedas anterior izquierdo y derecho
c. Pasarruedas posterior izquierdo y derecho
d. UB2 Geometría
e. UB2 Completación
Instal·lacions de Laterals. Donen forma al lateral de la carrosseria. Està composta per
les instal·lacions:
a. Anillos (estructura de reforç interna al lateral)
b. Montante C (estructura interna entre la porta posterior i el portó)
c. Montante B (estructura interna entre porta posterior i anterior)
d. Geometría Lateral
e. Completación Lateral
Instal·lació de Mascaró. Realitza la unió entre el pis de la carrosseria amb els laterals i
el sostre, formant el cos de la carrosseria. Està composada per les instal·lacions:
a. Engrapado de laterales
b. Geometría de Mascarón
c. Láser unión techo
d. Completación Mascarón
Línia d’acabat Finish. Reben la carrosseria de Mascarón i li munten manualment els
elements mòbils (portes, capó i portó).

Després de la línia d’acabat Finish, la carrosseria s’envia al taller de pintures, per seguir amb el
procés de fabricació de l’automòbil.

Figura 41. Línia Finish de Volkswagen Navarra

A la Figura 4 es mostra la línia Finish de Volkswagen Navarra, on els treballadors afegeixen les
portes, el capó i el portó, el que s’anomena Elements Mòbils.

1

Figura 4. Font: imatge de Volkswagen Navarra obtinguda d’internet.
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1.4.2

Operació de soldadura de perns

Una operació de soldadura de perns té l’objectiu de soldar un o més perns a la carrosseria de
l’automòbil, de manera automàtica, amb l’ajuda de robots industrials.
La tècnica utilitzada per realitzar aquestes soldadures és la tècnica de soldadura a l’arc.
1.4.2.1

Components per a la soldadura de perns

Els components bàsics per realitzar la soldadura de perns automatitzada són el següents:




Control de soldadura
Alimentador de perns
Capçal de soldadura

Figura 5.2 Components per realitzar la soldadura de perns

A la Figura 5 es mostra un control de soldadura de perns DCE1500, controlant dos
alimentadors de perns i dos capçals de soldadura, amb el cablejat necessari pel funcionament
del conjunt.

2

Figura 5. Font: Emhart Teknologies
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Control de soldadura
Els equips de control de soldadura de perns que es faran servir en aquest projecte seran els
DCE 1500, de la firma Tucker, del grup STANLEY.
Aquests equips de control estan dissenyats especialment per realitzar la soldadura a l’arc.

Figura 6.3 Control de soldadura de perns (DCE 1500)

El DCE 1500 (Figura 6) controla i regula tot el procés de soldadura i alimentació, controlant els
paràmetres per tal d’aconseguir un resultat de soldadura constant, la qual cosa ens permet
soldar tots els perns amb la mateixa qualitat de soldadura.
Aquests equips estan preparats per poder controlar fins a 5 alimentadors i 5 capçals, però en el
cas d’aquest projecte, s’utilitzaran per controlar únicament un alimentador i un capçal.

Alimentador
L’alimentador és l’encarregat de separar i subministrar els perns amb l’ orientació correcta al
capçal de soldadura mitjançant un tub d’alimentació. Els perns s’insereixen a granel dins de
l’alimentador i el control DCE s’encarrega de controlar-ne la separació i subministrament cap al
capçal.
Depenent de la geometria del pern, l’alimentador porta un divisor de perns o un altre.
A continuació, a la Figura 7, es mostra un alimentador de perns

Figura 7.4 Alimentador de perns

3
4

Figura 6. Font: Emhart Teknologies
Figura 7. Font: Emhart Teknologies
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Capçal de soldadura
Per últim, representat a la Figura 8, tenim el capçal de soldadura, que és l’encarregat de soldar
el pern a la superfície on pertoca. Igual que l’alimentador, el tipus de capçal es tria en funció
de la geometria del pern a soldar.

Figura 8.5 Capçal de soldadura de perns muntat al sisè eix d’un robot industrial

Aquest capçal es compon dels següents elements:
Cos principal: amb un carro d’aproximació del conjunt a la superfície on es soldarà el pern. La
carrera màxima del carro són 50mm.
Motor lineal: amb mesurament de posició mitjançant un Encoder, realitza el moviment
d’elevació i baixada del conjunt porta perns i executa la penetració del pern a la planxa.
Cilindre pneumàtic. La seva tija, anomenada passador de càrrega, s’encarrega d’empènyer el
pern fins a la boca del capçal, i durant tot el procés de soldadura, evita que el pern
retrocedeixi.
Dipòsit o suport de perns: és l’element receptor del pern. El prepara per ser empès i
posicionat pel passador de càrrega a la boca del capçal.
Boca porta perns: subjecta el pern durant tota la soldadura i li transmet el corrent
proporcionat pel control de soldadura (DCE 1500).
Peu de suport: serveix de suport i de límit del conjunt del capçal sobre la superfície on es
soldarà el pern, per donar estabilitat a l’hora de soldar-lo.
Tub d’alimentació: on es connecta el tub procedent de l’alimentador de perns i pel qual es
desplaça el pern a soldar fins al dipòsit, amb l’ajut d’aire a pressió.

Figura 96. Components d'un capçal de soldadura de perns.

5
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1.4.2.2

Cicle de soldadura a l’arc

El cicle de soldadura comença un cop el robot ha posicionat el capçal a la posició desitjada.
Aquest cicle està dividit en 6 fases:
Fase 1: Avanç del capçal. El capçal avança fins que el pern fa contacte amb la planxa (veure
Figura 10). En fer contacte, es genera un senyal, anomenat PSP (Pern Sobre Peça).

Figura 10. Contacte del pern amb la planxa

Fase 2: Verificació valor de penetració. Un cop es produeix el contacte entre el pern i la
planxa, s’aplica una força constant fins que el peu de suport fa contacte amb la planxa, per
verificar que la distància programada de penetració és assequible.
Un cop es crea el contacte entre el peu i la planxa, si no hi ha cap error, comença a circular un
corrent de 30A entre el pern i la planxa.
En cas que el peu de suport estigui a una distància menor de la programada (Figura 11), voldrà
dir que la distància de penetració no serà assequible i automàticament el control donarà el
senyal d’error de penetració, aturant el cicle de soldadura.

Figura 11. Distància del peu de suport quan el pern fa contacte amb la planxa
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Fase 3: Fase d’elevació i corrent d’arc pilot. Aquesta fase té una durada fixa de 40ms.
Transcorreguts 15ms, el motor lineal del capçal de soldadura retira el pern a la distància
programada (valor del recorregut d’elevació), a una velocitat de 300mm/s, i es comença a
ionitzar l’aire (veure Figura 12), produint així l’arc de corrent previ amb una intensitat de 30A.
L’objectiu d’aquesta fase és eliminar impureses del pern i de la planxa.

Figura 12. Circulació d'un corrent a baix amperatge a través de l'aire ionitzat

Fase 4: Fase de soldadura. Aquesta fase té una durada programable. Normalment aquest
temps (en mil·lèsimes de segon) és 4 vegades el Ø Soldable del pern (Figura 13).

Ø Soldable del pern

Figura 13. Mesurament del diàmetre soldable del pern

Transcorreguts els 40ms de la fase de l’arc pilot, s’activa el corrent principal, que intensifica
l’arc, de manera que es comença a fondre el material, (veure Figura 14), tant de la superfície
de la planxa com l’extrem del pern.
El corrent principal varia depenent del tipus de pern que es pretén soldar, però acostuma a
estar comprès entre els 600A i els 1000A. S’acostuma a partir d’una intensitat (en Ampers)
aproximada de 100 vegades el ØSoldable del pern.

Figura 14. Circulació d'un corrent a molt alt amperatge a través de l'aire ionitzat
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Fase 5: Fase d’immersió/penetració. L’arc voltaic s’apaga en submergir el pern al caldo de
soldadura. El procés de penetració s’efectua amb una força de 80N fins que es detecta que
s’ha arribat a la distància de penetració programada (Mode Posició “P”) o fins que es
sobrepassa un temps màxim de 30ms (Mode Força “F”).

Figura 15. Immersió del pern a la planxa

Fase 6: Retirada del capçal. Un cop el caldo de soldadura es solidifica i queden units el pern
amb la planxa, es retira el capçal de soldadura i la soldadura es dóna per finalitzada.

Figura 16. Retirada del capçal de soldadura en solidificar-se el pern

Desenvolupament de la soldadura:

Figura 17. Evolució corrent/distància entre pern i planxa al llarg d’un cicle de soldadura
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1.4.3

Robots industrials

El conjunt de robot es compon bàsicament dels següents elements:
1.
2.
3.
4.

Robot
Cables de connexió
Armari de control
SmartPAD teach pendant

Figura 18. Components principals d'un robot industrial

Robot
Els robots utilitzats en aquest projecte són robots KUKA VKR 210 (Volkswagen KUKA Robot
210), amb un armari de control model VKRC2.
Aquests robots tenen 6 eixos de llibertat i poden arribar a carregar fins a 150Kg.
A continuació es mostren les dimensions del robot. Cal destacar que el model KR150 consta de
3 subtipus: el KR150-2, el KR150 L130-2 i el KR150 L110-2. En el nostre cas, s’utilitzarà el
KR150-2, altrament anomenat KR150 R2700.

Figura 197. Dimensions i abast del robot KR150 R2700

7

Figura 19. Font: KUKA SERIES 2000
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Armari de control
Com s’ha esmentat anteriorment, els armaris de control que s’utilitzen en aquest projecte són
del model VKRC2.
1.
2.
3.
4.

Servomotors (únics per a cada eix)
Connectors
PC control
Font d’alimentació

Figura 20. Components d'un armari de control de robot KRC2
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CAPÍTOL 2:
ESTUDIS PREVIS
En aquest capítol es detallen els diferents estudis teòrics realitzats que han servit per arribar a
la conclusió que s’ha d’actuar a la instal·lació d’UB2 Completació, concretament a les OP90 i
OP165, que són dues operacions de soldadura de perns.
Aquests resultats es van presentar a la direcció de Manteniment i Producció i aquests van
donar el vist i plau per començar a dissenyar un projecte i actuar sobre aquestes dues
operacions.

2.1 Estudis de les avaries
En aquest apartat s’expliquen els estudis realitzats sobre les avaries. Primer, de manera
general, de la instal·lació d’UB2 Completació per poder veure quines operacions són les més
crítiques i després, de manera més detallada, d’aquestes operacions més crítiques.
2.1.1

Estudi de les avaries d’UB2 Completació

A la Gràfica 1 es vol mostrar de manera gràfica totes les avaries d’UB2 Completació durant els
mesos compresos entre el gener i el maig de l’any 2015.

Gràfica 1. N. d'avaries UB2 Completació de gener a maig de 2015

Com es pot veure, les operacions 90 i 160 són les que acumulen més avaries i més temps
d’aturada (temps perdut).
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Aquestes dues operacions són operacions de soldadura de perns, per això, amb aquesta
informació, es decideix analitzar més a fons les avaries relacionades amb la soldadura de perns
de l’OP 90 i l’OP160.
A continuació es mostra un resum de totes les avaries, amb els temps de parada de producció i
els temps de correcció i supervisió de les avaries, relacionades amb la soldadura de perns de
les dues operacions anteriorment esmentades.
2015
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

CODI
DATA
11741365
07/01/2015
11756495
24/01/2015
11780515
20/02/2015
11780516
20/02/2015
11779016
19/02/2015
11772509
11/02/2015
11773374
12/02/2015
11775524
16/02/2015
11793668
07/03/2015
11788299
02/03/2015
11811496
27/03/2015
11811784
27/03/2015
11809196
25/03/2015
11837664
29/04/2015
11827352
17/04/2015
11825510
15/04/2015
11837140
29/04/2015
11818052
07/04/2015
11816566
02/04/2015
11818953
08/04/2015
11818954
08/04/2015
11864324
30/05/2015
11847698
12/05/2015
11848660
14/05/2015
11849576
14/05/2015
11851891
18/05/2015
200852312
16/05/2015
200852314
15/05/2015

TOTAL (minuts)

PARO
70
45

AVARIA
98
45

255

255

50
70
5
18
100
25
75
80
61
10
40
60
60
60
100

51
83
40
25
113
38
86
101
61
19
55
70
60
70
120

70

86

120
45
20
100
35
80
45

128
61
23
130
151
96
50

1699

2115

Taula 2. Resum de les avaries relacionades amb la soldadura de perns de UB2 Completació

Com es pot apreciar a la Taula 2, durant l’interval de gener a maig de 2015, s’ha perdut un
total de 1699 minuts de producció, equivalents a la pèrdua de producció de 1699 carrosseries,
comptant que el temps cicle de la instal·lació és d’1minut.
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2.1.2

Estudi de les avaries de l’OP90

Es realitza l’estudi de les avaries de l’OP 90 relacionades amb la soldadura de perns, mitjançant
el principi de Pareto, i es detecta que aproximadament el 70% de les avaries d’aquesta
operació estan relacionades amb els dobles capçals de soldadura de perns, per tant, s’arriba a
la conclusió que els robots equipats amb doble capçal són un punt negre en l’àmbit de les
avaries d’aquesta operació.

Taula 3. Avaries operació 90 (OP90)

Gràfica 2. Diagrama de Pareto OP90
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2.1.3

Estudi de les avaries de l’OP165

Es realitza l’estudi de les avaries de l’OP 165 relacionades amb la soldadura de perns,
mitjançant el principi de Pareto, i es detecta que aproximadament el 60% de les avaries
d’aquesta operació estan relacionades amb els dobles capçals de soldadura de perns, per tant,
s’arriba a la conclusió que els robots equipats amb doble capçal són un punt negre en l’àmbit
de les avaries d’aquesta operació.

Taula 4. Avaries operació 165 (OP165)

Gràfica 3. Diagrama de Pareto OP165
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2.1.4

Resultats dels estudis de les avaries

Desprès d’analitzar i estudiar les avaries de tot l’UB2 Completació, aprofundint en les
operacions 90 i 165, s’arriba a la conclusió que més d’un 50% de les avaries estan causades, en
gran part, pel fet que els robots estiguin dotats de dos capçals de soldadura en comptes de
portar-ne només un.
El fet de portar equipats dos capçals de soldadura de perns comporta, per exemple, que hi hagi
el doble de paquets energètics penjant del robot, fet que fa augmentar la probabilitat d’haverhi enganxades d’aquests paquets amb altres components de la instal·lació.
Conclusió: s’han d’eliminar els dobles capçals. Un robot, un capçal (Figura 21).

Figura 21. OBJECTIU: Eliminació de dobles capçals de soldadura de perns dels robots
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2.2 Estudi de perns
2.2.1

Quantitat de perns

L’OP90 està dotada d’un total de 9 capçals de soldadura de perns i amb aquests solda 6 tipus
de perns diferents.
L’OP165 està dotada de 6 capçals de soldadura de perns i amb aquests solda 5 tipus de perns
diferents.
2.2.2

Tipus de perns

Figura 22. Perns utilitzats en el projecte

El pern HM6 és un pern destinat a fer connexions de massa.
La funció de la resta dels perns és únicament de subjecció de components de l’automòbil.
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CAPÍTOL 3:
DISSENY DEL PROJECTE
En aquest capítol es comença a desenvolupar el disseny del projecte. Un cop sabem que hem
d’eliminar els dobles capçals de soldadura de perns, es comença a pensar com realitzar-ho.
Mentre es pensaven maneres d’eliminar els dobles capçals va coincidir que va finalitzar la
producció del model SEAT ALTEA, deixant totes les instal·lacions d’aquest model lliures. El
SEAT LEON i el SEAT ALTEA compartien instal·lacions, per exemple la d’UB2 Completació.
Aprofitant aquests factors, es decideix estudiar la possibilitat de traslladar els capçals sobrants
a dues operacions “veïnes” de l’antic SEAT ALTEA.

OP220

OP90 L1

OP165

OP140

OP90 L2

Figura 23. Operacions 90, 140, 165 i 220 de la instal·lació d’UB2 Completació

La idea és eliminar els dobles capçals “sobrants” dels robots de les OP90 i OP165 i traslladarlos a les OP140 i OP220. A partir d’aquí, comença una pluja d’idees de com fer-ho.
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3.1 Redistribució dels perns
A continuació es mostra l’estudi realitzat dels perns que es solden a les OP 90 i OP165, per
determinar quins són els més adequats per ser traslladats a les dues noves OP140 i OP220.
Robot

Tipus de
Pern/Capçal

Quantitat
de perns

Variants del
vehicle al qual
es solden els
perns

Figura 24. Representació dels robots de les OP90 i OP165 amb els capçals que porten equipats i el nombre de perns
que solda cada un i a quin model.

A la Figura 24, es mostren els robots de les OP90 i OP165, amb el tipus i el nombre de perns
que solda i a quins models. Com es pot apreciar, 7 dels 8 robots porten dos capçals a bord.
De l’OP90, s’hauria de traslladar un dels dos capçals dels robots R90.1, R90.2, R90.4 i R90.5, és
a dir, s’haurien de traslladar un total de 4 capçals de soldadura Tucker.
De l’OP165, s’hauria de traslladar un capçal de cada robot, R165.1, R165.2 i R165.4, que fa un
total de 3 capçals.
A l’hora de decidir quins perns són els més apropiats per ser traslladats, s’ha tingut en compte
els següents conceptes:



Nombre de robots de les dues noves operacions
Ubicació dels robots dins de l’operació per tal de traslladar els capçals a robots que
estiguin situats a la mateixa posició respecte el cotxe, per assegurar que sigui possible
l’accés a tots els punts on hauran de soldar els perns.

A continuació, a la Figura 25, es mostra la futura distribució de perns a les operacions 90, 140,
165 i 220.
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Figura 25. Distribució dels capçals a les OP90, OP140, OP165 i OP220

De color vermell es mostren els perns que s’han traslladat i de color negre els que es
mantenen a la ubicació actual.
El robot R140.3 s’hauria desplaçar cap a la part anterior del cotxe, per mantenir la mateixa
posició que ocupa el robot R90.5, que és el que actualment solda el pern que soldarà el robot
R140.3.
La resta de robots de les OP140 i OP220 mantindran la posició que tenen actualment, ja que la
seva ubicació ja és la idònia per poder soldar els perns al lloc on els pertoca.
Existeixen tres variants diferents del SEAT LEON. Per motius de confidencialitat, les
identificarem com a variants A, B i C. En funció de la variant que s’hagi de fabricar, es soldaran
uns perns o uns altres.
L’OP140 estarà preparada per soldar 3 tipus de perns: el 14,5X25, el 6X20F13 i el 6X17F13.




A la variant A, es soldaran 3 perns tipus 14,5X25 i 2 perns tipus 6X17F13.
A la variant B, es soldaran 3 perns tipus 14,5X25 i 3 perns tipus 6X17F13
A la variant C, es soldaran 3 perns tipus 14,5X25, 6 perns tipus 6X20F13 i 2 perns tipus
6X17F13.

L’OP220 estarà preparada per soldar 2 tipus de perns: el 8X22F14 i el 12,5X21(HM6):




A la variant A, es soldaran 3 perns tipus 8X22F14 i 4 perns tipus 12,5X21(HM6).
A la variant B, es soldaran 3 perns tipus 8X22F14 i 4 perns tipus 12,5X21(HM6).
A la variant C, es soldaran 3 perns tipus 8X22F14 i 5 perns tipus 12,5X21(HM6).
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3.2 Re-condicionament de les noves OP140 i OP220
L’OP140, actualment en desús, era una operació de Completació del model SEAT ALTEA
(PQ35). Es feia el punxonat per la suspensió anterior, s’aplicava massilla a uns suports per
l’esmorteïdor i, posteriorment, es realitzaven 19 punts de soldadura elèctrica entre els robots
R140.1, R140.2 i R140.3.
L’OP 220, actualment també en desús, era una operació de mesurament. Mitjançant visió
artificial, es mesuraven els punts més crítics de la carrosseria, per comprovar que les mides
fossin les correctes.
Ara, l’OP140 i l’OP220 seran dues operacions de soldadura de perns, per tant, s’hauran
d’adaptar per assolir aquest objectiu.
Primer de tot es realitzarà una neteja dels equips innecessaris per realitzar la soldadura de
perns, eliminant les punxonadores, les pinces de soldadura, els armaris de soldadura, la
hidràulica, els equips de massilla, equips de mesurament, etc.
Aquesta neteja es durà a terme entre SEAT i altres empreses externes.
Seguidament, es redissenyarà el tancat de les operacions 140 i 220.
Paral·lelament, es redissenyen els circuits elèctrics i es busca una solució per centrar les
carrosseries.
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3.2.1
3.2.1.1

Neteja dels equips sobrants
OP140

A continuació es mostra un llistat dels components més rellevants de les operacions de
Completació i de soldadura de perns per poder detectar quins equips caldria mantenir i quins
equips caldria eliminar de l’OP140.

Figura 26. Components necessaris i innecessaris per a la nova OP140

A la Figura 26, de color verd, hi ha els equips més rellevants de l’actual OP140 que es
mantindran a la futura OP140, i de color vermell els equips innecessaris per a la futura OP140
que caldrà eliminar. A la columna de la dreta, de color gris, hi ha els nous elements que caldrà
instal·lar.
Resumint, caldrà treure els equips de punxonat, els manipuladors, les pinces de soldadura amb
els seus controls i les fresadores i els equips de massilla; i caldrà instal·lar el grup de centradors
posteriors bivalents i els equips de soldadura de perns.
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3.2.1.2

OP220

A continuació es mostra un llistat dels components més destacats de les operacions de
Completació, de mesurament i de soldadura de perns per poder detectar quins equips caldria
mantenir i quins equips caldria eliminar de l’OP220.

Figura 27. Components necessaris i innecessaris de la nova OP220

A la Figura 28, de color verd, hi ha els equips més rellevants de l’actual OP220 que es
mantindran a la futura OP220, i de color vermell els equips innecessaris per a la futura OP220
que s’hauran d’eliminar. A la columna de la dreta, de color gris, hi ha els nous elements que
caldrà instal·lar.
Resumint, caldrà treure els equips de mesurament i instal·lar el grup de centradors posteriors
bivalents i els equips de soldadura de perns.
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3.2.2
3.2.2.1

Re-disseny del tancament
OP140

Arran dels canvis de components de l’operació, és necessari un re-disseny del tancat per tal de
poder-hi inserir els nous equips de control de soldadura de perns i eliminar equips
innecessaris, com els equips de massilla, la cinta alimentadora de les tapetes, grup de control
de les punxonadores, etc.
INICIAL

FINAL

Taula 5. Layout 8inicial i final del tancat de l’OP140

Tal i com es pot apreciar a la imatge anterior, les dimensions de la instal·lació han variat
lleugerament, aconseguint una alliberació d’espai d’aproximadament 10m2, ja que s’ha
eliminat tota la part on hi havia els equips de dosificació de massilla i el conjunt de la cinta
transportadora de tapetes.
Es canvia la ubicació dels armaris dels robots en el tancat, es trasllada l’HMI a la zona de
conducció9, s’eliminen la cinta transportadora, l’equip hidràulic de les punxonadores i els
equips de massilla; i s’instal·len tres equips de soldadura de perns.
8

Layout. Mot molt utilitzat a l’empresa per parlar de plànols 2D.
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3.2.2.2

OP220
INICIAL

FINAL

Taula 6. Layout inicial i final del tancat de l’OP220

En aquesta operació, es desplaça la porta de la banda esquerra 400mm, s’afegeix un equip de
soldadura de perns i es desplaça l’HMI a la banda de conducció (de la dreta a l’esquerra). Els
armaris dels robots mantenen la mateixa ubicació en el tancat.

9

Zona de conducció. Tal com indica el seu nom, és la zona des d’on els operaris controlen l’operació. En
aquesta zona es té una molt bona visió global de l’operació i s’hi concentren tots els SmartPAD dels
robots i l’HMI de l’operació.
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3.2.3

Disseny del projecte de les masses

Un dels requisits de la soldadura de perns és que la superfície on es solda el pern ha d’estar
connectada a la massa de tots els equips de soldadura.
Conjuntament amb l’empresa de Tucker d’ Emhart Teknologies, es dissenya per a cada una de
les dues operacions (OP140 i OP220) un sistema per tenir la carrosseria en contacte amb la
massa dels equips de soldadura de perns.
Aquest sistema consisteix en la implementació de quatre masses que serviran per assegurar el
contacte en quatre punts entre la carrosseria i la massa dels equips de soldadura.
Mitjançant cables de coure de 90mm2 de secció, es connecten els equips DCE a dues regletes;
una per al cablejat de massa dels equips i l’altra per la línia de mesurament de tensió.
D’aquestes regletes, en surten dos cables de coure de 50mm2 i cada un va a dues regletes més,
on es connectaran les quatre masses, situades a la taula d’elevació de l’operació, que faran el
contacte amb la carrosseria mitjançant cables de 50mm2.

Figura 28. Cablejat per connectar la carrosseria al comú dels equips DCE de l’OP140

Figura 29. Cablejat per connectar la carrosseria al comú dels equips DCE de l'OP220
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3.2.4

Re-disseny del projecte elèctric

En modificar la ubicació dels armaris de control dels robots i en instal·lar els controls de
soldadura de perns, és necessari reubicar i adaptar les canalitzacions i cablejats per tal de
poder distribuir correctament tots els cables de massa, potència, control, comunicació, etc. per
tota la instal·lació.
També cal refer els esquemes elèctrics (EPLAN) i de comunicació (INTERBUS), com a
conseqüència de la modificació dels components de les operacions.
Per realitzar aquesta tasca, es contractarà una empresa proveïdora.
3.2.5

Sistemes de centratge

Per tal d’assegurar la geometria de la soldadura, cal un sistema de centratge que s’encarregui
de mantenir cada carrosseria al mateix lloc.
Les carrosseries estan dotades d’uns forats amb unes toleràncies molt estrictes, anomenats
RPS, que tenen la funció de centrar la carrosseria amb l’ajut d’uns centradors en forma de bala
situats a la bancada de la instal·lació.
Com s’ha comentat anteriorment, hi ha tres variants diferents de carrosseries; la variant A, la B
i la C. Els RPS situats a la part anterior de la carrosseria són comuns per a les tres variants, i els
de la part posterior només són comuns per a les variants A i B (Figura 30). Els RPS de la part
posterior de la variant C estan més allunyats que els de la variant A i B, respecte dels RPS
anteriors (Figura 31). Per tant, és necessari un sistema de centratge fix per a la part anterior i
mòbil per a la part posterior que, depenent de la variant que toqui fabricar, se situï a la
distància adequada.
Variants A i B:

Figura 30. Situació dels RPS en una carrosseria10, simulant les variants A i B

Variant C:

Figura 31. Situació dels RPS en una carrosseria10, simulant la variant C

10

Carrosseria. Per motius de confidencialitat, aquesta carrosseria no correspon a la del SEAT LEON. La
imatge correspon a una carrosseria extreta d’internet.
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El sistema de centratge fix es composa únicament d’un centrador com el de la Figura 33 a cada
banda, mentre que el sistema de centratge mòbil és composa d’un mateix centrador com el de
la Figura 33 però situat damunt d’un carro que, mitjançant un actuador pneumàtic, es
desplaça endavant i endarrere, aconseguint així col·locar els centradors a la posició adequada
de cada variant.

Figura 32. Centrador cilíndric

Figura 33. Centrador amb enclavament11

Mitjançant unes brides pneumàtiques, s’enclava els sistema perquè no pugui tenir
desplaçaments a l’hora de baixar la carrosseria.
Seran necessaris 2 grups de centratge dels RPS (Figura 34) de la zona posterior de la
carrosseria, bivalent per a les tres variants del model; un per l’OP140 i l’altre per l’OP220.

Figura 34. Conjunt centrador RPS mòbil

Aquests dos grups de centratge els fabricarà una empresa externa a SEAT, experta en
mecanitzats. SEAT proporciona tota la documentació necessària per poder fabricar-los.

11

Centrador amb enclavament. És un centrador que porta incorporada una brida que, en ser activada,
aplica una força per assegurar que el centrador actua amb la superfície completament plana.
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3.2.6

Preparació Robots

Els robots de les OP140 i OP220 es reutilitzaran; per tant, primer de tot caldrà un treball de
manteniment i posta a punt, tant dels Robots com dels armaris de control, seguint el protocol
dissenyat pel Tècnic Especialista en Robòtica de Manteniment de Planxisteria i Elements
Mòbils Sr. Miguel Pozanco.
Aquest protocol especifica com actuar en els següents components:





Armari VKRC2
VKCP
Cables de connexió armari-robot
Robots VKRC2

També serà necessari dotar els robots de plaques adaptadores per subjectar els capçals de
soldadura al sisè eix dels robots. Aquestes plaques són estàndard per a tots els capçals. Els
robots de les operacions 90 i 165 es quedaran amb la mateixa placa doble (Figura 34) mentre
que als robots de les operacions 140 i 220 se’ls n’instal·larà unes de noves, que només
permeten la subjecció d’un sol capçal (Figura 36).

Figura 35. Placa adaptadora per dos capçals.

Figura 36. Placa adaptadora per un capçal

Finalment, s’instal·laran els nous suports estandarditzats dels paquets energètics (Figura 37).

Figura 37. Suports estandarditzats dels paquets energètics
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3.2.7

Planificació projecte

Com s’ha dit anteriorment, actualment les OP140 i OP220 són estacions de pas per al model
SEAT LEON, per tant, les intervencions s’hauran de realitzar fora dels horaris de producció com
els caps de setmana que no hi hagi producció, vacances d’estiu 2015, vacances de Nadal 2015 i
Setmana Santa 2016.
FASE 1
Estiu'15

Feines

FASE 2
caps de
setmana

FASE 3
Nadal'15

Estudis previs
Tipus capçals
Quantitat de perns
Compatibilitat robots OP220 i OP140. Peana i tipus
Reacondicionament noves OP140 i OP220
Neteja dels equips sobrants
Redisseny i realització tancat
Disseny i realització del projecte de les masses
Re-disseny projecte elèctric
Desplaçar robot 14.3
Instalació dels RPS's PQ37 i realització seqüència de
la taula (que baixi).
Bus de camp. Robot
Lectura de bus. Refer projecte
Assignació E/S bus
PLC_HMI
Refer projecte PLC i HMI
Alimentadors, paquets energètics i capçals
Traslladar els alimentadors, els paquets energètics i
els capçals dels robots antics als nous.
Programació robot
Programació final robots OP140
Programació final robots OP220
Documentació projecte
Documentar tot el projecte
Actualitzar layouts al servidor
Actualitzar fulles d'operació al servidor

Taula 7. Planificació de les feines i intervencions
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3.2.8

Plec de condicions

La preparació de les OP140 i OP220 és duu a terme entre SEAT i una empresa externa a SEAT.
Es realitza un plec de condicions que es proporcionaran a dues empreses candidates per
realitzar aquest projecte. Aquest plec de condicions servirà per marcar les tasques que hauran
de realitzar, i a partir del qual cada empresa candidata presentarà la seva proposta econòmica.

Plec de condicions:
OP140
-

Neteja mecànica de punxonadores, pinces de soldadura, pistoles de massilla, paquets
energètics, armaris de massilla, armari de soldadura, hidràulic, cinta transportadora.
Neteja elèctrica cablejats a robot, a BMS, a KVS i retocar canaletes en cas de ser
necessari.
Depuració del software del PLC.
Realització de la instal·lació elèctrica de tres equips DCE (subministrats per SEAT),
maniobra XS3, aire, Interbus, Masses (subministrat per SEAT).
Trasllat de SWAC a l’altra banda de l’operació, segons croquis subministrat per SEAT.
Refer el tancat tenint en compte el croquis subministrat per SEAT.

OP220
-

Neteja mecànica dels capçals de mesurament, útils de mesurament de les taules,
paquets energètics i armaris de mesurament.
Neteja elèctrica de cablejats de Robot, a BMS, retocar canaletes si fos necessari.
Depuració del software del PLC.
Realitzar instal·lació elèctrica de dos equips DCE (subministrats per SEAT), maniobra
XS3, aire, Interbus, Masses (cables, masses i regletes subministrats per SEAT).
Trasllat de SWAC a l’altra banda de la instal·lació segons croquis subministrat per SEAT.
Refer el tancat tenint en compte el croquis subministrat per SEAT.

SEAT subministrarà els equips DCE, cables de massa, material del tancat, material de robot i
mitjans d’elevació/transport necessaris (carretons, grues, plataformes elevadores ... ). SEAT
també habilitarà una zona pròxima a la instal·lació, on es podrà emmagatzemar el material
desmuntat.
Realitzades totes aquestes tasques, les OP’s funcionaran com a taules de pas de carrosseries
del model SEAT LEON.
Els treballs es realitzaran durant la parada de producció de l’estiu 2015, i es comptarà amb la
col·laboració de personal de manteniment de SEAT per si hi hagués alguna avaria a la
instal·lació.
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3.2.9

Propostes econòmiques

Proposta n. 1. Empresa A:
Descripció

Total

Remodelació OP140 i OP220 UB2 Completació PQ37

32.800,00 €

Taula 8. Proposta econòmica de l’empresa A

Proposta n. 2. Empresa B:
OP140. Descripció

Import

Neteja elèctrica del cablejat dels robots, a BMS, KVS, retocar canaletes i 4.785,00 €
la neteja del programa del PLC.
Fer la instal·lació elèctrica de l’estació per proporcionar alimentació de 5.610,00 €
400V als 3 equips DCE (proporcionats per SEAT), maniobra (XS3 Robot),
aire, Interbus, masses (cable, masses i regletes) i traslladar HMI a la
zona de conducció segons layout.
Refer el tancat de l’estació tenint en compte els dispositius extrets i els 1.900,00 €
nous que s’afegeixen, segons layout.
Import total OP140 12.295,00 €
Taula 9. Proposta econòmica de l’empresa B per a l'OP140

OP220. Descripció

Import

Neteja elèctrica del cablejat dels robots, a BMS, KVS, retocar canaletes i 4.290,00 €
la neteja del programa del PLC.
Fer la instal·lació elèctrica de l’estació per proporcionar alimentació de 4.840,00 €
400V als 3 equips DCE (proporcionats per SEAT), maniobra (XS3 Robot),
aire, Interbus, masses (cable, masses i regletes) i traslladar HMI a la
zona de conducció segons layout.
Refer el tancat de l’estació tenint en compte els dispositius extrets i els 1.900,00 €
nous que s’hi afegeixen, segons layout.
Import total OP220 11.030,00 €
Taula 10. Proposta econòmica de l'empresa B per a l'OP220

S’estudien les dues propostes econòmiques i s’opta per la proposta n. 2.
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3.3 Actualització de la documentació
En modificar les instal·lacions, cal actualitzar la informació del servidor, per tal que quedi
constància que s’ha efectuat aquesta modificació.
3.3.1

Layouts

Mitjançant el software de dibuix Microstation, s’actualitza el layout de tot el taller 1,
modificant el layout de les operacions que s’han modificat.
Aquesta actualització la duu a terme el Departament d’Enginyeria de Planta, específicament el
Departament d’Arquitectura Industrial.
3.3.2

Fitxes d’operacions

Les fitxes d’operacions són uns documents en els quals hi ha descrites totes les
característiques de cada operació i de cada instal·lació: la seqüència de treball, la maquinària
utilitzada, les eines necessàries per als conductors de l’operació i els útils i calibres de
l’operació.
Aquesta actualització la duu a terme el Departament d’Enginyeria de Processos.
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CAPÍTOL 4:
POSADA EN MARXA
4.1 Posada a punt dels robots
Per posar a punt els robots, s’executa el protocol esmentat al Capítol 3, a l’apartat de
preparació dels robots (3.2.6). Aquesta tasca de preparar els robots, la realitzen els robòtics
del departament de manteniment.
S’instal·len les plaques adaptadores utilitzades per unir el capçal de soldadura amb el sisè eix
del robot.
Amb els robots preparats, s’instal·len els nous suports dels paquets energètics.

4.2 Trasllat dels capçals
El trasllat dels capçals de soldadura es realitza en dues parts:
1. Vacances de Nadal 2015. Trasllat dels capçals cap a l’OP140
2. Setmana Santa 2016. Trasllat dels capçals cap a l’OP220
A la primera part, primer de tot s’instal·la un capçal tipus 14,5X25 del magatzem de recanvis al
robot R140.3 i s’anul·la per software el capçal 14,5X25 del robot 90.5. Durant una setmana, els
perns 14,5X25 que soldava el robot 90.5 els solda el robot 140.3 i es mira que funcioni
correctament.
En veure que el funcionament és correcte, es procedeix a instal·lar els dos capçals restants a
l’OP140, anul·lant (només per software) els capçals als quals substitueixen, per si hi hagués
alguna avaria.
Veient que el funcionament dels nous capçals instal·lats és correcte, es retiren els capçals que
estaven anul·lats per software.
A la segona part, es segueix el mateix procediment que a la primera part.
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4.3 Programació Robots
Actualment, en l’àmbit de la robòtica existeixen dues maneres de programar els moviments
dels robots: la programació online i la programació offline (veure Figura 38).
Programació online: és la programació que es duu a terme actuant directament sobre el robot,
mitjançant el teach pendant. Mitjançant el comandament, es van movent els eixos del robot i
es van memoritzant coordenades per crear un seguit de punts que formaran la trajectòria.
Programació offline: és la programació que es realitza sense estar connectat amb el robot.
Aquesta programació es duu a terme mitjançant un ordinador. Es simula en 3D tota la
instal·lació i després se segueix el mateix procediment que el de la programació online
treballant sobre la simulació de l’ordinador.
Programació ONLINE

Programació OFFLINE

Figura 38. Mètodes de programació de robots industrials

En aquest projecte s’ha seguit el mètode de programació online, ja que el nivell de dificultat de
programació d’aquestes operacions no és elevat i el temps de programar online és menor que
el de programar offline.
Existeix un estàndard de programació comú a tot el grup Volkswagen, l’estàndard VASS, i un
dels capítols d’aquest estàndard tracta de com ha de ser la programació dels robots; per això,
la programació dels robots s’ha dut a terme respectant aquest estàndard.
A la Figura 39, observem l’estructura dels programes de robot d’aquest projecte:

Figura 39. Estructura programa robot
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CELL: bloc de programa que s’encarrega de cridar les folges que demana l’autòmat (PLC).
FOLGE: és el programa o seqüència principal. En crear-la, es crea per defecte un primer punt
d’inicialització amb l’acció de Warte auf Folgenstart12 (Figura 40) A partir d’aquest punt, es
poden anar programant tants punts com es vulgui.
Nosaltres, seguint l’estructura de programació, hem creat un total de tres punts. El primer
punt ja esmentat, com a punt d’inicialització; un segon punt on es cridarà una subrutina (UP); i
un tercer punt de final de cicle.

Figura 40. Primer punt d'una folge. Punt d’inicialització.

UP: són subrutines que es poden cridar des de qualsevol folge. Dins de les UP hem definit tots
els punts que formen la trajectòria que realitzen els robots, amb les accions de soldar perns
allà on els pertoca.
L’avantatge de programar els punts dins de les UP en comptes de programar-los dins de la
folge és que una UP es pot cridar des de qualsevol folge, fet que va molt bé a l’hora de tenir
parts iguals en el recorregut del robot per a cada variant.
L’estructura que hem seguit per programar les UP, com es pot apreciar a la figura 33, és:
1. Programar tot un seguit de punts que serviran per aproximar la punta del capçal de
soldadura al punt on s’ha de soldar el pern.
2. Un cop s’ha aproximat la punta del capçal al punt on es soldarà el pern, s’acaba de
programar algun punt per acabar de situar la punta del capçal amb l’orientació
adequada al punt de soldadura.
3. Un cop situat al punt de soldadura, es crida una MAKRO de “soldar pern”.
MAKRO: utilitzades per executar accions (Figura 41). En el nostre cas, les utilitzem per
executar l’acció de soldar pern. En cridar la MAKRO, és com si s’establís una comunicació entre
el robot i l’eina (el control de soldadura). Bàsicament, el robot activa una sortida que serveix
per donar permís al control de soldadura per executar el cicle de soldadura de pern.

Figura 41. Definició d'una MAKRO

12

Warte auf Folgenstart. En alemany. Equival a l’espera de l’inici de seqüència
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Com s’ha esmentat anteriorment en aquest projecte, del model SEAT LEON n’hi ha 3 variants
diferents, per tant es programaran quatre folges a cada robot, una per a cada variant més la
folge de manteniment, que s’anomenaran folge 1, folge 2, folge 3 i folge 7 respectivament. En
el cas que dues o mes folges siguin exactament iguals, es programarà una folge i després se’n
faran tantes còpies com sigui necessari, però cada variant ha de tenir la seva pròpia folge, ja
que és un dels requisits de l’estàndard VASS.

Figura 42. Representació punts de programa soldadura

Perquè s’entengui, a la Figura 42 hi ha les tres variants del model. Com es pot veure, una
mateixa folge serveix per a la variant A i C, però seguint l’estàndard, es generarà una folge per
a cada variant.

Figura 43. Menú de folges d'un Robot
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4.4 Programa PLC
La programació del PLC s’ha realitzat en dues parts:
-

La primera part, realitzada per l’empresa externa, consisteix a programar les dues
operacions (OP140 i OP220) com a operacions de pas, en què la carrosseria només
passarà per l’operació (veure Taula 11). Aquesta programació estarà en ús fins que es
traslladi la soldadura del primer pern.
Entrada de la carrosseria

Espera fins l’alliberació de la següent OP

Sortida de la carrosseria

Taula 11. Seqüència de la primera programació PLC

-

La segona part, realitzada per SEAT, consisteix a programar les operacions ja com a
operacions de soldadura de perns, seguint la seqüència de treball descrita a la
Figura.44. Aquesta programació ja serà la definitiva per a les dues operacions. (OP140 i
OP220).

Figura 44. Resum seqüència de treball de l’operació de soldadura
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4.5 Paràmetres de la soldadura de perns
La programació dels paràmetres de soldadura dels perns s’ha realitzat partint dels
paràmetres que hi havia programats a les operacions inicials.
En teoria, els paràmetres haurien de ser els mateixos, però s’han hagut de modificar arran de
les noves condicions de treball, com per exemple la temperatura ambient, la utilització de
cablejat nou, etc.

Figura 45. Paràmetres de soldadura

A cada equip DCE hi ha un full amb els paràmetres de cada programa de cada capçal que
controla (Figura 45).
En el nostre cas, només hi ha un full, ja que cada equip DCE controla només un capçal.
El número de programa equival a cada pern que solda, és a dir, si el capçal té la funció de
soldar 2 perns, el control tindrà 2 programes, i aquests són cridats des del robot.
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4.6 Programació dels Human Machine Interface (HMI13)
La programació dels HMI l’han realitzada tècnics especialitzats de manteniment. Per realitzar
aquesta programació, es parteix d’un patró que automàticament crea l’estructura
estandarditzada de l’HMI.
Aquest patró crea un total de 12 menús, dins dels quals hi ha un total de 48 polsadors repartits
en una quadrícula de 8 files x 6 columnes.
Pantalla inicial OP140

Figura 46. Pantalla inicial de l’OP140 des de l'HMI

En aquesta pantalla (Figura 46) es visualitzen les condicions de seguretat de la instal·lació i s’hi
troben els polsadors per seleccionar el funcionament de les operacions.
Pantalla transport OP140

Figura 47. Pantalla de transport de l’OP140 des de l'HMI

En aquesta pantalla (Figura 47) hi trobem els polsadors per a la gestió i control dels variadors
de l’operació 140.
13

HMI. Prové de l’anglès Human Machine Interface. Es tracta d’un panell tàctil que permet actuar supervisar i
controlar la instal·lació.
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Pantalla eines OP140

Figura 48. Pantalla d'eines de l'OP140 des de l'HMI

En aquesta pantalla (Figura 48) hi ha els polsadors per controlar en mode manual el moviment
dels cilindres pneumàtics de l’operació.
Pantalla robots O140

Figura 49. Pantalla de control de robots de l'OP140 des de l'HMI

En aquesta pantalla (Figura 49) hi ha els polsadors per controlar i gestionar els tres robots de
l’operació.
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Pantalla transport OP134

Figura 50. Pantalla de transport de l'OP134 des de l'HMI

En aquesta pantalla (Figura 50) hi trobem els polsadors per a la gestió i control dels variadors
de l’operació anterior a la 140, l’OP130.
Pantalla Moby

Figura 51. Pantalla de lectura de la Moby14 des de l'HMI

En aquesta pantalla (Figura 51) hi trobem els polsadors per a l’activació de les Mobys de les
OP131, OP130 i 140, la visualització del model llegit per la Moby de l’OP140.

14

Moby. Es tracta d’un dispositiu destinat a llegir el portador de dades que porta cada carrosseria, que
identifica el cotxe i n’especifica les característiques, per tal de fabricar el que cal.
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CAPÍTOL 5:
RESULTATS
5.1 Layouts
A continuació, a la Taula 12 i a la Taula 13, es mostren el layouts inicials i finals de les
operacions 140 i 220.
Com es pot apreciar, a l’OP140 s’han retirat molts components, deixant l’operació molt
simplificada. També es pot apreciar el desplaçament dels robots a la seva nova posició.
OP140 INICIAL

OP140 FINAL

Taula 12. Comparació layouts OP140
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A l’OP220, no hi ha hagut tanta variació respecte de l’inicial, ja que ja era una operació amb un
nivell de simplicitat de components alta.
OP220 INICIAL

OP220 FINAL

Taula 13. Comparació layouts OP220

5.2 Comprovació de la soldadura dels perns
Per comprovar que els perns s’han soldat correctament, es realitzen controls de qualitat de
soldadura de peces elegides a l’atzar.
El control de qualitat de la soldadura de perns es realitza mitjançant un útil com el de la
Figura.52. Aquest útil està dissenyat per aplicar una força superior a la que haurà de treballar
el pern.

Figura 52. Útil de comprovació de perns a 30NM
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5.3 Comparació quantitat avaries
Al capítol 2 es mostrava una taula (Taula 2) resumint les avaries relacionades amb la soldadura
de perns de tota la instal·lació d’UB2 Completació.
El temps total de parada de producció abans de realitzar les modificacions, durant l’interval de
gener a maig de 2015, era de 1699 minuts (Taula 14).
Després d’haver realitzat les modificacions, estudiant el mateix interval de gener a maig de
2016, el temps total de pèrdua de producció és de 165 minuts (Taula15), és a dir, s’ha reduït el
temps de parada un 90,2%.
2015
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

CODI
DATA
11741365
07/01/2015
11756495
24/01/2015
11780515
20/02/2015
11780516
20/02/2015
11779016
19/02/2015
11772509
11/02/2015
11773374
12/02/2015
11775524
16/02/2015
11793668
07/03/2015
11788299
02/03/2015
11811496
27/03/2015
11811784
27/03/2015
11809196
25/03/2015
11837664
29/04/2015
11827352
17/04/2015
11825510
15/04/2015
11837140
29/04/2015
11818052
07/04/2015
11816566
02/04/2015
11818953
08/04/2015
11818954
08/04/2015
11864324
30/05/2015
11847698
12/05/2015
11848660
14/05/2015
11849576
14/05/2015
11851891
18/05/2015
200852312
16/05/2015
200852314
15/05/2015

TOTAL (minuts)

PARO
70
45

AVARIA
98
45

255

255

50
70
5
18
100
25
75
80
61
10
40
60
60
60
100

51
83
40
25
113
38
86
101
61
19
55
70
60
70
120

70

86

120
45
20
100
35
80
45

128
61
23
130
151
96
50

1699

2115

Taula 14. Avaries abans de les modificacions

2016
GENER

MARÇ

ABRIL
MAIG

TOTAL (minuts)

CODI
12019815
12019993
12013698
12053755
12063456
12064959
12086352
12090656
12090656
12094426

DATA
25/01/2015
25/01/2015
15/01/2016
08/03/2016
21/03/2016
12/03/2016
21/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
02/05/2016

PARO
20
25
30
0
0
0
5

AVARIA
48
73
44
25
22
200
11

40

60

45

60

165

543

Taula 15. Avaries després de les modificacions

Resumint, les modificacions a les operacions d’UB2 Completació que s’han realitzat en aquest
projecte han servit per augmentar en 1534 minuts el temps de producció de carrosseries,
equivalent a un augment de 1534 carrosseries fabricades en 5 mesos, ja que el temps cicle de
la instal·lació és d’1 minut.
Comptant els festius i dies de no-producció, es preveu un increment en la producció de 3381
carrosseries l’any.

5.4 Resultats temps cicle
El temps cicle de tota la instal·lació d’UB2 Completació no ha variat significativament, ja que
les modificacions que s’han realitzat no han afectat el coll d’ampolla de la instal·lació.
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5.5 Estudi econòmic

SUBMINISTRE DE MATERIALS
Concepte
N.
1 SUPORTS PAQUETS ENERGÈTICS
2 CARRIL DE MASSA COMPLET
CABLE DE MASSA 95+M HEM953
RK95/10
CABLE DE MASSA 95+MBU95-RK95/1
4
MANGUERA FLEXIBLE ROBOT
CABLE DE MASSA 15MRK95-RK95/10
5
TUB FLEXIBLE
CABLE DE MASSA 95+M
6
BU95-RK95/10
CABLE DE MASSA 95+M
7
RK95- RK
8 CABLE DE MASSA RK50-RK50/10
9 CABLE DE DERIVACIÓ DE MASSA 10M
10 CABLE DE DERIVACIÓ DE MASSA 1M
Total Materials

Quantitat
5
5

Preu/u
865,00 €
131,67 €

Preu Total
4.325,00 €
658,35 €

3

890,02 €

2.670,06 €

1

600,31 €

600,31 €

1

1.674,80 €

1.674,80 €

1

1.096,11 €

1.096,11 €

1

180,52 €

180,52 €

4
6
1

176,23 €
151,83 €
128,47 €

704,92 €
910,98 €
128,47 €
12.949,52 €

FEINES SUBCONTRACTADES
Concepte
N.
11 RECONDICIONAMENT OP140
12 RECONDICIONAMENT OP220
13 1+1 GRUP DE CENTRATGE RPS OP140
14 1+1 GRUP DE CENTRATGE RPS OP220
Total Subcontractacions

Quantitat
Preu/u
1
12.295,00 €
1
11.030,00 €
1
8.300,00 €
1
8.300,00 €

Preu Total
12.295,00 €
11.030,00 €
8.300,00 €
8.300,00 €
39.925,00 €

FEINA PERSONAL SEAT
Concepte
N.
Quantitat
11 Hores Robòtic de SEAT
184
Hores especialista en soldadura de
12
184
perns SEAT
Hores enginyer. Gestió projecte
13
150
(SEAT)
Hores estudiant en pràctiques. Gestió
14
150
projecte (SEAT)
Total personal SEAT

TOTAL PROJECTE
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Preu/h
33,00 €

Preu Total
6.072,00 €

33,00 €

6.072,00 €

45,00 €

6.750,00 €

6,00 €

900,00 €
19.794,00 €

72.668,52 €
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El cost d’aquest projecte ha sigut d’aproximadament 72.668,52 euros.
Cal dir que en aquest projecte hi ha participat més gent de la que s’ha contemplat a l’estudi
econòmic, ja que el nivell de col·laboració en aquesta empresa és molt elevat.
Cada m2 que s’optimitza són 20 euros d’estalvi, per tant, com que amb l’optimització de
l’OP14’ s’han reduït 10m2, es pot dir que l’estalvi total de superfície productiva és de 200€.
El valor d’una carrosseria és d’aproximadament 141 euros. Si ho multipliquem per les 3381
carrosseries extres que es preveu fabricar durant l’any, s’obté un benefici aproximat de
476.417,00 €/any.

Figura 53. Resum econòmic projecte
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Conclusions
S’han aconseguit els objectius que es plantejaven al començament del projecte, principalment
el de reduir el nombre d’avaries d’UB2 Completació. Com s’ha mostrat, s’ha reduït
dràsticament el nombre d’avaries, aconseguint així un increment en la quantitat de
carrosseries fabricades.
Un altre dels beneficis de la reducció de les avaries és l’alliberament del personal de
manteniment que es dedicava a realitzar el manteniment correctiu d’aquestes avaries. Ara es
podran destinar recursos (personal de manteniment) a realitzar altres tasques que aporten
millores per a l’empresa, com per exemple manteniments preventius i predictius d’altres
instal·lacions.
També s’ha aconseguit estandarditzar els materials de la instal·lació, fet que repercuteix
directament als costos de recanvis.
L’objectiu de reduir el temps cicle de tot l’UB2 Completació no s’ha aconseguit al nivell que
s’esperava, ja que les operacions intervingudes no corresponen al coll d’ampolla d’aquesta
instal·lació, per tant, el temps que s’ha optimitzat a les OP 90 i OP165 no ha repercutit
directament al total de la instal·lació.
Aquest projecte, tot i que representa una petita modificació en una petita instal·lació de
l’enorme línia i del procés de fabricació de la carrosseria del model SEAT LEON, ha estat per a
mi un gran repte i una gran oportunitat que m’ha permès aprendre en l’àmbit de les diferents
variants tecnològiques existents; no només en l’àmbit d’aplicació de la instal·lació, sinó de la
resta de les instal·lacions de la planta, accedint i participant en la implementació del projecte.
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