
THEKNOS 180 FEBRER DE 2014

Una interrupció imprevis-
ta d’una línia de producció 
pot comportar el caos en 
una planta, mentre que una 
avaria greu que duri uns 
quants dies pot derivar en 
la pèrdua d’un client. Sigui 
quin sigui el motiu, una fa-
llada o una parada impre-
vista del procés sol resultar 
decisiva i fins i tot pot com-
portar un fracàs total. Les 
conseqüències, a més de ser 
un factor d’alt risc per a la 
seguretat tant del personal 
com de les instal·lacions i 
poder comportar una afecta-
ció mediambiental, deriven 
en costos elevats, la dismi-
nució de la rendibilitat de la 
producció i l’encariment del 
manteniment.

Per això, és important 
conèixer en tot moment i 
des de qualsevol lloc l’estat 
de funcionament dels ele-
ments clau del sistema de 
producció. El coneixement 
anticipat de la possible ava-
ria, del seu origen i del grau 
de gravetat que té permet 
prendre decisions i actuar 
de forma ràpida i eficaç.

Un sistema de monito-
ratge i control capaç de con-

trolar màquines, motors i 
altres elements del procés 
productiu és l’alternativa 
més rendible per fer front 
a les parades imprevistes, 
perquè proporciona tota la 
informació necessària per 
tenir la planta controlada 
en tot moment. D’aques-
ta manera es poden preve-
nir possibles avaries abans  
que aquestes paralitzin  
el sistema de producció, pre-
nent les decisions idònies i 
fent les actuacions pertinents 
amb el temps suficient.

És important per a la vostra empresa prevenir avaries o interrupcions de la línia de 
producció? i si fóssim capaços de detectar les avaries abans no es produeixin?  
la prevenció sempre és el millor tractament. 
LLuíS VERdAguER l Ceo d’effitronix, manteniment i automatització industrial

Coneixement, poder i  
control per augmentar  
la productivitat

ARTIClE TèCNIC

ESquEMA dEL SISTEMA dE MONITORATgE I CONTROL

Una fallada 
imprevista 
posa en risc  
la seguretat  
del personal i  
la instal·lació, 
afecta el medi 
ambient i pot 
derivar en 
costos elevats 
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CASOS d’èxIT 
dEL SISTEMA MICO24
El sistema MICO24 és la so-
lució innovadora i rendible 
per al monitoratge dels ele-
ments clau de la planta de 
producció.

CAS 1: LA FARgA ROd
La Farga és un hòlding fa-
miliar amb més de 200 anys 
d’història que fabrica i co-
mercialitza semielaborats de 
coure i els seus aliatges per 
als mercats elèctrics, d’en-
vasos metàl·lics, ferroviari, 
de canonades, d’automoció,  
de massissos i conductors ae-
ris per a alta tensió. Gràcies 
al seu capital humà de més de 
300 persones i a la idea d’in-
novar constantment i invertir 
per millorar, s’ha convertit en  
líder mundial en tecnologia 
de reciclatge de coure.

Disposa de tres plantes 
productives a Espanya, una 
a la Xina, una altra als Estats 
Units i un centre de distribu-
ció de tubs de coure a França. 
A més, a través de La Farga 
Intec ha exportat la tecnolo-
gia de procés a més de trenta 
plantes d’arreu del món.

La Farga Rod fabrica i 
comercialitza alambró elec-
trolític de coure. Mitjançant 
una tecnologia capdavan-
tera que incorpora l’state-
of-the-art més avançat del 
sector, s’aconsegueix un 
alambró d’altes prestacions 
que garanteix el nivell mà-
xim de qualitat i productivi-
tat als clients.

 A causa de l’alt nivell 
d’automatització i al fet de 
tractar-se d’un procés total-
ment continu, és vital evi-
tar cap parada imprevista 
d’alguna de les màquines 
que intervenen en el procés, 

perquè aquestes tenen un 
impacte directe sobre la ren-
dibilitat de la producció, la 
qualitat i la satisfacció dels 
clients.

Amb l’objectiu d’elimi-
nar aquesta incertesa, en-
tre altres raons, després 
de diferents reunions amb 
l’equip d’Effitronix, es va 
decidir implantar el sistema 
MICO24 per al control de 
tres bombes de refrigeració 
de 22 kW i dos motors de 75 
i 500 kW. A més, també es 
van integrar dins la matei-
xa plataforma de MICO24 
analitzadors de xarxa per 
al control dels paràmetres 
elèctrics de qualitat d’al-
guns quadres de potència. 
En total, es controlen uns 
120 senyals que es proces-
sen des d’un PC industrial 
situat a l’oficina tècnica, 
des d’on els responsables de 
manteniment tenen una vi-
sió global de la planta i po-
den conèixer l’estat de fun-
cionament de les màquines 
de manera fàcil i intuïtiva.

BEnEfiCiS oBTinguTS
•  Centralització de tota la informa-

ció rellevant dels paràmetres de 
funcionament de les màquines 
clau de la planta.

•  Reducció del 100 % de les para-
des imprevistes de les màquines 
monitorades.

•  Estalvi energètic que arriba  
al 55 %.

•  Augment de la producció i de  
la productivitat.

•  Estalvi d’estocs de recanvi.
•  Augment de la vida útil de les 

màquines.
•  Recepció d’avisos i alarmes a 

temps real pel personal respon-
sable.

Josep Portet, gestor de 
manteniment elèctric de la 
farga Rod, destaca que grà-
cies a MICO24 “no tan sols 
hem reduït al 100 % les pa-
rades imprevistes, sinó que 
també podem comparar els 
resultats de les revisions i 
anàlisis de vibracions peri-
òdics, així com comprovar 
l’efecte de les diferents actu-
acions preventives”. A més, 
valora especialment la visu-
alització fàcil i intuïtiva del 
sistema, així com la capaci-
tat de l’equip d’Effitronix de 
dissenyar aplicacions per-
sonalitzades i a mida: “Vam 
demanar a Effitronix que 
ens dissenyés una aplicació 
per convertir la pantalla de 
MICO24 en un oscil·loscopi 
per prendre mostres cada 
μs durant uns pocs minuts. 
Gràcies a això, hem pogut 
optimitzar el procés i hem 
augmentat la producció”.

CAS 2: LA FARgA TuB
La Farga Tub fabrica, ven 
i distribueix tubs de coure 
ecoPPERclean, completa-
ment reciclable i sense bac-
teris, per als mercats de 
subministrament de materi-
als de sanejament i calefac-
ció, gas, aire condicionat, 
climatització, refrigeració 
i gasos medicinals, i per al 
mercat industrial de fabri-
cació d’accessoris. 

La màquina capçalera de 
planta és un forn d’inducció 
de 2.100 kW. Una avaria que 
provoqui una parada de més 
d’una hora i mitja d’aquesta 
màquina té conseqüències 
greus per a la producció i 
pot parar la planta (el cost  
de la parada s’estima en 
3.500 €/h). Les rutes de man-
teniment i presa de mesures 
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diàries, a més de representar 
un risc per als tècnics que 
les feien, resultaven insufi-
cients i el forn havia tingut 
avaries importants durant 
els anys anteriors. Per això 
hi havia la necessitat de te-
nir la màquina controlada 
en tot moment de forma re-
mota per anticipar-se a pos-
sibles fallades i avaries.

S’hi va implantar el sis-
tema MICO24 per al control 
complet del forn d’induc-
ció, que escalfa a més de  
800 ºC cilindres de coure per 
fer-ne tubs i que treballa a  
1.200 V, 950 A i a una fre-
qüència de 600 Hz. Els se-
nyals procedents dels sen-
sors instal·lats es recullen 
en un quadre d’adquisició 
situat en la mateixa sala 
on hi ha els armaris elèc-
trics de potència del forn. 
Aquests senyals s’envien 
a través d’una xarxa Et-
herCAT a un PC de control 
situat dins l’oficina dels 
tècnics de manteniment a  
100 metres dels quadres, el 
qual processa contínuament 
els senyals i des del qual es 

pot consultar en tot moment 
l’estat de funcionament del 
forn mitjançant un monitor 
tàctil.

BEnEfiCiS oBTinguTS
•  Reducció dels riscos laborals: 

els tècnics de manteniment 
disposen de les mesures en tot 
moment des de la seva oficina, 
situada a 100 m de la màquina. 

•  Reducció del 100 % de les para-
des imprevistes del forn.

•  Recepció d’avisos i alarmes a 
temps real pel personal respon-
sable.

•  Centralització de tota la informa-
ció rellevant des del punt de vista 
del manteniment dels elements 
clau del forn d’inducció. 

Marc Pujol, director d’en-
ginyeria i manteniment 
de La Farga Tub, defineix 
MICO24 amb els termes 
“control, previsió, ajuda, 
tranquil·litat i eficiència”. 
Considera que “és el futur 
del manteniment indus-
trial”. A més, valora espe-
cialment que “el sistema 
pot ser retroactiu i actuar 
en funció de les variables 

que llegeix. A part d’enviar 
alarmes, és capaç d’activar 
sistemes i funcions com la 
de lubricació o refrigeració 
auxiliar”.

CAS 3: PROMIC gROuP
Promic Group és una em-
presa dedicada a la reco-
llida d’excedents i sub-
productes de la indústria 
alimentària humana per 
transformar-los i valorit-
zar-los en matèries prime-
res destinades a elaborar 
pinsos per a l’alimentació 
animal. Més de 400 indús-
tries d’alimentació humana 
confien en Promic per ges-
tionar els seus excedents i 
subproductes, perquè ofe-
reix una garantia total de 
traçabilitat i protecció de la 
marca. 

En els primers passos del 
procés productiu, trobem 
un separador balístic que 
s’encarrega de separar els 
productes segons la mida i 
la densitat. La matèria pri-
mera és molt heterogènia i 
canviant; així és que resul-
ta difícil fixar el moment 

El sistema 
MICO24 és 
la solució 
innovadora i 
rendible per al 
monitoratge 
dels elements 
clau de la 
planta de 
producció que 
aporta grans 
beneficis

ARTIClE TèCNIC
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Reducció de riscos laborals i 
augment de la producció són alguns 
dels beneficis que aporta un sistema 
de monitoratge i control eficaç

òptim per a les operacions 
de neteja sense tenir dades 
sobre el funcionament de la 
màquina. MICO24 és una 
eina ideal per optimitzar  
la neteja del separador, evi-
tar les parades no contro-
lades, reduir els períodes 
d’inactivitat i les despeses 
derivades de l’elevat cost 
del manteniment correctiu. 

 Per tot això, es decideix 
monitorar el motor i instal-
lar detectors de vibracions 
a l’estructura del separa-
dor. En total, es controlen 
una vintena de senyals. El 
seguiment fet per l’equip 
tècnic d’Effitronix, que in-

clou l’anàlisi de les dades 
i la redacció d’informes, 
ha permès, entre altres as-
pectes, determinar quines 
classes d’operacions de ne-
teja són les més efectives.

Josep Maria Macià, di-
rector de producció del 
grup, afirma que “a part 
d’haver eliminat la totalitat 

de les parades imprevistes 
i haver estalviat en man-
teniment, hem augmentat 
el temps d’operativitat de 
la màquina, cosa que ha 
implicat un augment de la 
productivitat”. I conclou 
que “amb tot això, hem 
aconseguit un payback de 
sis mesos”. n

BENEFICIS dEL MANTENIMENT PREdICTIu

El coneixement del l’estat de funcionament de  
les màquines ens ajuda a fer-ne un manteniment

predictiu continu i eficaç.

BEnEfiCiS oBTinguTS
•  Coneixement de l’estat de fun-

cionament de la màquina en 
tot moment i de la manera com 
afecten les classes d’operaci-
ons de neteja i manteniment.

•  Optimització de les operacions 
de neteja. 

•  Reducció de les despeses de 
manteniment.

•  Reducció del 100 % de les  
parades imprevistes.

•  Augment del temps d’operativi-
tat de la màquina.

Promoció vàlida 

fins al 31 març 

2014
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Oferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCN

Centres Estètica i 
Implantologia Dental

Jovellanos, 9, 4t. 2a. 
Cantonada Pelai 
(Plaça Catalunya)
Tel. 93 317 08 52
Aragó, 406,  Esc. A, 1r. 5a.
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Tel. 93 265 82 55
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DesprésAbans

Acceptem totes les mútues
Finançament fins a 12 mesos sense interessos

Oferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCNOferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCN
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La salut del manteniment
la gestió del manteniment s’ha incorporat de manera natural al món industrial i a les seves 
activitats, i afecta cada cop més els resultats econòmics de les empreses. en aquest context, 
és evident la necessitat d’una formació reglada i d’uns criteris que ajudin a situar aquesta 
professió tècnica en el teixit empresarial.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

Segons una enquesta feta 
per l’Asociación Españo-
la de Mantenimiento l’any 
2010, la falta de formació 
dels professionals del man-
teniment, la manca d’opera-
ris qualificats i la limitació 
de recursos de la direcció de  
les empreses són els entre-
bancs principals per al sector 
del manteniment. L’interès 
dels estudiants per aquesta 
disciplina no es correspon 
amb la importància que té 
en una empresa, i el fet que 
encara no hi hagi una for-
mació reglada universitària 
no ajuda a impulsar aques-
ta professió. És cert que co-
mencen a aparèixer màsters 

poració de materials nous. 
La gestió del manteniment 
no pot quedar al marge de 
la innovació. Tot i que una 
part del sector empresarial 
no considera que sigui una 
activitat essencial, aquest 
desinterès és compensat per 
l’actitud de moltes empreses 
i molts directius que la con-
sideren un factor clau per 
ser més competitius. 

MÉS PLANIFICACIó 
Això no obstant, segons 
l’enquesta, els responsables 
de manteniment afirmen 
que es dediquen principal-
ment a actuar, decidir i so-
lucionar, en lloc del que la 
majoria pensen que hau-
rien de fer: planificar, pro-
gramar i organitzar. Com 
evolucionarà el sector? Hi 
ha poques universitats que 
s’hagin plantejat la neces-
sitat de formar tècnics en 
manteniment, i per a molts 
professionals, la seva única 
referència és la seva expe-
riència, però la tendència 
empresarial palesa la neces-
sitat d’una formació bàsica 
i rigorosa en totes les bran-
ques de l’enginyeria. n

i postgraus, però cal crear 
la consciència que es tracta 
d’un element clau en el fun-
cionament d’una empresa 
industrial. De moment, se-
gons l’enquesta, el 88 % dels 
directors i caps de manteni-
ment són, a falta d’una for-
mació específica, enginyers 
industrials, enginyers tèc-
nics industrials i graduats 
en cicles formatius de grau 
superior.

La formació és necessà-
ria per garantir bons resul-
tats empresarials en els pro-
cessos de modernització de  
les instal·lacions industrials, 
l’automatització dels proces-
sos productius i la incor-

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

INNOVACIó
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