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1. Introducció  

1.1 Antecedents 

El projecte s’emmarca dins d’una empresa que es dedica a la producció i venta 

de taps de suro. La fabricació de taps de suro implica l’ utilització de maquinaria 

industrial de gran complexitat degut a les diferents variables físico-químiques 

que intervenen al llarg del procés productiu. Les màquines sovint pateixen 

averies que provoquen l’aturada d’aquestes i en conseqüència la disminució de 

la producció. 

1.1. Objecte 

L’objecte del projecte és la millora del manteniment preventiu de l’empresa per 

optimitzar el procés productiu.  

1.2. Especificacions i abast 

És important determinar quins aspectes de l’empresa són els que s’han de 

destacar per tal d’ajustar el pla de manteniment de la millor manera possible. 

Un cop s’obté la informació d’aspectes generals, de gestió i de producció, s’ha 

de reflexionar i relacionar aquests temes amb el manteniment. 

De forma paral·lela i amb l’ajuda dels mecànics, operaris i encarregats de 

manteniment es realitza l’estudi del manteniment que es realitza actualment en 

la planta de fabricació. A més a més, s’estudien les màquines de forma 

individual, per tal d’obtenir un coneixement sobre el seu funcionament i les 

seves incidències. 

En últim lloc, es realitzarà l’ implementació del pla de manteniment elaborant el 

cost d’aquest.  

2.  Presentació de l’empresa  

En aquest capítol s’explica l’origen de l’empresa així com el producte que 

s’elabora i de quin tipus d’indústria es tracta.  

2.1. Breu referència històrica 

A partir de 1681 se sistematitza l'elaboració del champagne, i en conseqüència 

la necessitat de taps de suro. 
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Les primeres referències de l’activitat surera a Catalunya es remunten a la 

segona meitat del segle XVIII  i es composa inicialment de petits tallers 

artesanals i uns primers comercialitzadors focalitzats primordialment al mercat 

francès del vi i el champagne. Ja en aquests inicis, l’activitat es localitza a les 

comarques de la Selva i de l’Empordà. 

Des dels inicis de la manufactura de taps fins a la meitat del segle XIX, aquesta 

indústria presenta poques innovacions tecnològiques. Fins aquell moment són 

tapers artesanals que treballen en petits obradors 

 Una important evolució té lloc els darrers anys del segle XIX, amb la Segona 

Revolució Industrial, en la que s'introdueixen màquines mogudes amb força 

motriu i que requereixen instal·lacions més complexes i edificis adaptats a 

aquestes noves tecnologies. Catalunya, i més concretament la regió que 

engloba l’alta Selva i el Baix Empordà, esdevé al llarg del primer quart del segle 

XX  una referència mundial en la producció de suro i en la seva manufactura. 

En l’actualitat compta amb un sector líder en producció i comercialització de 

taps tècnics per a vins escumosos (un 60% de la quota mundial) i amb un 

posicionament alt en taps naturals per a vins tranquils 

2.2. Producte elaborat  

A continuació es fa una breu explicació de que és un tap de suro i s’expliquen 

les seves propietats.  

2.2.1. Tap de suro  

El tap de suro és una peça de suro que es posa a la boca d’una ampolla. 

S’utilitza especialment en l’industria vinícola per una adequada conservació del 

vi i el cava.  

El suro és un material porós i impermeable que s’extreu de l’escorça de l’alzina 

surera. És químicament inert perquè està format per cèl·lules mortes i rarament 

es podreix. Les característiques físiques del suro són: lleuger, elàstic, 

compressible (amb gran capacitat de recuperació), adherència (alt coeficient de 

fricció), impermeabilitat (a líquids i gasos) i aïllant tèrmic.  
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Aquestes característiques que té el suro el fan un excel·lent material per fer 

taps de vi i cava. Un tap de suro ofereix un bon aïllament del líquid i a la 

vegada permet que aquest respiri. El suro té la capacitat de limitar l’entrada 

d’oxigen en l’interior de l’ampolla i així retardar l’oxidació natural del vi. Per tal 

de que el vi es mantingui fresc dins l’ampolla, aquesta s’ha de col·locar en 

posició horitzontal. D’aquesta manera, el tap de suro es mante humit i s’evita 

que es faci malbé.  

Un dels factors més importants i que afecta directament a les característiques 

organolèptiques del producte, és el contingut de TCA. Les molècules 2,4,6-

tricloranisol (TCA) són una de les causa de que el vi tingui un mal gust, moltes 

vegades se li atribueix erròniament un gust a suro. El TCA té les següents 

característiques:  

- El punt d’ebullició a pressió atmosfèrica del TCA es molt alt (240 ºC) tot i 

que al mateix temps el TCA és una substancia volàtil. 

- És una molècula molt volàtil tanmateix en estat sòlid. És aquesta 

mateixa volatilitat la que permet que sigui fàcil d’eliminar en condicions 

del buit. 

- El llindar de percepció olfactiu i gustatiu és molt baix: 1.5 – 3.0 ng/l en el 

vi. 

Actualment, el suro que s’utilitza per elaborar taps de suro passa controls per 

determinar quin és el seu nivell de TCA. També existeixen tractaments 

d’extracció d’aquesta molècula.  

2.2.2. Tipus de taps de suro 

La gran varietat de taps de suro es divideixen en dos grans grups: 

- Tap sencer natural: És una única peça de suro natural 100%. Són els 

taps destinats a ampolles que romandran sense obrir molt de temps.  
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Figura 2-1 Tap de suro natural 

 

- Tap Tècnic:  Tap fabricat a partir de suro i altres productes químics, 

normalment acompanyat de volanderes (també anomenats discs) en 

els extrems. Aquests discs són una peça de suro natural.  

 

 

Figura 2-2 Volanderes de suro 

2.2.3. Models fabricats  

A continuació s’enumeren els diferents models de taps que es fabriquen: 
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2.2.3.1. Models de vi 

 

Figura 2-3 Models de vi 

Hi han 4 models de tap de vi: 

- 1+1: Té disc a la part superior i inferior. El mànec és de suro 

aglomerat. 

- 0+2:  Té dos discos a l’extrem inferior i un bisell a la part superior. El 

mànec és de suro aglomerat. 

- Aglomerat: És un tap format pel mànec d’aglomerat amb un bisell a la 

part superior i un altre bisell a la part inferior.  

- Natural: El tap és una única peça de suro.  
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2.2.3.2. Models de cava 

 

Figura 2-4 Models de cava 

Hi han 4 models de tap de cava: 

- 0+2:  Té dos discos a l’extrem inferior i un bisell a la part superior. El 

mànec és de suro aglomerat. 

- Jumbo: Té dos discos a l’extrem inferior i un bisell a la part superior. 

El mànec és de suro aglomerat. En comparació amb el model 0+2, el 

model Jumbo té uns discos amb més gruix i un mànec més curt.  

- Aglomerat: És un tap format pel mànec d’aglomerat amb un bisell a la 

part superior i un altre bisell a la part inferior.  

- Natural: El tap és una única peça sencera de suro.  

2.3. Mida de l’empresa 

La mida d’una empresa no és fàcil de concretar. De forma aproximada , es pot 

relacionar la plantilla de treballadors amb la mida de l’empresa. El número de 

treballadors ens dóna una idea de la grandària de les instal·lacions.  

Actualment hi ha 70 treballadors a l’empresa. Considerant que una empresa 

mitjana té un interval de  [50-500] treballadors, l’empresa té una mida mitjana. 

Una averia en una empresa gran afectarà a més persones que en una empresa 

petita, per tant els costos de manteniment seran sempre més grans en 

empreses grans.  
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2.4. Tipus d’Indústria  

L’ empresa es pot classificar dins l’industria del suro, que és una de les més 

antigues en les comarques de Girona. També és una industria de packaging, ja 

que els taps són embalats en lots dins d’unes caixes i enviats als clients.  

El producte es subministra a empreses dins l’industria vinícola i aquestes 

utilitzen el tap de suro per embotellar el seu vi. L’industria vinícola és una 

industria alimentaria que ha de complir unes normes exigents de seguretat 

alimentària. 

Actualment, la companyia disposa de certificacions de seguretat alimentària 

com la ISO 22000 i es troba en procés de l’obtenció de la BRC. 

3. Planta de fabricació  

3.1. Seccions  

La planta de fabricació es divideix en 11 seccions. Per tal de tenir una idea de 

la fàbrica, es fa una breu descripció de quina és la funció de cada secció dins la 

planta. 

3.1.1. Magatzem  

És la zona de la planta on es reben les matèries primeres i els productes 

semielaborats i també es realitzen les expedicions de les comandes. 

 Es diferencien dos magatzems. El primer rep les primeres matèries, com són 

el granulat de suro i els discs. El segon rep els productes químics i el material 

d’embalatge. En els dos casos hi ha protocol·litzat una inspecció en la recepció. 

En el cas del granulat de suro, si passa les inspeccions, s’emmagatzema en 

unes sitges (Figura 3-1) que alimenten el sistema productiu. 

Pel que fan les expedicions, tot el producte embalat s’expedeix el mateix dia o 

el dia següent. Per tant el producte que està llest no acumula molt d’espai i es 

pot acumular en la mateixa secció d’embalatge. 
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Figura 3-1 Sitges  

3.1.2. Calderes 

En aquesta secció hi ha la caldera de pols i la caldera de biomassa.  

La caldera de la pols s’encarrega de cremar tota la pols que s’ha produït durant 

el procés de fabricació.  

La caldera de biomassa es capaç de cremar taps sencers per generar energia 

calorífica. Tots els taps que es descarten, ja sigui perquè no compleixen algun 

requisit dimensional o perquè no té unes propietats adequades, s’envia en 

aquesta caldera.   

L’energia calorífica que generen les dues calderes, es fa servir per obtenir 

vapor d’aigua. Els forns de les emmotlladores funcionen amb aquest vapor.  

3.1.3. Montebelo 

Montebelo és el nom que rep el sistema de tractament del granulat de suro. 

3.1.4. Emmotllament  

Les emmotlladores són les màquines encarregades d’elaborar el mànec del tap 

suro. Les màquines repeteixen de forma automàtica dues operacions.  Primer 

compacten dins d’un motllo la mescla de granulat de suro, aigua, cola i 

vaselina. La proporció dels productes que conformen la mescla és molt 

concreta i depèn del tap que s’estigui fabricant.  En segon lloc, el motllo entra 

en un forn que permet la reticulació de la cola.  
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Figura 3-2 Emmotlladora 

3.1.5. Encolat dels discos 

Les encoladores enganxen les volanderes amb el mànec utilitzant una cola. Un 

cop s’ha ajuntat el mànec i el disc, es col·loca el conjunt dins una premsa. 

Aquesta premsa s’introdueix dins del forn per fer reticular la cola i fer l’ unió 

permanent. Aquesta operació només es realitza als taps que incorporen 

volanderes en el seu model.  

 

Figura  3-1 Mànec amb 2 discs encolats 
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3.1.6. Esmerilat 

El tap acabat d’encolar (Figura  3-1) entra dins d’una màquina totalment 

automàtica que s’encarrega de fer l’acabat dimensional del tap. La màquina 

d’esmerilar consta de 3 etapes. Primer de tot es realitza un desbast polint la 

generatriu del tap, reduint el diàmetre. En la segona etapa, es realitza un polit 

més fi que l’anterior per aconseguir l’acabat lateral del tap. En tercer lloc, 

s’escapça i se li fa un bisell en un o dos extrems. El tap acabat d’esmerilar es 

mostra a la Figura  3-2. 

 

Figura  3-2 Tap esmerilat 

 

3.1.7. Trio 

En aquesta secció hi ha les màquines de trio electrònic. Les màquines 

s’encarreguen de classificar el tap segons la seva qualitat, on aquesta ve 

determinada principalment per la porositat superficial del tap. Per fer-ho, les la 

tecnologia de visió artificial (Figura 3-3).  
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Figura 3-3 Tecnologia de visió artificial per a taps de suro 

3.1.8. Marcat 

Amb unes màquines automàtiques es marquen tots els taps amb tinta. Cada 

client voldrà un disseny personalitzat.  

3.1.9. Tractament 

Es realitza un tractament superficial del tap per tal de garantir que llisqui a 

través del coll de l’ampolla. 

3.1.10. Control de qualitat 

Al llarg del procés productiu es realitzen diferents controls de qualitat tan en 

línia com mitjançant un sistema de mostreig que determinen el pas o no a 

l’etapa posterior. 

3.1.11. Embalatge 

Els taps són agrupats en conjunts de 1000 unitats dins d’una bossa. 

Posteriorment, la bossa s’introdueix dins una caixa i s’embala amb plàstic. 

3.2. Distribució de les seccions  

La fàbrica està situada en un terreny de 20.000 m2, dels quals 12.000 m2 estan 

construïts. Per tal de tenir una idea de com esta distribuïda, es situen les 

seccions principals dins el plànol de la planta: 
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Figura 3-4 Situació de les seccions 
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3.3. Grau d’automatització 

Per tal de determinar quin grau d’automatització té l’empresa es segueix la 

següent classificació: 

- Baix: el grau d’automatització és casi nul. 

- Mig: existeix un equilibri entre la part automatitzada i manual.  

- Alt: pràcticament tot el procés està automatitzat. 

Es determina el grau d’automatització en mig. L’empresa disposa de màquines 

molt modernes i automàtiques que elaboren el tap per si soles però els passos 

de transport i classificació són manuals.   

3.4. Llistat de màquines 

És l’hora de classificar les màquines de la fàbrica. Es realitza una classificació 

que segueix una estructura per nivells, on un nivell depèn de l’anterior: 

 

Figura 3-5 Estructura del llistat de màquines 

Ens podríem trobar en una empresa molt gran que disposa de diferents plantes 

de producció pel mateix producte. En aquest cas però, només hi ha una planta 

de producció que l’anomenarem Planta 1. El següent nivell són les diferents 

seccions en que es divideix la planta. . Aquestes s’han distribuït anteriorment 

en el plànol (Capítol 3.2)  i també s’ha fet una breu explicació de la seva funció 

(Capítol 3.1). El nivell 3 és la màquina, de les quals hi ha una gran varietat a 

Nivell 1 • Planta

Nivell 2 • Secció

Nivell 3 • Màquina

Nivell 4 • Sistema

Nivell 5 • Mecanisme

Nivell 6 • Component
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cada secció. Es divideix una màquina en sistemes (nivell 4), que aquest estan 

formats per un conjunt de mecanismes (nivell 5), on els mecanismes estan 

formats per diferents components (nivell 6). 

En la Taula 3-1 s’indica el llistat de màquines de l’empresa. S’arriba fins el 

nivell 3 per tal de no complicar el projecte.  

PLANTA 

NIVELL 1 

SECCIÓ 

NIVELL 2 

MÀQUINA 

NIVELL 3 

Planta 1 Emmotlladores Thierion 1 

  Thierion 2 

  Thierion 3 

  Thierion 4 

  Meachi 1 

  Meachi 2 

  Meachi 3 

 Encoladores Encoladora 1 

  Encoladora 2 

  Encoladora 3 

  Encoladora 4 

  Encoladora 5 

  Encoladora 6 

  Encoladora 7 

  Encoladora 8 

  Encoladora 9 

  Encoladora 10 

 Esmeril Azevedos-1 

  Azevedos-2 

  Azevedos-3 

  Azevedos-4 

  Azevedos-5 

  Azevedos-6 

  Biselar-1 
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  Biselar-2 

  Biselar-3 

  Triple 1 

  Portugesa 1 

  Portugesa 2 

  Portugesa 3 

  Compac Wine 1 

  Compac Wine 2 

  Omar 1 

 Trio Inspecta 1 

  Inspecta 2 

  Inspecta 3 

  Inspecta 4 

  Inspecta 5 

  Inspecta 6 

  Inspecta 7 

  Inspecta 8 

  Vilarinho 1 

  Vilarinho 2 

  Vilarinho 3 

  Vilarinho 4 

  Vilarinho 5 

  Vilarinho 6 

  Vilarinho 7 

 Marcar Marcar cava 1 

  Marcar cava 2 

  Marcar cava 3 

  Marcar cava 4 

  Marcar cava 5 

  Marcar cava 6 

  Marcar cava 7 

  Marcar vino 1 

  Marcar vino 2 
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  Marcar vino 3 

  Marcar vino 4 

 Tractament Bombo 1 

  Bombo 2 

  Bombo 3 

  Bombo 4 

  Bombo 5 

 Embalatge Embalar 1 

  Embalar 2 

  Embalar 3 

  Embalar 4 

Taula 3-1 Llistat per nivells 

En total hi han 67 màquines repartides en 7 seccions. Moltes de les màquines 

estan repetides i es poden agrupar. Per saber el número de màquines 

repetides es fa la taula Taula 3-2. 

Secció Màquina Número de màquines 

Emmotlladores 
Thierion 4 

Meachi 3 

Encoladores Encoladora 10 

Esmeril 

Azevedos 6 

Biselar 3 

Compac Wine 2 

Portuguesa 3 

Triple 1 

Omar 1 

Trio 
Inspecta 8 

Vilarinho 7 

Marcar 
Marcar cava 7 

Marcar vi 4 

Tractament Bombo 5 

Embalatge Embalar 4 

Taula 3-2 Màquines repetides 
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En total tenim 15 tipus de màquines diferents. 

3.4.1. Codificació de les màquines 

La codificació dels equips es basa en identificar cada un d’ells amb un codi 

únic. Això facilita la seva localització, les referències en plànols i permet 

registres històrics d’averies de forma simple. 

Bàsicament, existeixen dos possibilitats alhora de codificar: 

- Sistema de codificació no significatiu: són sistemes que assignen un 

número o codi correlatiu a cada equip, però el codi no aporta cap 

informació addicional. 

- Sistema de codificació significatius o intel·ligents: és el sistema el qual el 

codi aporta informació. 

L’ avantatge de la utilització d’un sistema de codificació no significatiu és la 

simplicitat del codi. Amb molt pocs dígits és possible codificar la majoria de les 

plantes industrials. El desavantatge és la dificultat per ubicar una màquina a 

partir del seu codi. És necessari tenir sempre a mà una llista per poder 

relacionar cada equip amb el seu codi. 

Per altre banda, un sistema de codificació significatiu aporta informació com: 

tipus de màquina, secció en que està ubicada, i tota la informació addicional 

que es vulgui incorporar al codi. El problema d’afegir informació és que la mida 

del codi també augmenta. 

Actualment l’empresa no segueix cap d’aquests dos sistemes. Tot i no utilitzar 

una codificació, han establert abreviatures per les màquines per tal de 

classificar-les de forma més simple. En la Taula 3-3 s’indiquen les abreviatures 

que utilitza l’empresa. 
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Màquina Abreviatura 

Thierion  TH 

Meachi  MH 

Encoladora EN 

Azevedos AZ 

Biselar BS 

Compac Wine CW 

Portuguesa PT 

Triple  TP 

Omar  OM  

Inspecta  IN 

Vilarinho  VL 

Marcar cava  MC 

Marcar vi MV 

Bombo BM 

Embalar CN 

Taula 3-3 Abreviatura del nom de les màquines 

 

4. Gestió de l’empresa  

4.1. Organigrama 

L’organigrama és la representació gràfica de l’estructura d’una empresa o 

qualsevol organització. Inclou els diferents departaments i responsables. A més 

a més, presenta tots els nivells d’autoritat i segueix una jerarquia. 

És important que l’empresa pugui diferenciar-se departaments per tal de poder 

fer una repartició de les tasques a desenvolupar. En la figura següent es 

mostra l’organigrama de l’empresa:  
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 ●Resp. Control Visual        

 ●Resp. sensorial/cromatògraf  

 

 ●Resp. Torn    ●Resp. Torn 

       

 

Figura 4-1 Organigrama 

PRESIDENCIA  

Gestió de RRHH 

Comité Comercial-Producció 

Comité Qualitat 

DIRECCIÓ ADMINISTRACIÓ FINANCERA DIRECCIÓ 

QUALITAT/MEDIAMBIENT/SEGURETAT 

ALIMENTARIA 

GESTIÓ 

COMPRES I 

CONTABILITAT 

GESTIÓ 

VENTES I 

LOGÍSTICA 

OUT 

CONTROLER 

DIRECCIÓ OPERACIONS  COMERCIAL 

Direcció Manteniment-Oficina Tècnica 

ELABORACIÓ DE MÀNECS 

ENCOLADORA-ESMERIL TRIO-MARCAR-TRACTAMEN 

Direcció d’aprovisionament de MP 

RECEPCIÓ 

DIRECCIÓ GENERAL 

RESP. CONTROL QUALITAT 
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La Direcció de Manteniment/Oficina tècnica és l’encarregat de gestionar tots els 

aspectes relacionats amb el manteniment de les màquines. En aquest 

organigrama no apareix un departament de manteniment que es divideixi en 

diferents nivells.  

4.2. Política de manteniment  

Principalment el manteniment que es segueix a l’empresa és el correctiu. La 

majoria de màquines, tot i tenir revisions periòdiques, no tenen un control 

suficient i es deixen a la seva sort.  

Cal destacar que l’empresa dedica molt de temps a la neteja, però aquestes 

tasques són passades a un segon pla per darrera de la producció sempre que 

és necessari.  

Un aspecte molt important a tenir en compte es que no existeix un registre 

d’averies. Per aquest motiu és molt difícil poder implementar un manteniment 

adequat perquè es desconeixen les averies més importants i les més 

repetitives.   

4.3. Política del personal 

La jornada laboral és el número de hores que el treballador està obligat a 

treballar efectivament. A Espanya la jornada laboral màxima és de 8 hores al 

dia i un màxim de 40 hores a la setmana. Per conveni col·lectiu es pot modificar 

el límit de 8 hores al dia sempre que es respecti el descans entre jornades. Per 

tant, el dia es divideix en 3 torns de jornada complerta.  

Establir l’horari d’una empresa en un, dos o tres torns és un factor molt 

important per la producció. Si per exemple, una empresa que treballa un sol 

torn al dia tingués una averia en una màquina, aquesta falta de producció es 

podria recuperar realitzant hores extres. Per empreses que realitzen 2 i 3 torns 

al dia aquestes faltes de producció són més difícils de recuperar.  

L’empresa treballa 3 torns, el que significa que produeix 24 hores al dia, 7 dies 

a la setmana. Això suposa que la jornada de treball no es pot allargar més i tota 

producció que es perdi costarà molt recuperar-la. Per tant, qualsevol parada de 

producció pot derivar en un endarreriment de l’entrega d’una comanda, el que 



Optimització i millora del manteniment preventiu Memòria 
 

24 
 

implicaria un client descontent. Un bon manteniment per prevenir averies i 

imprevistos és clau en aquestes situacions.  

4.4. Estratègies de producció 

Segons les necessitats del client l’empresa ha d’adaptar la seva estratègia de 

producció per tal de satisfer el màxim al client.  

- Make to Stock (MTS): La fàbrica produeix sense una demanda explícita. 

La quantitat de producció es determina amb un pronòstic de la demanda, 

on aquest s’elabora en base a demandes d’anys anteriors. El producte 

fabricat té un disseny fix.  

- Make to Order (MTO): Es produeix només quan existeix una demanda 

del client. És una estratègia que s’utilitza quan la demanda del client és 

imprevisible.  El producte es produït de forma total o parcial per 

l’empresa, cosa que permet al client entrar dins del disseny per tal de 

personalitzar-l’ho.  

- Assambly to Order (ATO): En aquesta estratègia el producte té totes les 

seves parts constitutives preparades per l’acoblament final. Es diferencia 

de MTO, en que el producte final ja té parts fabricades i que no es poden 

modificar.    

- Engineer to Order (ETO): El client determina totes les característiques 

del producte. No es pot començar a fabricar fins que no es tenen totes 

les instruccions específiques.   
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Figura 4-2 Estratègies de producció 

Com s’ha explicat abans, l’elaboració del tap de suro es divideix en diferents 

seccions (Capítol 3.1). L’empresa segueix una estratègia  Make to Stock (MTS) 

en l’etapa de producció del tap (emmotllament, encolat, esmerilat i trio). En 

l’etapa final,  es realitza l’acabat del tap (marcatge, tractament, control de 

qualitat i embalatge), es segueix una estratègia Make to Order (MTO).  

4.5. Sistema de producció    

Un sistema de producció proporciona una estructura que agilitza la descripció, 

l’execució i el plantejament del procés industrial.  

- Producció per Projecte: S’utilitzen per projectes singulars que només 

obtindran un o pocs productes per un període llarg de fabricació.  

- Producció Contínua: Sempre s’executen les mateixes operacions, en les 

mateixes màquines. El volum de fabricació és alt i el producte que s’obté 

és molt uniforme.  

- Producció Intermitent: S’obtenen diferents productes en les mateixes 

instal·lacions. Es divideix en 3 configuracions diferents: 

o Configuració en Job Shop: Requereix un petit número de 

operacions poc especialitzades. El lot sol ser de poques unitats 

de producte i aquest sol ser dissenyat pel client. 

o Configuració en Batch (lots): Se caracteritza  per la producció del 

producte en lots. Cada lot específic passa per un centre de treball. 
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Aquesta configuració requereix més operacions i aquestes són 

més especialitzades.  

o Configuració en línia: Una característica d’aquesta configuració és 

que segueix una seqüència lineal de les operacions. El producte 

es mou d’etapa en etapa seguint un ordre, de principi a fi.  

L’empresa segueix una producció intermitent amb la configuració en Batch. La 

gran varietat de taps ens obliga a tenir diferents centres de treball que realitzin 

operacions especifiques per a cada model. En la producció contra estoc (MTS) 

es fa en lots de 20.000 unitats i en la producció contra comanda (MTO) en els 

lots que sol·licita el client.  

4.6. Règim d’activitat 

Una empresa es pot trobar dins una activitat permanent o estacional. Es parla 

d’activitat permanent quan la producció de l’empresa no es veu influenciada per 

l’època de l’any en que ens trobem, en canvi una activitat estacional depèn del 

període de l’any. Un exemple clar seria la venta de banyadors, on el període de 

temps que es concentren les vendes és l’estiu. 

La venda de taps de suro es pot classificar com una activitat de règim 

permanent perquè la producció al llarg de l’any no hi ha variacions 

significatives.  

5. El manteniment en l’industria 

El manteniment són tots els treballs necessaris per establir i mantenir l’equip de 

producció de manera que compleixi tots els requisits normals del procés. Dues 

de les activitats a realitzar per efectuar un bon manteniment són: 

- Mantenir els equips i instal·lacions en condicions operatives, eficaces i 

segures. 

- Exercir un control d’estat dels equips. 

5.1. Divisió clàssica de tipus de manteniment 

Classificant el manteniment segons la metodologia o la filosofia de 

plantejament es diferencien 3 tipus: 
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- Manteniment correctiu 

- Manteniment preventiu 

- Manteniment predictiu 

- Manteniment zero hores 

- Manteniment en us (TPM) 

Tot i que es diferencien aquests tipus de manteniment, mai s’aplica un de sol. 

En les empreses s’apliquen dos tipus de manteniment o fins i tot els tres alhora. 

5.1.1. Manteniment correctiu 

També s’anomena “a ruptura”. Només s’intervé als equips quan el fallo ja s’ha 

produït. Es tracta d’una actitud passiva davant l’evolució de l’estat dels equips. 

No obstant, no és una actitud despreocupada cap als equips, moltes vegades 

està plenament justificat, especialment en els casos que existeix un baix cost 

dels components afectats. 

Aquesta metodologia no requereix cap planificació encara que adoptar aquesta 

forma de manteniment suposa assumir alguns inconvenients respecte les 

màquines:  

- Les averies es produeixen de forma imprevista, cosa que pot ocasionar 

trastorns en la producció. 

- Les averies al ser imprevistes, normalment són de caràcter greu i 

reparar-les suposa un cost elevat. 

- Les averies són sempre inoportunes (en menor o major mesura). 

- Com que les averies són inesperades, el trencament podria venir 

acompanyat d’algun sinistre personal, afectant la salut d’una persona. 

5.1.2. Manteniment preventiu 

Aquesta tipus de manteniment suposa un pas per arribar a assegurar la 

disponibilitat dels equips i instal·lacions industrials. Aquest tipus de 

manteniment pretén disminuir les reparacions mitjançant rutines d’inspeccions 

periòdiques i la renovació dels elements deteriorats. 

En les inspeccions es procedeix al desmuntatge parcial o total de la màquina 

per tal de revisar els seu elements. Durant les inspeccions també es canvien 

els elements danyats i d’altres elements es canvien de forma sistemàtica 
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seguint la referència de número d’operacions o d’un determinat temps de 

funcionament. 

Tant un període d’inspecció llarg com un de curt porta inconvenients. Per un 

període de temps llarg pot donar averies entre les dues inspeccions i un 

període de temps curt pot augmentar molt el cost del procés productiu. Trobar 

l’equilibri entre aquest dos aspectes és la clau per tenir èxit amb el 

manteniment preventiu. 

S’ha de tenir en compte que sigui quin sigui el període d’inspecció, mai 

s’elimina del tot la possibilitat de que aparegui una averia i és un risc que s’ha 

d’assumir alhora de fer un manteniment preventiu. 

5.1.3. Manteniment predictiu 

Persegueix conèixer i informar permanentment l’estat i l’operativitat de les 

instal·lacions. La majoria de les màquines avisen d’alguna manera que s’està 

apunt de produir una averia. Mitjançant un seguiment dels paràmetres 

funcionals adequats és possible detectar de forma prematura una averia. 

Alguns exemples de paràmetres a tenir en compte són: la temperatura, les 

vibracions i el consum d’energia.   

Els avantatges més importants d’aquest mètode són:  

- Detectar i identificar els defectes abans de que apareguin.  

- Seguir l’evolució del defecte fins que sigui perillós.  

- Programar el subministrament de recanvis i la mà d’obra.  

- Programar la parada per la correcció del defecte detectat. D’aquesta 

manera es pot fer coincidir amb un temps mort o una parada rutinària del 

procés de producció. 

Al utilitzar aquest mètode s’ha de tenir en compte que existeix una dificultat. No 

hi ha cap paràmetre funcional que sigui capaç de reflectir l’estat d’una màquina. 

Per tant no es podrà indicar de forma immediata l’aparició d’un defecte. 

Tampoc és viable tenir en vigilància continua tots els paràmetres funcionals, la 

monitorització serà exclusiva pels paràmetres crítics. 

A causa de les limitacions anteriors sorgeixen certs inconvenients: 
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- Que un defecte no sigui detectat amb la medició dels paràmetres 

inclosos al programa. 

- Tot i detectar un defecte, aquest no sigui diagnosticat correctament. 

5.1.4. Manteniment zero hores 

És el conjunt de feines les quals tenen com objectiu revisar els equips en 

intervals de temps programats i abans que aparegui una averia. Aquesta revisió 

consisteix en deixar l’equip a zero hores de funcionament, és a dir, com si 

estigues nou. En aquestes revisions es substitueixen o reparen tots els 

elements sotmesos a desgast. L’objectiu d’aquest mètode és assegurar amb 

gran probabilitat un temps de bon funcionament fixat anteriorment.  

5.1.5. Manteniment en us 

És el manteniment bàsic d’un equip realitzat per usuaris del mateix. Consisteix 

en una sèrie de feines elementals (inspeccions visuals, neteja, lubricació, 

reajustament de peces) per les quals no és necessari una gran formació, sinó 

un entrenament previ.  Aquest tipus de manteniment és la base del TPM (Total 

Productive Maintenance, Manteniment Productiu Total) 

5.2. Models de manteniment 

Com s’ha dit abans, no es possible aplicar un únic tipus de manteniment. El 

manteniment real que s’aplica a les empreses combina els tipus de 

manteniment explicats anteriorment (Capítol 5.1).   

Els models que s’exposen a continuació inclouen dos tasques: inspeccions 

visuals i lubricació. Encara que es vulgui mantenir un manteniment correctiu en 

un equip, està totalment justificada la realització d’aquestes dos tasques perquè 

surten rentables. Les dues tasques es porten a terme sense molt d’esforç i 

poden evitar averies greus, evitant també reparacions cares.  

5.2.1. Model correctiu 

És el model més bàsic. A part de les inspeccions i la lubricació, es realitzen les 

reparacions que van sorgint. S’aplica a les màquines que tenen poca 

importància dins la producció, i que si pateixen una averia no suposen cap 

problema, ni econòmic ni tècnic.  

Tasques: 
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- Inspeccions visuals. 

- Lubricació. 

- Reparació d’averies. 

5.2.2. Model condicional 

En aquest model es realitzen les tasques anteriors i s’afegeixen una sèrie de 

proves que condicionaran una acció posterior. Si la màquina no supera les 

proves es poden descobrir anomalies i tot seguit es programa la reparació. És 

un model adequat per màquines que s’utilitzen poc o màquines que fallen poc.  

Tasques: 

- Inspeccions visuals. 

- Lubricació. 

- Reparació d’averies. 

- Manteniment condicional. 

5.2.3. Model sistemàtic 

El model inclou un conjunt de tasques que es realitzaran sense importar-nos 

quin és l’estat de l’equip. Es realitzen mediacions i proves, generalment 

senzilles, per tal de decidir si s’han d’afegir altres feines de més envergadura. A 

més a més, es resolen les averies que sorgeixin. Cal destacar que un equip 

que segueix un model de manteniment sistemàtic no té per que tenir totes les 

seves tasques amb una periodicitat fixa. Un equip amb aquest model pot tenir 

tasques sistemàtiques que es realitzen sense importar el temps que porta 

funcionant la màquina o l’estat dels elements de la màquina. En canvi, en els 

models anteriors s’ha de presentar algun símptoma per realitzar una tasca de 

reparació.  

Tasques: 

- Inspeccions visuals. 

- Lubricació. 

- Manteniment Preventiu Sistemàtic. 

- Manteniment Condicional. 

- Reparació d’averies. 
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5.2.4. Model d’Alta Disponibilitat 

És el model més exigent de tots. S’aplica a equips que no poden patir cap 

averia o un mal funcionament. Aquest equips han de mantenir una disponibilitat 

altíssima. Aquest nivell tant alt de disponibilitat normalment ve lligat a l’alt cost 

que té a nivell productiu una averia. Amb una exigència tant alta no hi ha temps 

per realitzar un manteniment parant la màquina (correctiu, preventiu, 

sistemàtic). Per aquest equips serà necessari portar a terme tècniques de 

manteniment preventiu que ens permetin conèixer l’estat de l’equip en 

funcionament o amb parades programades, amb una freqüència anual o 

superior. En aquesta revisió es substitueixen en general totes les peces 

sotmeses a desgast o amb probabilitat de fallo a llarg termini.  Aquestes 

revisions es preparen amb gran anel·lació i no tenen perquè ser iguals any rere 

any.  

Tasques: 

- Inspeccions visuals. 

- Lubricació. 

- Manteniment Sistemàtic. 

- Manteniment Condicional. 

- Reparació d’averies. 

- Renovació periòdica (Posada a zero en dates establertes). 

6. Producció de l’empresa 

6.1. Producció dels diferents models de tap 

La producció de la fabrica es concentra en taps aglomerat destinats a ampolles 

de cava i vi tranquil. En el capítol 2.2.3, s’ha explicat que es fabriquen 4 models 

de taps de vi espumós i 4 models de taps de vi tranquil. En la Taula 6-1 que es 

presenta a continuació, s’observen les produccions de cada model de tap: 
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  Model de 

tap 

% que 

representa 

Tap de vi 

espumós 

Tradicional 

0+2 
50% 

Jumbo 4% 

0+1 16% 

Aglomerat 10% 

Total cava 80% 

Taps de 

vi tranquil 

0+1 5% 

0+2 8% 

Aglomerat 7% 

Total vi 20% 

Total 100% 

Taula 6-1 Producció dels models de tap 

 

Es presenten aquests mateixos resultats de forma gràfica. Primer de tot es 

realitza un gràfic que separa els taps de vi tranquil i vi espumós.  

 

Figura 6-1 Producció per tipus de tap 

 

Com es pot observar en la Figura 6-1, els taps de vi espumós ocupen un volum 

de producció més gran en comparació amb els taps de vi.  

80%

20%

Tap de vi espumós

Tap de vi tranquil
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Ara s’elabora un altre gràfic de sectors dividint la producció total anual per cada 

model de tap. 

 

 

Figura 6-2 Producció per model de tap 

 

El tap tradicional 0+2 és el que es produeix i representa un 50% de la 

producció anual. Conèixer això ens és de gran utilitat per tal de saber quines 

màquines són les que produeixen més i per tant, estan sotmeses a més 

desgast.  

Així doncs, es destaca el diagrama de flux que segueix el tap tradicional 0+2 

per tal de determinar quines màquines estan implicades en el procés.  

Fent una síntesi de la informació que ens proporciona el diagrama de flux, 

s’elabora el següent esquema: 

50%

4%

16%

10%

5%

8%

7% Tradicional 0+2

Jumbo

0+1

Aglomerat

0+1

0+2

Aglomerat
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Figura 6-3 Diagrama de flux simplificat 

Dividim el procés de fabricació del tap en 3 etapes. Cada etapa es divideix en 

operacions.  

S’identifica el tipus de màquines que realitzen les operacions d’elaboració del 

tap de cava 0+2 amb la taula següent: 

Operació Màquina 

2.1 Emmotllament dels taps Thierion 

2.2 Encolat dels discos Encoladora 

2.3 Esmerilat Azevedos 

2.4 Trio Inspecta 

3.1 Marcatge Marcar cava 

3.2 Tractament Bombo 

3.3 Embalatge Embalar 

Taula 6-2 Relació entre les operacions i les màquines pel tap 0+2 

6.2. Producció per seccions 

Com s’ha vist abans en el capítol 3.4, a cada secció hi ha diferents tipus de 

màquines i en la majoria de casos estan repetides. Per realitzar un bon pla de 

manteniment és important destacar quin tipus de màquina produeix més.  

1. Recepció 
Semielaborat

•Recepció 
Granulat

•Recepció 
Discos

2. Producció del 
tap

•2.1 Emmotllament 
dels taps

•2.2 Encolat dels 
discos

•2.3 Esmerilat

•2.4 Trio

3. Acabat

•3.1 Marcatge

•3.2 Tractament 
superfície

•3.3 Embalatge
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A continuació, es representa el volum de producció total de les seccions 

d’emmotllament i esmeril repartit entre els tipus de màquines de cada secció.  

Primer s’analitza la secció d’emmotllament.  

Màquines  Producció Total producció 

Thierion1  79.285.020,00 

260.973.180,00 
Thierion2  36.612.180,00 

Thierion3  60.602.420,00 

Thierion4  84.473.560,00 

Meachi1  14.541.724,00 
67.262.414,00 

Meachi2  52.720.690,00 

Taula 6-3 Producció en la secció d'emmotllament 

Es representen gràficament aquests resultats: 

 

Figura 6-4 Producció en la secció Emmotlladores 

En el observa una similitud amb la Figura 6-1 que s’ha mostrat anteriorment. 

Això és perquè tots els taps que produeixen les emmotlladores Thierion són per 

vi espumós i els taps que produeixen les Meachi són per a vi tranquil.  

Dita aquesta puntualització, el gràfic ens indica que les Thierion produeixen 

més, cosa a tenir en compte de cara al manteniment de l’empresa.  

 

80%

20%

Total Thierion

Total Meachi
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Figura 6-5 Producció en la secció Esmeril 

 

En aquest cas, en la Figura 6-5 s’observa que la major part del volum de 

producció passa per les màquines Azevedos. La màquina Azevedos produeix 

taps de cava i esta dins la línia de producció del tap 0+2 com s’ha indicat en el 

capítol 6.1. 

6.3. Hores improductives 

Per tenir present quines taxa d’aturades pateixen, s’ha analitzat la producció de 

l’any 2015 i s’ha calculat el percentatge d’hores improductives. 

Les màquines Encoladores i Azevedos van treballar 219 dies de l’any 2015 i les 

Thierion 260 dies. Amb aquesta informació i la producció nominal de cada 

màquina, es determina quina seria la producció ideal. Posteriorment es 

compara amb el registre de producció del 2015 i es determinen els 

percentatges d’hores improductives al llarg de l’any 2015. 

Aquest percentatge d’hores improductives engloba tot tipus de parada. Al no 

existir cap registre d’averies ni de manteniment no es poden diferenciar els 

motius pels quals la màquina està parada. Aquest fet ens indica un aspecte de 

millora molt important. 

A continuació és mostren, de forma gràfica, els percentatges d’hores 

improductives de l’any 2015: 

52%
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Figura 6-6 Hores improductives Thierion 

El motiu de que la emmotlladora Thierion 2 tingui un percentatge tant elevat és 

que durant l’any 2015 es va realitzar un canvi de tots els motllos, provocant una 

parada de llarga durada. 

La Thierion 3 destaca per tenir un percentatge elevat. 

 

Figura 6-7 Hores improductives Azevedos 

Les 6 màquines tenen percentatges semblants i no es pot identificar cap 

anomalia amb aquest gràfic.   
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Figura 6-8 Hores improductives Encoladores 

No s’han inclòs les encoladores 4 i 5 en aquest gràfic perquè no van funcionar 

durant l’any 2015.  

Primer de tot cal destacar que per mantenir un bon funcionament de les 

encoladores s’han de realitzar neteges periòdiques i freqüents. Això implicarà 

que el percentatge d’hores improductives augmenti perquè per realitzar la 

neteja de la màquina aquesta ha d’estar aturada.  

Dit això es destaca que les encoladores 1, 2, 3 i 6 tenen un percentatge d’hores 

improductives més elevat que la resta. Aquest fet pot ser conseqüència de 

l’antiguitat de les màquines. Les encoladores que tenen el percentatge més 

elevat van ser les primeres en instal·lar-se a la planta. Amb el pas del temps és 

probable que s’hagin desgastat elements que ara fallin i provoquin parades.  

L’empresa també renova parts de la màquines. Això implica que la màquina 

quedi aturada i per tant augmenti el percentatge d’hores improductives.  

7. Anàlisi 

7.1. Introducció 

 Al llarg del projecte s’ha recollit informació sobre diferents aspectes de 

l’empresa. És ara quan s’analitza tota aquesta informació per tal d’extreure 

conclusions sobre quin manteniment és el més adequat per l’empresa, quins 

37%
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19%
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aspectes s’han de millorar i per quines màquines s’ha de començar el pla de 

manteniment pilot. 

7.2. Aspectes de millora i conclusions de l’estudi 

- Cal destacar que l’empresa forma part de l’industria alimentaria. Això 

significa que s’haurà de separar cuidadosament qualsevol material o 

element que pugui contaminar el producte. És molt important la 

utilització de lubricants alimentaris per tal de complir les normes de 

seguretat alimentaria.  

 

- Com s’ha dit en el capítol 4.1, s’identifica la Direcció de manteniment 

com a departament de manteniment. No obstant, per tenir una millor 

estructura del departament i una bona organització d’aquest, és 

recomanable ampliar l’organigrama i dividir el departament de 

manteniment en diferents nivells. Una estructura clara del departament 

permetrà fer una repartició de tasques de forma més concisa i es podran 

evitar problemes.  

 

- L’empresa ha de disposar d’una codificació de les màquines. Si en un 

futur es vol informatitzar el manteniment, és bàsic tenir una codificació.   

 

- És necessari canviar la política de manteniment, donant més pes al 

manteniment preventiu. Les màquines estan sotmeses a un ritme de 

producció molt elevat i les averies poden aparèixer amb facilitat. Una 

política de manteniment correctiu no és adequada i s’hauria 

d’implementar un pla de manteniment preventiu regulat.  

 

- L’estratègia de producció actual ens fa fixar-nos en les màquines de 

l’etapa d’acabat perquè una averia ens podria portar en un 

endarreriment de l’entrega de la comanda. En canvi, les màquines de les 

etapes inicials tenen més marge d’error perquè existeix un estoc. No 

obstant, encara que hi ha un sistema de MTS en la producció del tap, es 

crea poc estoc i hi ha la necessitat de millorar aquest aspecte. Per 

aquest motiu ens centrarem en les màquines que hi ha en les seccions 
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de emmotllament, encolat i esmerilat. Són les màquines que s’indiquen 

en la Taula 7-1. 

 

Secció Màquina 

Emmotlladores 
Thierion  

Meachi  

Encoladores Encoladores 

Esmeril 

Azevedos 

Biselar 

Compac Wine 

Portugesa 

Triple  

Omar  

Taula 7-1 Màquines prioritàries 

- La línia de producció del tap de cava tradicional 0+2 representa un 50% 

de la producció anual de l’empresa com s’ha demostrat en el capítol 6.1. 

Per aquesta raó, s’enfocà el pla de manteniment en aquesta línia de 

producció. Les màquines implicades en la producció d’aquest tap 

s’indiquen en la Taula 6-2.   

 

- En el capítol 6.2, s’ha determinat que el tipus de màquines que treballen 

més dins les seccions d’emmotllament i esmeril són les Thierion i les 

Azevedos respectivament.  

 

- L’elaboració d’un full de registres d’averies és primordial per tal de poder 

avaluar quantes hores ha estat aturada la màquina per culpa d’una 

averia. Seria idea també tenir un registre d’aturades per manteniment. 

Així si es controlen les hores que la màquina està aturada per averia i 

per manteniment, es poden aïllar més fàcilment les hores improductives 

provocades per altres factors com poden ser: 

 

o Disponibilitat del personal qualificat. 

o Disponibilitat de matèria prima. 
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- L’anàlisi dels gràfics d’hores improductives del capítol 6.3, ens ha 

destacat que l’antiguitat de les màquines influeix en el nombre d’hores 

improductives. La identificació dels components més desgastats en les 

màquines més antigues ha de servir de referència. Les màquines noves 

poden estar afectades pels mateixos problemes en un futur i per tant la 

correcte revisió d’aquests elements ha d’estar assegurada en el nou pla 

de manteniment.  

8. Implementació del pla de manteniment pilot  

8.1. Introducció 

En aquest capítol es pretén crear una base del pla de manteniment de 

l’empresa, per tal de fixar certs passos fonamentals. Per realitzar un bon pla de 

manteniment és necessari conèixer molts aspectes de les màquines i això 

comporta molt de temps.  

Una vegada analitzada la situació de l’empresa en el capítol 7, s’ha determinat 

que el pla de manteniment ha de prioritzar els recursos sobre les màquines 

Thierion, Encoladores i Azevedos. El pla de manteniment pilot anirà dirigit a 

aquestes màquines. No obstant això, la codificació dels equips es realitzarà a 

totes les màquines. 

8.2. Codificació de les màquines 

El primer pas que s’ha de realitzar és la codificació dels equips. Com s’ha 

explicat en el capítol 3.4.1, és molt important identificar cada màquina amb un 

codi únic. Si en un futur es vol establir una base de dades amb programes 

informàtics és bàsic tenir una codificació adequada. 

La codificació de les màquines que es realitzarà a continuació tindrà aquesta 

informació: 

- Planta a la que pertany 

- Secció a la que pertany 

- Tipus de màquina 
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En el capítol 3.4 s’ha elaborat la llistat de màquines en 3 nivells. A continuació 

s’explica de la manera que es codificaran les màquines dins aquests nivells: 

- Nivell 1 – Planta de fabricació: Aquest nivell es codifica amb 1 dígit. 

Planta de fabricació Codi 

Planta 1 1 

Taula 8-1 Codificació nivell 1 

- Nivell 2 – Secció: Aquest nivell es codifica amb 2 dígits.  

Secció Codi 

Emmotlladores 01 

Encoladores 02 

Esmeril 03 

Trio 04 

Marcar 05 

Tractament 06 

Embalatge 07 

Taula 8-2 Codificació nivell 2 

- Nivell 3 – Màquina: Aquest nivell es codifica amb 4 dígits.  S’utilitzen els 

dos primers dígits per indicar el tipus de màquina, tal i com s’indica a la 

Taula 8-3. Els 2 últims dígits indiquen el número de màquina que és, en 

els casos que la màquina estigui repetida: 

Secció Tipus de màquina Codi 

Emmotlladores 
Thierion  01 

Meachi  02 

Encoladores Encoladora 01 

Esmeril 

Azevedos 01 

Biselar 02 

Compac Wine 03 

Portuguesa 04 

Triple  05 

Omar  06 
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Trio 
Inspecta  01 

Vilarinho  02 

Marcar 
Marcar cava  01 

Marcar vi 02 

Tractament Bombo 01 

Embalatge Embalar 01 

Taula 8-3 Codifiació nivell 3 

Abans de portar a la pràctica aquest sistema de codificació, s’explica un 

exemple: 

  

1 02 01 08 

Aquest codi d’exemple representa l’encoladora número 8, que pertany a la Planta 1 

dins la secció d’encoladores. 

Taula 8-4 Exemple de codificació 

A continuació es mostra la codificació de les màquines de l’empresa: 

Codificació de la maquinària Codificació de la maquinària 

Codi 

Numèric 

Codi 

Alfanumèric 
Màquina 

Codi 

Numèric 

Codi 

Alfanumèric 
Màquina 

1010101 TH-1 Thierion 1 1040102 IN-2 Inspecta 2 

1010102 TH-2 Thierion 2 1040103 IN-3 Inspecta 3 

1010103 TH-3 Thierion 3 1040104 IN-4 Inspecta 4 

1010104 TH-4 Thierion 4 1040105 IN-5 Inspecta 5 

1010201 MH-1 Meachi 1 1040106 IN-6 Inspecta 6 

1010202 MH-2 Meachi 2 1040107 IN-7 Inspecta 7 

1010203 MH-3 Meachi 3 1040108 IN-8 Inspecta 8 

1020101 EN-1 Encoladora 

1 

1040201 VL-1 Vilarinho 1 

1020102 EN-2 Encoladora 1040202 VL-2 Vilarinho 2 
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2 

1020103 EN-3 Encoladora 

3 

1040203 VL-3 Vilarinho 3 

1020104 EN-4 Encoladora 

4 

1040204 VL-4 Vilarinho 4 

1020105 EN-5 Encoladora 

5 

1040205 VL-5 Vilarinho 5 

1020106 EN-6 Encoladora 

6 

1040206 VL-6 Vilarinho 6 

1020107 EN-7 Encoladora 

7 

1040207 VL-7 Vilarinho 7 

1020108 EN-8 Encoladora 

8 

1050101 MC-1 Marcar 

cava 1 

1020109 EN-9 Encoladora 

9 

1050102 MC-2 Marcar 

cava 2 

1020110 EN-10 Encoladora 

10 

1050103 MC-3 Marcar 

cava 3 

1030101 AZ-1 Azevedos-

1 

1050104 MC-4 Marcar 

cava 4 

1030102 AZ-2 Azevedos-

2 

1050105 MC-5 Marcar 

cava 5 

1030103 AZ-3 Azevedos-

3 

1050106 MC-6 Marcar 

cava 6 

1030104 AZ-4 Azevedos-

4 

1050107 MC-7 Marcar 

cava 7 

1030105 AZ-5 Azevedos-

5 

1050201 MV-1 Marcar 

vino 1 

1030106 AZ-6 Azevedos-

6 

1050202 MV-2 Marcar 

vino 2 

1030201 BS-1 Biselar-1 1050203 MV-3 Marcar 

vino 3 

1030202 BS-2 Biselar-2 1050204 MV-4 Marcar 

vino 4 
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1030203 BS-3 Biselar-3 1060101 BM-1 Bombo 1 

1030501 TP-1 Triple 1060102 BM-2 Bombo 2 

1030401 PT-1 Portugesa 

1 

1060103 BM-3 Bombo 3 

1030402 PT-2 Portugesa 

2 

1060104 BM-4 Bombo 4 

1030403 PT-3 Portugesa 

3 

1060105 BM-5 Bombo 5 

1030301 CW-1 Compac 

Wine 

1070101 CN-1 Embalar 1 

1030302 CW-2 Compac 

Wine 2 

1070102 CN-2 Embalar 2 

1030601 OM-1 Omar 1 1070102 CN-3 Embalar 3 

1040101 IN-1 Inspecta 1 1070103 CN-4 Embalar 4 

Taula 8-5 Codifiació de les màquines de l'empresa 

8.3. Model de manteniment per a cada màquina 

8.3.1. Anàlisi de criticitat de les màquines 

L’anàlisi de criticitat és una mètode que ens classifica les màquines per la seva 

importància dins la planta de fabricació. Com que els recursos d’una empresa 

per a mantenir una fàbrica són limitats, l’empresa ha de destinar la major part 

d’aquests recursos als equips més importants. Classificarem les màquines 

segons la seva criticitat en els següents nivells: 

A) Màquines crítiques. Són aquelles màquines que afecten 

significativament als resultats de l’empresa quan s’avarien o funcionen 

malament. 

B) Màquines importants. Són les màquines que si s’avarien o funcionen 

malament afecten a l’empresa, però les conseqüències son assumibles.  

C) Màquines prescindibles. Són aquelles que tenen poca influencia dins 

l’empresa. Que s’avariïn aquestes màquines suposarien una petita 

incomoditat. 
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 Els aspectes que s’avaluen per classificar les màquines per nivells de criticitat 

són els següents: 

1) Producció. Com afecta la parada de la màquina en l’aspecte productiu 

de l’empresa. 

2) Qualitat. La màquina pot tenir una influencia decisiva en la qualitat final 

del producte. 

3) Manteniment. La màquina pot ser molt problemàtica i patir averies molt 

freqüents i de reparació costosa.  

4) Seguretat i medi ambient. Una averia de la màquina pot suposar un 

accident molt greu, ja sigui per les instal·lacions o per les persones. 

Per classificar les màquines segons la seva criticitat s’utilitza la taula de l’annex 

A. A continuació es mostra la classificació de les màquines Thierion, 

Encoladores i Azevedos.  

Màquina: Thierion Nivell 

Producció A 

Qualitat B 

Manteniment A 

Seguretat A 

Taula 8-6 Avaluació de la màquina Thieron 

Màquina: Encoladora Nivell 

Producció A 

Qualitat B 

Manteniment B 

Seguretat B 

Taula 8-7 Avaluació de la màquina Encoladora 

Màquina: Azevedos Nivell 

Producció A 

Qualitat B 

Manteniment A 

Seguretat B 

Taula 8-8 Avaluació de la màquina Azevedos 
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Només que un aspecte sigui del nivell A, la màquina es classifica com crítica. 

En el capítol 6 destacàvem aquestes màquines per la seva alta producció, per 

tant és lògic que l’aspecte de producció sigui del nivell A.  

8.3.2. Selecció del model de manteniment 

Utilitzant l’esquema de l’annex B es selecciona el model de manteniment que 

ha de seguir la màquina.  

Aquest esquema, inicia el recorregut segons el nivell de criticitat que s’ha 

determinat en el capítol anterior. Després, mitjançant preguntes arribes al 

model de manteniment adequat.  

Màquina Nivell Model de manteniment 

Thierion  A Sistemàtic 

Encoladora A Sistemàtic 

Azevedos A Sistemàtic 

Taula 8-9 Model de manteniment per a cada màquina 

El fet que les màquines estiguin repetides ens permet evitar el model de 

manteniment d’Alta disponibilitat. La disponibilitat de la màquina no ha de ser 

obligatòriament del 90% o superior. El model de manteniment sistemàtic s’ha 

explicat en el capítol 5.2.4.  

8.4. Full de registre d’averies  

En la Taula 8-10 que es mostra a continuació , es presenta el full que s’ha 

elaborat per mantenir el registre d’averies de cada màquina. S’ha realitzat en 

castellà perquè és el més adequat per la fàbrica així tothom ho pot entendre.  

Aquest full de registre l’ha d’emplenar el mecànic, perquè és la persona 

qualificada que pot identificar en quin sistema de la màquina hi ha l’averia. El 

mecànic ha de saber en quins sistemes es divideix la màquina. A més a més, 

ha d’explicar quina feina ha desenvolupat per tal de reparar-la.  
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MÀQUINA:        

Fecha 
Parte revisada 

(CÓDIGO) 

Hora 
Trabajo realizado Responsable 

Inicio Fin 

      

      

      

      

      

      

      

      

Taula 8-10 Full de registre d'averies
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8.5. Full de registre sistemàtic 

En el full de registre sistemàtic o també anomenat “check list”, s’estableixen les 

condicions en que ha d’estar la màquina perquè funcioni correctament. 

L’operari ha de comprovar que tot estigui en bones condicions amb una 

inspecció visual, com a mínim un cop durant el torn. S’elabora un full Check list 

per la màquina Azevedos com exemple: 

CHECK LIST AZEVEDOS 

MAQUINA  Nº :                                     F ECHA :          

OPERARIO: 

 

Especificación OK 

-Orientación de la boquilla de entrada del tapón a la zona 
de pulido, vertical y sin obstáculos. 

 

-Guía de 8 mm. ajustada y paralela al rodillo, que no 
pueda frenar la caída del tapón. 

 

-Rodillo sin vibraciones.  

-Correa de tracción del rodillo tensada.  

-Rodillo sin juego radial ni axial del eje.  

-Cadencia de tapones por piedra máximo de 100 tapones 
por minuto. 

 

-Vibración de la máquina. Visual por el piloto sobre el 
panel de mandos. 

 

-Control del acabado fino de los tapones.  

Taula 8-11 Check list Azevedos 

L’operari si determina que la màquina no compleix alguna d’aquestes 

especificacions, ha de cridar el mecànic per tal de fer una revisió de més 

envergadura.  

8.6. Ampliació llistat de màquines 

En el capítol 3.4, s’ha classificat les màquines amb una llista que segueix una 

estructura per nivells.  A continuació s’amplia el llistat de les màquines que 

s’han seleccionat per aquest manteniment preventiu. 

 



Optimització i millora del manteniment preventiu Memòria 
 

50 
 

SECCIÓ 

NIVELL 2 

MÀQUINA 

NIVELL 3 

SISTEMA 

NIVELL 4 

Emmotlladores Thierion  Forn calent 

  Forn fred 

  Injecció producte 

  Mesclador 

Encoladores Encoladora  Posicionament de peces 

  Dosificador cola 

  Forn calent 

Esmeril Azevedos Polit lateral 

  Polit fi lateral 

  Orientador 

  Escapçar 

  Bisellar  

Taula 8-12 Nivell 4 de les màquines seleccionades 

Amb el nivell 4 desenvolupat, les màquines queden dividides per sistemes. En 

el full de registre del capítols 8.4, la informació ha de ser com més concreta 

millor.   

9. Resum del pressupost  

El cost d’execució del projecte és NOU MIL QUARANTA VUIT EUROS, AMB 

VUITANTA-SIS CÈNTIMS (9.048,86 €). 

10. Conclusions 

En la implementació del pla de manteniment pilot s’han codificat totes les 

màquines.  

Les màquines Thierion, Encoladores i Azevedos seguiran un model de 

manteniment sistemàtic. S’han elaborat dos fulls per tal de poder facilitar la 

implementació del nou sistema. El full “Check List” obliga a revisar diferents 

especificacions de la màquina perquè aquesta funcioni correctament. En el cas 

de que la màquina pateixi una averia, aquesta s’ha de registrar en el full de 

registre d’averies que s’ha elaborat.  
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Amb aquestes millores implementades es busca una prevenció d’averies i una 

millora de la productivitat. És important que s’utilitzi correctament els fulls de 

registres d’averies per tal de tenir un historial. La implementació d’un 

manteniment preventiu no es pot desenvolupar de forma correcte fins que no 

es coneix quines són les averies que es repeteixen més.  

Amb el present projecte es vol iniciar un procés de millora continua del 

manteniment de l’empresa.  

Mentre s’estudiava l’empresa, l’alumne redactor ha tingut l’oportunitat d’indagar 

en el funcionament d’una empresa manufacturera que produeix un producte 

molt elaborat amb grans complicacions físico-químiques. Durant l’anàlisi dels 

aspectes de l’empresa, s’ha pres consciencia de la importància que recau 

sobre recollir informació. És fonamental per una empresa tenir la informació del 

perquè ha succeït una esdeveniment concret, per tal de poder reaccionar 

correctament i de forma ràpida. Aquesta informació però, pot ser difícil d’obtenir 

o d’identificar.  

 

 

 

Girona,5 setembre de 2016 

Miquel Guerrero Sabater 
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A. TAULA D’ANÀLISI 
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B. ESQUEMA DE PREGUNTES PER DETERMINAR EL 

MODEL DE MANTENIMENT 
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Concepte Mètode 
de càlcul  Unitats Preu unitari Cost total (€) 

Adquisició de coneixement Hores 200 €/hora 0 € 

Anàlisi, recerca i redacció Hores 250 20 €/hora 5.000,00 € 

Amortització equipament 
informàtic 

Cost 
compra 1 1.500 €/unitat 1.500,00 € 

Impressió i enquadernament Cost 
impressió  3 20 €/unitat 60,00 € 

Subtotal    
6.560,00 € 

Altres 
14% 

sobre el 
total 

- - 918,40 € 

Subtotal    7.478,40 € 

IVA 
21% 

sobre el 
total 

- - 1.570,46 € 

TOTAL     9.048,86 € 

 

El cost d’execució del projecte és NOU MIL QUARANTA VUIT EUROS, AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS. 
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1. Introducció  

1.1 Antecedents 

El projecte s’emmarca dins d’una empresa que es dedica a la producció i 

venta de taps de suro. La fabricació de taps de suro implica l’ utilització de 

maquinaria industrial de gran complexitat degut a les diferents variables físico-

químiques que intervenen al llarg del procés productiu. Les màquines sovint 

pateixen averies que provoquen l’aturada d’aquestes i en conseqüència la 

disminució de la producció. 

1.1. Objecte 

L’objecte del projecte és la millora del manteniment preventiu de l’empresa 

per optimitzar el procés productiu.  

1.2. Especificacions i abast 

És important determinar quins aspectes de l’empresa són els que s’han de 

destacar per tal d’ajustar el pla de manteniment de la millor manera possible. 

Un cop s’obté la informació d’aspectes generals, de gestió i de producció, s’ha 

de reflexionar i relacionar aquests temes amb el manteniment. 

De forma paral·lela i amb l’ajuda dels mecànics, operaris i encarregats de 

manteniment es realitza l’estudi del manteniment que es realitza actualment en 

la planta de fabricació. A més a més, s’estudien les màquines de forma 

individual, per tal d’obtenir un coneixement sobre el seu funcionament i les 

seves incidències. 

2. Desenvolupament 

En el projecte primer de tot es realitza un estudi de l’empresa. Es recull 

informació dels aspectes més generals: producte elaborat, mida de l’empresa i 

tipus d’indústria. A més a més, també s’estudia la planta de la fàbrica per tal de 

conèixer les seves instal·lacions i el tipus de màquines que té. Per últim es 

revisen aspectes de gestió de l’empresa com: organigrama, la seva política de 

manteniment actual, política del personal, estratègia de producció i el seu règim 

d’activitat. 



L’estudi revisa la producció de l’empresa, per determinar quines màquines són 

les que produeixen més i per tant, pateixen més desgast. Amb els registres de 

producció del 2015 s’elaboren un seguit de gràfics que ens permeten 

determinar de forma clara les màquines que són més importants per la 

producció. A més a més, com que es coneix la producció nominal de cada 

màquina es determinen les hores improductives de les màquines per tal de 

buscar aspectes de millora. 

Una vegada s’ha estudiat tot això referent a l’empresa, és l’hora de 

conèixer tots els aspectes teòrics del manteniment. S’elabora un marc teòric de 

tots els tipus de manteniment que hi ha i quins models de manteniment 

s’utilitzen per les fàbriques.  

Per finalitzar l’estudi es revisa la producció de l’empresa. Es determina quines 

màquines són les que produeixen més i per tant, pateixen més desgast. Amb 

els registres de producció del 2015 s’elaboren un seguit de gràfics que ens 

permeten determinar de forma clara les màquines implicades. A més a més, es 

determinen les hores improductives de les màquines per tal de buscar aspectes 

de millora. 

L’anàlisi posterior a l’estudi ens serveix per determinar els aspectes de 

millora. Es fa una llista d’aquests i s’explica breument quin impacte tenen sobre 

l’empresa. A més a més, com a conclusió de l’estudi es destaquen les 

màquines que estan més implicades en la producció de la fàbrica. 

 Per finalitzar s’implementa un pla de manteniment pilot en resposta als 

aspectes de millora que s’han citat abans. Es realitza una codificació de les 

màquines i s’estableix una metodologia per determinar el model de 

manteniment de les màquines. Aquest pla de manteniment pilot serveix com a 

base per l’empresa. 

 

 

 


