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1. Introducció 

1.1 Antecedents 

La necessitat de realitzar un estudi i conseqüentment aquest treball de final de grau, 

s’inicia durant el temps que l’autor del treball treballa a l’oficina tècnica de l’empresa 

DOMOLI SL. Una empresa olotina especialitzada en tall làser, punxonat CNC, plegat 

CNC, soldadura i muntatge de tot tipus de sèries de peces petites, mitjanes i grans. 

Un client de la província realitza una comanda periòdica d’un volum considerable d’una 

peça mecanitzada d’acer. En aquell moment, a l’empresa li sorgeix la necessitat de 

realitzar un estudi en referència a la comanda citada per tal d’aconseguir un cost de 

fabricació el més baix possible. El departament de pressupostos realitza un primer 

estudi simple i ràpid per tal de conèixer de forma intuïtiva quin és aproximadament el 

cost a pressupostar.  

Al veure però, el gran volum de la comanda i les múltiples possibilitats de fabricació es 

decideix realitzar un estudi molt més ampli i profund. En aquest estudi es citaran totes 

les fases de fabricació que disposa l’empresa per tal de realitzar aquella comanda, 

s’analitzaran quines són les millors rutes de fabricació, es demanarà pressupost en 

empreses externes per dur a terme algunes fases del conjunt, s’estudiarà 

econòmicament si la l’empresa té capacitat per fabricar aquesta comanda en un cost 

competitiu inferior a la competència, etc. 

Es completa l’estudi amb un anàlisi de temporització per tal de conèixer quina és la 

ruta de fabricació que permet dur a terme la comanda més ràpidament 

independentment dels costos. 

Cal destacar que l’empresa actualment, ha realitzat estudis similars per a altres 

comandes però cap en relació a la descrita.  
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1.2 Objecte 

El principal objectiu d’aquest projecte és estudiar quina és l’estratègia a seguir per tal 

de reduir al màxim els costos de fabricació d’una comanda real de l’empresa DOMOLI 

SL. Es tracta d’una comanda que es demana periòdicament i en grans quantitats, per 

tant, és molt interessant analitzar-ne la seva producció per tal d’optimitzar el màxim el 

seu cost i en cap cas haver-la de diferir. 

S’arribarà en una ruta de fabricació òptima per a la quantitat especificada en la 

comanda que es podrà demostrar mitjançant l’estudi econòmic. 

Per tant, s’haurà donat resposta a la necessitat que se l’hi havia plantejat a l’empresa 

per dur a terme una o altra estratègia de fabricació. 

1.3 Especificacions i Abast 

Pel que fa a l’abast del projecte s’estudiarà i s’analitzarà quina és la millor estratègia 

de producció per fer front a la demanda, quina és la millor ruta per a realitzar el 

producte, quines són les fases disponibles de l’empresa per realitzar la comanda, 

quins són els possibles tractaments per dur a terme la comanda, etc.  

L’estudi inclourà també amb una comparativa a nivell de costos i a nivell de temps de 

la comanda analitzada per quantitats diverses. Totes les valoracions econòmiques 

seran aproximades i serviran d’ajuda per l’empresa però no es consideraran com a 

pressupost definitiu per l’empresa. 

Una conclusió de l’estudi, seran les valoracions diferencials entre les rutes de 

fabricació candidates i la ruta òptima de fabricació. Una altra conclusió serà la 

valoració que es farà en referència a l’estudi de temporització. 
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2. Descripció de la solució 

2.1 Definició i finalitat del conjunt 

El conjunt estudiat és una comanda molt demanada per un client constructor de la 

província. La seva principal finalitat és aconseguir una bona subjecció de les diferents 

parts de l’estructura d’una bastida, és a dir, aquesta peça s’encarrega de subjectar la 

part horitzontal (part per la qual trepitgen els operaris o obrers) amb la part vertical de 

l’estructura de la bastida. 

Per a la seva subjecció horitzontal el conjunt disposa de tres forats col·locats 

estratègicament per facilitar-ne la subjecció amb una de les bases o pis de la bastida. 

En canvi, per a la subjecció vertical el conjunt disposa, a la part inferior, d’un tub que 

s’encaixa amb la llum (o columna) de l’estructura de la bastida. A la part inferior de la 

base i un cop soldat a dins el tub, hi trobem un altre forat utilitzat per al desguàs de 

l’aigua de la pluja, ja que hem de tenir en compte que la peça es trobarà a l’exterior i 

per tant estarà afectada pels fenòmens meteorològics com la pluja o la neu. El conjunt 

també consta d’una varillla en forma de C que posteriorment anirà soldada a la base. 

La seva principal finalitat és subjectar les xarxes de seguretat de les bastides. Aquesta 

xarxa, és obligatòria i evita que qualsevol objecte, eina o despreniment de la mateixa 

obra pugui sortir despresa de la bastida i no ocasioni danys a les persones que en 

aquell moment passen pel carrer. 

2.2 Anàlisi de cada peça del conjunt 

Pel que fa a la base, es tracta d’una peça d’acer al carboni (ferro) DD11 negre de 10 

mm de gruix per 190 mm de llarg. Podríem definir aquesta peça com l’element 

principal del conjunt ja que és la peça a la qual s’hi solden les altres dues. Té una 

forma doblament corbada formada per un angle de 90 graus i un altre de -90, per tant, 

serà indispensable que aquesta peça passi pel procés de plegar o doblar. La peça 

conté 4 forats de diàmetre 12 mm; tres a la part superior i una a la part inferior. A la 

base inferior de la peça s’hi soldarà el tub i la varilla al final del procés de fabricació. 

Per a la fabricació d’aquesta peça tenim dues alternatives diferents: comprar 

directament un passamà o bé tallar xapa amb tecnologia làser a la mida desitjada. 

Pel que fa al tub, es tracta d’una peça d’acer al carboni (ferro) DD11 anomenada S235 

i amb equivalència mecànica de ST37 de 2 mm de gruix, 35 mm de costat i 100 mm de 
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llarg. La funció d’aquesta peça és equilibrar la bastida verticalment per tal de fer-la el 

més estable i rígida possible. Aquesta peça la comprarem directament a un proveïdor, 

per tant només caldrà serrar-la a la mida desitjada i polir-la. 

Pel que fa a la varilla, es tracta d’una peça també d’acer al carboni (ferro) DD11 negre 

de 4 mm de diàmetre i en forma de C. La seva funció es subjectar la xarxa de 

seguretat de la bastida. Aquesta peça, la mecanitzarem externament ja que a 

l’empresa no disposem de la maquinària necessària. Per tant, la comprarem ja amb la 

forma final i només caldrà soldar-la al conjunt. 

 

BASE 

 

 

TUB 

 

 

VARILLA 

 

Taula Peces del Conjunt 1 
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2.3 Especificacions de Fabricació 

El client demana una comanda global de 40.000 unitats a repartir en 10 comandes de 

4.000 unitats cadascuna. Per tant, encara que durant el treball es realitzin estudis per 

altres quantitats, la conclusió que es pretén arribar és trobar la millor ruta de fabricació 

per aquesta comanda de 4.000 unitats i estudiar-ne els seus costos mitjançant l’estudi 

econòmic i el pressupost final. 

Tal i com mostren els plànols del client la peça que volem fabricar té unes dimensions 

un cop acabada de 190 mm de llargada, 80 mm d’amplada i 100 mm d’alçada amb un 

gruix de 10 mm. 

Les dimensions de la base també es poden trobar al document del treball anomenat  

plànols, però cal destacar que les seves dimensions inicials (just abans de plegar) són 

de 266 mm de llargada per 80 mm d’amplada.  

A la part inferior de la base, just on va soldat el tub, s’hi troba un forat totalment 

necessari tant per facilitar la seva fabricació com per la seva utilitat final. En quant a la 

seva fabricació, s’ha de tenir en compte que aquest conjunt passa per a una operació 

de tractament, concretament un zincat, per la qual cosa es submergeix tot el conjunt 

en un bany de zinc. Aquest forat permet que un cop acabat el tractament i es retiri el 

conjunt del bany, el zinc restant pugui sortir de forma més fàcil o bé pel tub o per 

aquest forat de la base. En quant a la utilitat final d’aquest forat, cal recordar que 

aquest conjunt forma part de l’estructura d’una vestida, per tant, en moltes ocasions es 

troba a l’exterior. Aquest forat permetrà que quan plogui l’aigua pugui descendir per 

dins el tub sense provocar acumulacions d’aigua. 

2.3.1 Material 

Pel que fa al material, les tres peces que formen el conjunt estan fabricades del mateix 

material, acer al carboni. Concretament d’un tipus d’acer al carboni obtingut per 

laminació en calent anomenat DD11 negre. Col·loquialment s’anomena ferro negre. 

Acer és la denominació que es dóna a un aliatge de ferro amb una quantitat de carboni 

variable entre el 0,1% i el 2,1% en pes de la seva composició, tot i que normalment 

aquest valors se situen entre el 0,2% i el 0,3%. 

L’acer conserva les característiques metàl·liques del ferro en estat pur, però, l’addició 

de carboni i altres elements millora les seves propietats. Aquests dos elements es 
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troben en gran abundància a la natura, això facilita la seva producció a gran escala. 

Aquest factor el fa apte per a multitud d’usos com per exemple la construcció de 

maquinària o d’eines. 

Tot i la dificultat de definir les propietats físiques i mecàniques de l’acer, degut a que 

varien segons la seva composició i el seus tractaments tèrmics, algunes d’aquestes 

propietats de forma genèrica són: 

 Densitat de 7850 kg/m3 

 Relativament dúctil 

 Gran duresa 

 Punt de fusió al voltant dels 1400 ºC 

 Alta conductivitat elèctrica 

 Gran tenacitat 

 Fàcilment mal·leable 

 Soldable 

 S’oxida ràpidament 
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3. Descripció de les Fases de Fabricació 

3.1 Fase de Tall Làser 

Tal i com el seu nom indica, el tallat làser és una tecnologia que utilitza un raig làser 

per tallar. Aquesta operació consisteix en fer incidir mitjançant control per computador, 

un raig làser d’elevada potència al material que es desitja tallar. A continuació aquest 

material es pot fondre, cremar-se, evaporar-se o sublimar-se. L’aplicació més habitual 

d’aquest tipus de tecnologia es troba en el tallat de làmines planes. 

Existeixen diferents tipus de làsers utilitzats per a tallar. El més utilitzat és el de C02, 

que està pensat per tallar, perforar i gravar. Aquests tipus de làsers inclouen un flux 

ràpid i un fluix lent en direcció axial, un flux transversal i un flux en bloc. El materials 

que més s’utilitzen per aquesta tecnologia són l’acer, l’alumini, l’acer inoxidable, el 

titani, el paper, la cera, alguns plàstics i teixits i la fusta. 

El seu funcionament es basa en fer passar un corrent a través de la barreja de gasos 

(DC-excitant) o mitjançant energia de ràdio freqüència (RF-excitant).   

Es generen uns feixos làser que quan colpegen amb el material estimulen o fonen el 

material mitjançant descàrregues elèctriques o llums incidents en espais tancats. 

Mentre el material es fon (i fins i tot pot vaporitzar), el feix es reflecteix internament per 

mitjà d’un mirall parcial fins que s’aconsegueix l’energia suficient per emetre un raig de 

llum monocromàtica compacte. Els miralls i les fibres òptiques s’utilitzen normalment 

per dirigir el feix de llum per la lent. Aquesta lent, enfoca la llum a la zona de treball. 

Depenent del gruix del material, es poden aconseguir amplituds de tall de fins a 0,1016 

mm. Per tal de ser capaç d’iniciar el tall en una altra zona de la planxa, es realitza un 

forat abans de cada tall en una zona que no influeixi la forma final que volem donar-li a 

la xapa. Aquesta primera perforació, normalment implica l’emissió d’alta potència per 

part del feix làser que, a mesura que vagi avançant anirà disminuint fins a la potència 

adequada. Un cop realitzada la primera perforació, el procés de tall ja pot iniciar: el 

raig làser es mou al llarg del contorn de la peça i va fonen el material que es va 

trobant, deixant així una petita cavitat. Aquest material fos, generalment és bufat cap 

avall per un corrent de gas. 
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Aquests feixos làser 

s’enfoquen i s’intensifiquen per 

mitjà de lents o miralls que 

permeten focalitzar-los en un 

punt molt petit 

d’aproximadament 0.0254 mm 

de diàmetre. Gràcies aquest 

procés, s’aconsegueix crear 

un raig làser molt intens, 

suficient per perforar, tallar o 

gravar. 

Alguns dels avantatges 

d’aquesta tecnologia són:  

 Gran versatilitat en la definició del contorn a tallar. Podem definir qualsevol forma i 

complexitat en el tall final amb una gran precisió en els detalls. 

 Repetibilitat garantida en les diferents sèries de fabricació. 

 La potència del làser es pot regular automàticament durant el mecanitzat, de manera 

que el tall d’angles i petits contorns sigui de la màxima qualitat. 

 La precisió del tall i la manca de contacte mecànic amb la peça redueix 

significativament l’aparició de distorsions i impureses. Desapareixen les rebaves i 

s’eviten treballs posteriors de neteja. 

 Les parets de tall són paral·leles entre sí, perpendiculars a la peça i no arrodonides 

com passa en altres tècniques de tall. 

 S’aprofita millor el material gràcies al gruix mínim del solc produït pel làser. 

3.2 Fase de Serrar 

La tecnologia de serrar consisteix en tallar un material a partir del moviment d’una 

serra.  Una fulla de fil dentat es mou constantment i amb gran fricció pel contorn del 

material arrencant ferritja i produint un tall. El tipus de serra emprada és l’anomenada 

serra de cinta automàtica, la qual és una serra especial preparada per tallar metalls. 

Per al bon funcionament de l’operació és imprescindible l’ús de refrigerant durant tot el 

procés de serratge ja que aquest, manté la serra freda i impedeix el sobreescalfament 

que causaria defectes al material i disminuiria el temps de vida útil de l’eina. Aquest 

Figura 1 Esquema funcionament tall làser 
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tipus de serres, funcionen dins unes velocitats d’alimentació preestablertes i permeten 

una gran subjecció del material per tal que no sigui necessari la presència d’un operari 

per cadascuna de les serres, sinó que un sol pugui controlar-ne vàries. 

3.3 Fase de Punxonar 

El punxonat és un procés de conformació de metalls que utilitza una premsa 

troqueladora per exercir força mitjançant a una eina anomenada punxó, a través de la 

qual es creen forats a la peça mitjançant forces de cisallament. 

Un cop el punxó ha colpejat la planxa es crea una reixeta residual provinent del forat 

realitzat que automàticament és dipositat en un dipòsit per tal d’evitar que en un futur 

cop, aquest petit tros de planxa surti disparat. Depenent del material que s’està 

perforant, aquesta reixeta residual pot ser reciclada i reutilitzada o rebutjada. 

El punxonat és sovint el mètode més barat per a la creació de forats en xapa metàl·lica 

en quant el volum de producció és elevat. 

Aquest sistema necessita tres eines per al seu funcionament: el punxó, la matriu i el 

separador. El punxó és l’eina amb la qual s’exerceix la força, la matriu és la peça per la 

qual cau el material residual un cop el punxó ha colpejat la peça i el separador que la 

peça que subjecta la planxa mentre el punxó la colpeja. 

 Figura 2 Esquema funcionament punxonadora 
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A la Figura 2 Esquema funcionament punxonadora es pot observar quin és el 

funcionament d’aquesta fase. 

Existeixen dos tipus de punxonadores CNC: les punxonadores de torreta i les 

monopunxó.  

Les punxonadores de torreta tenen un doble tambor on van subjectats els utillatges de 

punxonat. Al tambor o torreta superior s’hi col·loca un contenidor anomenat porta-

punxó, i conté una guia, el punxó i el separador o subjectador. A la torreta inferior, en 

canvi, només s’hi col·loca la matriu. 

Per altra banda, les punxonadores monopunxó tenen un espai destinat al 

l’emmagatzematge dels utillatges. La màquina anirà agafant i deixant els utillatges que 

necessiti per tal realitzar, per exemple, dues formes diferents. 

L’empresa disposa de punxonadores dels dos tipus però en el cas d’estudi únicament 

podem utilitzar la punxonadora de torreta ja que no disposem d’una xapa sinó d’un 

passamà. 

Una altra manera de classificar la fase de punxonar és diferenciant el punxonat simple 

del múltiple. En el cas del punxonament simple, el punxó únicament realitza un forat en 

cada carrera, és a dir, cada vegada que es desplaça verticalment únicament realitza 

un forat. En canvi, en el punxonament múltiple podem realitzar tants forats 

instantàniament com cames tingui el punxó. Aquestes cames es poden posar i treure 

en funció de la necessitat, per tant, si únicament deixem una cama al punxonat 

múltiple es converteix en punxonat simple. 

3.4 Fase de Taladrar 

És la operació de mecanitzat que té per objectiu realitzar forats cilíndrics a qualsevol 

tipus de peça utilitzant la broca com a eina de tall. 

És un procés molt utilitzat i senzill que dóna grans prestacions. Disposa de dos 

moviments: el de rotació de la broca que subministra un motor elèctric mitjançant un 

joc de politges i engranatges i el d’avanç de penetració de la broca. 

Existeixen diferents tipus de màquines que poden realitzar aquesta fase. Les més 

destacades són el trepant, el torn, la fresadora o la taladradora CNC. 
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3.5 Fase de Doblar 

Aquesta fase consisteix en realitzar una deformació plàstica d’una làmina al voltant 

d’un eix recta i convertir-la en una peça amb forma geomètrica determinada.  

Les operacions de doblat es realitzen utilitzant com a eines de fabricació diferents 

punxons i matrius. Els mètodes més comuns són el doblat en V i el doblat dels 

cantons. 

En el doblat, es considera fibra neutra aquella zona en què les fibres no es modifiquen 

com a conseqüència de les forces de tracció i compressió, la qual està sotmesa a la 

xapa quan realitzem el doblat. Aquesta zona recorre tota la peça en forma d’eix i és 

per aquest motiu que s’anomena eix neutre. 

Quan realitzem un doblat podem observar que la part exterior s’allarga i la part interior 

es comprimeix. Això és degut al fet que el límit dels materials no és el mateix en 

tracció que en compressió. Com que els materials tenen major límit elàstic en 

compressió que en tracció, es produirà una deformació plàstica major al costat exterior 

perquè té una major tracció que el costat interior, el qual pateix compressió. Aquest 

fenomen provoca que l’eix neutre no equidisti de les dues superfícies (es trobarà més 

a prop de la superfície interna que de l’externa, ja que la part externa cedeix abans 

degut que el seu límit elàstic és menor).  Un altre factor que influeix en l’eix neutre és 

l’espessor de la xapa i el radi de doblat. 

Figura 3 Esquema fibres Tracció/Compressió Doblat en V 

Figura 4 Esquema punxó i matriu 
doblat en V 
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En el cas estudiat, el doblat que es realitzarà per aquesta comanda és el doblat en V. 

En el doblat en V, la làmina es dobla entre un punxó i una matriu en forma de V. La 

varietat d’angles que es pot aconseguir amb aquest mètode és des d’angles molt 

obtusos fins a angles molt aguts.  

3.6 Fase de Polir 

Operació mecànica que es realitza a la superfície de diferents materials per tal de 

millorar el seu aspecte visual, el seu tacte i la seva funcionalitat. 

Aquesta operació permet, entre d’altres, obtenir una peça amb els contorns arrodonits, 

eliminar les projeccions i rebaves a la superfície de la peça o aconseguir un acabat 

uniforme. 

A bombo: un motor elèctric dóna energia a un tambor o “bombo” rotatiu que 

conté la peça a polir al seu interior. Al moviment giratori provoca l’arrodoniment 

de les zones més robustes, el poliment general de la peça i una millora ens els 

acabats de la peça. 

Matar “cantos”: és una operació manual que consisteix en l’arrodoniment o 

poliment d’algunes zones de la peça que contenen petits grumolls o 

imperfeccions provocades o bé per una fase anterior o pel material bast inicial. 

3.7 Fase de Soldar 

És un procés de fabricació que consisteix en unir 

dos o més peces d’un material, generalment 

metalls, mitjançant un procés de fusió, en el qual 

les peces  són soldades fonent-les. Durant 

l’operació s’hi pot afegir material, que al fondre’s, 

forma una bassa de material fos entre les peces a 

soldar (aquesta bassa col·loquialment s’anomena 

piscina de soldadura). Un cop s’ha refredat la 

soldadura es converteix en una unió fixa 

anomenat cordó de soldadura.  

 

Figura 5 Esquema fase de soldar 
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Existeixen moltes fonts d’energia que poden ser utilitzades per al procés de soldadura 

com per exemple la flama d’un gas, un arc elèctric, un làser, un raig d’electrons, 

processos de fricció o ultrasons. Normalment però, l’energia necessària per formar la 

unió entre dues peces de metall prové d’un arc elèctric.  

Existeixen els següents tipus de sistemes de soldadura generals: 

 Soldadura Elèctrica :s’utilitza l’electricitat com a font d’energia per a realitzar la 

soldadura. Sense necessitat d’aportar material addicional. 

 Soldadura per arc: són els sistemes de soldadura que utilitzen com a font 

d’energia l’alimentació elèctrica. Consisteix en generar un arc elèctric entre 

l’elèctrode i el material base que fon els materials al punt de soldadura. En 

alguns sistemes es protegeix la zona de soldadura amb un gas inert o semi 

inert anomenat gas de protecció. 

 Soldadura tova i forta: Aquest sistema de soldadura consisteix en fondre un 

material d’aportació addicional a les peces a soldar. La única diferència entre la 

soldadura tova i la soldadura forta és la temperatura a la qual ha estat sotmesa, 

sent de valors inferiors a 450ºC per a la tova i a superiors de 450º per a la forta. 

La classificació més usual dels sistemes de soldadura és el següent: 

SOLDADURA MANUAL AMB ELÈCTRODE REVESTIT 

La soldadura manual amb elèctrode revestit (SMAW, Shielded Metal Arc Welding) és 

un dels sistemes de soldadura per arc més usuals. Aquest tipus de soldadura també 

rep el nom de soldadura Manual d’Arc Metàl·lic (MMA) i consisteix en utilitzar el corrent 

elèctric per crear un arc entre el material base i l’elèctrode consumible. Aquest 

elèctrode és d’acer i està envoltat d’un revestiment per tal de protegir la soldadura de 

l’oxidació i la contaminació provocada pel C02 que es desprèn durant el procés de 

soldadura. Per produir aquest arc s’ha de curtcircuitar les dues parts conductores sota 

tensió elèctrica. Un cop realitzat el curtcircuit i a causa de l’elevada resistència es 

produeix un augment de la temperatura. En separar l’elèctrode de la peça salta un arc 

del pol negatiu al por positiu ionitzant l’aire i permetent el pas de corrent entre 

l’elèctrode i la peça. Per tal que es mantingui l’arc encès és necessari que la distància 

entre l’elèctrode i la peça no sigui molt elevada. 

Aquest procés és molt versàtil i es pot dur a terme mitjançant un equip relativament 

barat. El temps del procés és bastant lent ja que cal substituir amb freqüència els 
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elèctrodes consumibles. El ferro, el níquel, l’alumini el coure o l’acer inoxidable són 

alguns dels materials aptes per a soldar-se mitjançant aquesta tècnica. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDADURA PER ARC METÀL·LIC AMB GAS 

El sistema de soldadura per arc metàl·lic amb gas (GMAW, Gas Metal Arc Welding), 

més conegut per soldadura de metall i gas inert (MIG, Metal Inert Gas) és un procés 

semiautomàtic o automàtic que utilitza una alimentació contínua de filferro com 

elèctrode i una mescla de gas inert per protegit la soldadura de la contaminació.  

El fet que l’elèctrode sigui injectat de manera contínua fa que la velocitat de soldabilitat 

sigui major que el sistema de soldadura manual amb elèctrode revestit. La dimensió 

petita de l’arc és un altre dels factors importants d’aquest sistema ja que permet 

realitzar soldadures en posicions complicades i de més difícil accés. 

En quant a l’equipament, és un sistema més complex i costós que la soldadura manual 

amb elèctrode revestit ja que requereix l’ús d’un gas de protecció per separat, fet que 

el fa poc adequat per dur-lo a terme a l’aire lliure.  

Per altra banda, la velocitat de soldadura més ràpida que en el sistema SMAW i la 

àmplia varietat de metalls (ferrosos i no ferrosos) disponibles per aquest sistema, el fa 

un sistema en general millor pels processos de producció. 

 

Figura 6 Esquema Soldadura Manual amb Elèctrode Revestit 
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SOLDADURA PER ARC, TUNGSTÈ I GAS 

La soldadura d’arc, tungstè i gas (GTAW), més conegut com a soldadura de tungstè i 

gas inert (TIG), és un procés manual de soldadura que utilitza un elèctrode de tungstè 

permanent, aliat a vegades amb tori o zirconi. Aquest tipus de soldadura és 

especialment útil per soldar materials fins, ja que la bona estabilitat de l’arc permet una 

gran qualitat de la soldadura. 

Donada l’elevada resistència a la temperatura del tungstè (fon a 3.410 ºC), 

acompanyada de la protecció del gas, la punta de l’elèctrode gairebé no es desgasta 

després d’un ús prolongat. 

Aquesta tècnica de soldadura es dur a terme a velocitats relativament baixes ja que es 

requereix un gran habilitat de l’operari. 

El gran avantatge d’aquest mètode és, bàsicament, l’obtenció de cordons més 

resistents, més dúctils i menys sensibles a la corrosió que la resta de procediments, ja 

que el gas protector impedeix el contacte entre l’oxigen de l’atmosfera i el bany de 

fusió. 

 

 

 

 

Figura 7 Esquema Soldadura per Arc Metàl·lic amb Gas 
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SOLDADURA PER ARC SUBMERGIT 

El procés de soldadura per arc submergit, també anomenat procés SAW (Submerged 

Arc Welding), té com a detall més característic l’ús d’un flux continu de material 

protector en pols o granulat anomenat flux. Aquesta substància protegeix l’arc i el bany 

de fusió de l’atmosfera, de tal manera que tots dos romanen invisibles durant la 

soldadura. Part del flux fon, i amb això protegeix i estabilitza l’arc, genera escòria que 

aïlla el cordó, i fins i tot pot contribuir a l’aliatge. La resta de flux, no fos, es recull 

després del pas de l’arc per la seva reutilització. 

L’elèctrode de soldadura d’aquest sistema és consumible, de manera que no és 

necessària l’aportació externa de fundent.  

Aquest procés és bastant versàtil, es fa servir en general per unir metalls fèrrics i 

aliatges, i per recobrir materials contra la corrosió. 

SOLDADURA PER PUNTS 

La soldadura per punts és un mètode de soldadura per resistència, útil en làmines 

metàl·liques que s’aconsegueix mitjançant l’escalfament d’una petita zona en fer-hi 

circular un corrent elèctric de gran intensitat entre els dos metalls que es volen unir 

mitjançant dos elèctrodes amb punta. A causa de la residència del material a unir 

s’aconsegueix aquest escalfament i amb l’aplicació de pressió sobre les peces es 

genera un punt de soldadura. 

Figura 8 Esquema Soldadura per Arc, Tungstè i Gas (TIG) 
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Aquesta tècnica de soldadura és aplicable a gairebé tots els metalls, excepte l’estany, 

el zinc i el plom.  

 

 

 

 

  

Les tècniques de soldadura estan exposades com a processos manuals, és a dir, 

processos en els quals és necessària l’habilitat d’un operari per dur a terme el 

procediment. Això però, no és del tot cert ja que amb l’aparició de la soldadura 

robotitzada, podem utilitzar eines mecanitzables programables (robots) perquè 

s’encarreguin de realitzar tot el procés automàticament. 

Els principals components dels robots de soldadura per arc són el manipulador o unitat 

mecànica i el controlador, que actua com a cervell del robot. El manipulador és la part 

física del robot que permet que el robot es mogui per exemple, en coordenades 

cartesianes com l’SCARA. 

Destaquen per la gran fiabilitat, fet que faci augmentar el temps productiu de 

l’empresa, per la seva rapidesa, ja que un cop programats van a velocitats inassolibles 

per persones humanes, per la seva gran precisió i per la seva gran potència i 

versatilitat. 

 

 

 

Figura 9 Esquema Soldadura per Punts 

Figura 10 Il·lustració del robot de Soldadura ABB IRB 2400L IRC5 amb 
track 
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3.8 Fase de Tractament 

Els dos tractaments que s’han plantejat per a l’estudi d’aquesta comanda han estat el 

zincat i el galvanitzat.  

 Zincat 

És un procés de deposició electrolítica que es realitza en fred. Es recobreixen els 

materials d’acer amb una fina capa de zinc electrolíticament. Aquesta capa sol ser de 

8 a12 micres, podent arribar a espessors de fins a 30 micres. Les principals diferències 

amb el galvanitzat en calent són els espessors de recobriment i en l’inconvenient que 

la peça pot deformar-se per la temperatura. L’espessor de la capa de recobriment és 

proporcional a la duració en el temps dels materials, sense que aparegui corrosió 

vermella.  

Un cop s’ha realitzat el galvanitzat electrolític, s’aplica un acabat final anomenat 

passivat. Els passivats varien en funció del color i de la resistència a la corrosió que es 

desitgi obtenir i serveixen per augmentar la protecció a la corrosió. 

Aquest procés serveix bàsicament per protegir la peça zincada de l’oxidació de la 

corrosió, millorant a més el seu aspecte visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Il·lustració materials zincats 
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 Galvanitzat 

És un procés que es basa en submergir les peces d’acer en zinc fos a uns 450ºC, 

mitjançant una reacció química, es creen fortes unions entre l’acer i el seu 

recobriment. Aquesta immersió sol durar 5 minuts aproximadament, tot i que depèn de 

la mida de la peça a tractar. Aquesta capa final és la causa de l’aspecte brillant i 

lluminós de l’acer galvanitzat. Aquest procés s’utilitza per protegir l’acer de l’oxidació, 

característica de la qual s’aconsegueix gràcies al recobriment de zinc. 

El zinc és el material que protegeix l’acer o el ferro de la corrosió, com a 

conseqüència, la vida i durabilitat de l’acer augmenten sensiblement quan es recobreix 

amb zinc. El recobriment de zinc protegeix de dues maneres: formant una barrera 

física i utilitzant una protecció electroquímica. 

La superfície de zinc no permet que ni l’oxigen ni la humitat entrin en contacte amb 

l’acer. Quan el zinc entra en contacte amb l’atmosfera, crea una pel·lícula d’entre 45 i 

200 µm, que és permanent i no deixa entrar l’aigua. 

La protecció electroquímica serveix per les zones on no hi ha arribat a quedar aquesta 

capa, com per exemple els talls o les esquerdes. En aquestes zones, quan hi toca la 

humitat o l’aigua, el zinc s’oxida abans que l’acer, formant òxid que es col·loca sobre 

l’acer i el protegeix. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Il·lustració material galvanitzat 
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4. Anàlisis de Possibilitats i  de Rutes de 

Fabricació 

El conjunt estudiat està format per tres peces, cadascuna de les quals es pot fabricar 

mitjançant diferents recorreguts i fases de producció. En aquesta part del treball 

s’estudiaran les múltiples combinacions de fabricació per tal d’obtenir el cost òptim. 

Aquestes recorreguts, però, tindran un cost o un altre en funció de la quantitat (Q) de 

la comanda de producció. Per tant, s’analitzarà quin és la millor combinació en funció 

de Q.  

Es realitzarà un anàlisi global, les Q escollides per al qual són de 

10,100,1.000,3.000,5.000 i 10.000 unitats/comanda. S’ha escollit aquests valors per tal 

d’obtenir una visió global del comportament del recorregut de fabricació. 

En el mapa conceptual de la Figura 13 es defineixen els possibles recorreguts o fases 

de producció  de cadascuna de les peces per arribar al conjunt final. Es parteix de les 

tres peces per separat, cadascuna dur a terme el seu procés de fabricació i un cop 

acabades per separat passen a la fase de soldar. A partir d’aquest punt ja no es 

tractaran les tres peces per separat sinó que s’estudiarà el conjunt soldat. 

ANÀLISI DE LA BASE 

La base de la peça principal es pot obtenir d’una planxa metàl·lica o bé d’un passamà, 

per aquest motiu el mapa conceptual de la peça es bifurca en dues parts abans de 

realitzar cap operació de fabricació. 

Si el camí escollit és partint de la planxa metàl·lica no es tindrà més alternativa per 

obtenir la forma de la peça que tallar la peça mitjançant un làser. Això sí, es 

contemplarà la possibilitat tant de tallar en làser a Domoli, com en una empresa 

externa.  Com que el tall s’ha de realitzar en un làser, es realitzaran els forats al mateix 

temps que tallem el perímetre de la peça. Per tant, un cop les peces hagin passat per 

la fase de tallar a làser ja tindran les seves dimensions i els forats fets.   

En canvi, si el camí escollit és partint d’un passamà obligatòriament, la següent 

operació haurà de ser serrar. Aquesta operació es tindrà en compte duta a terme a 

Domoli o en una empresa externa.  Per tal de realitzar els 4 forats de la base,  si la 

fase de serrar s’ha realitzat a Domoli, les possibilitats seran dues: punxonar o bé 
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taladrar. Si es decideix punxonar, es podrà realitzar de manera simple, que consistirà 

en realitzar un cop per a cada forat, o bé de manera múltiple, on el capçal solament 

haurà de baixar dues vegades (una per realitzar els tres forats de la part superior i una 

pel forat de la part inferior). En el cas del punxonament múltiple s’ha de tenir en 

compte que caldrà disposar d’un punxó múltiple de les mateixes dimensions i 

separacions que els forats desitjats. En comptes de punxonar també es podria 

taladrar, tot i que el temps de mecanització és molt més elevat i com a conseqüència 

el cost també és més elevat. S’ha contemplat taladrar tant a Domoli com en una 

empresa externa. No s’ha tingut en compte la possibilitat de taladrar de forma múltiple 

ja que l’empresa no disposa de trepants de columna. 

Finalment també s’ha tingut en compte la possibilitat de serrar i taladrar la peça en una 

empresa externa. 

Seguidament, tant s’hi s’ha anat pel camí de la planxa metàl·lica com la del passamà, 

caldrà passar per una fase de doblar la peça en una de les dues plegadores de 

Domoli. No s’ha contemplat la opció de doblar en una empresa externa pel baix cost 

que suposa aquesta operació. 

ANÀLISI DEL TUB 

Per a la fabricació del tub en primer lloc caldrà serrar-lo a les dimensions 

corresponents. Aquesta fase només s’ha considerat a Domoli ja que en cas de dur-se 

a terme en una empresa externa, el cost del transport ja supera el cost de la fase.  

A continuació es passarà per la fase de polir la peça per tal d’eliminar les 

imperfeccions del seu perímetre i deixar un acabat superficial de qualitat. 

ANÀLISI DE LA VARILLA 

En aquest cas, aquesta peça serà subministrada ja mecanitzada per un proveïdor. 

ANÀLISI DEL CONJUNT 

Un cop fabricades les tres peces per separat caldrà unir-les mitjançant la fase de 

soldar. Aquesta fase es pot dur a terme de forma manual o de forma automàtica 

mitjançant un robot de soldadura.  Un cop fabricat el conjunt, caldrà que passi per una 

fase de tractament per tal d’aconseguir un  acabat de qualitat i unes propietats millors. 

En aquest cas, les dues possibilitats són galvanitzar o bé zincar. 
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Figura 13 Arbre conceptual de totes les possibilitats de fabricació 
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Per tal d’escollir quina de les possibles rutes de fabricació és la òptima en quant a 

costos s’han dividit les combinacions o rutes de fabricació amb 5 grups. 

El primer grup, anomenat grup A, fa referència a la peça base del conjunt i hi consten 

totes les possibilitats de fabricació des la matèria primera fins a la fase de doblar, ja 

que en els fases posteriors hi intervenen les altres peces. 

BASE Es parteix de:    

1A Planxa Làser Domoli Doblar  

2A Planxa Làser Extern Doblar  

3A Passamà Serrar Domoli Punxonar Simple Doblar 

4A Passamà Serrar Domoli Punxonar Múltiple  Doblar 

5A Passamà Serrar Domoli Taladrar Domoli Doblar 

6A Passamà Serrar Domoli Taladrar Extern Doblar 

7A Passamà Serrar Extern Taladrar Extern Doblar 
Taula Grups 1 

El segon grup, anomenat grup B, fa referència al tub del conjunt i com en el cas 

anterior també podem trobar totes les possibles rutes de fabricació per dur a terme 

aquesta peça. 

TUB Es parteix de:   

1B Tub Serrar Polir en Bombo 

2B Tub Serrar Polir Extern 

3B Tub Serrar Matar Cantos 
Taula Grups 2 

El tercer grup està format únicament d’una ruta de fabricació ja que fa referència a la 

varilla del conjunt i aquest article ens el subministra un proveïdor ja mecanitzat. 

S’anomenarà grup C. 

VARILLA  

1C Mecanitzat Extern 
Taula Grups 3 

Un cop fabricades les tres peces que formen el conjunt, s’uniran mitjançant la fase de 

soldar. Aquest grup s’anomenarà grup D. 

SOLDAR CONJUNT  

1D Soldar Manual 

2D Soldar a Robot 
Taula Grups 4 

Finalment, l’últim dels grups serà el que fa referència a l’operació de tractament i 

s’anomenarà grup E. 
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TRACTAR CONJUNT  

1E Zincar 

2E Galvanitzar 
Taula Grups 5 

Si es combina cada ruta de fabricació de cada grup amb totes les altres rutes de 

fabricació dels altres grups, es trobarà el nombre total de combinacions possibles per 

realitzar aquesta comanda. 

El nombre total de possibilitats de fabricació sorgirà de la següent fórmula: 

                                                                              

Les 84 possibles rutes de fabricació estan ordenades en funció de la ruta de fabricació 

del grup A i es podran a observar en les següents taules: 

Rutes de Fabricació de la 1 a la 12 

1 1-A 1-B 1C 1-D 1-E 

2 1-A 1-B 1C 1-D 2-E 

3 1-A 1-B 1C 2-D 1-E 

4 1-A 1-B 1C 2-D 2-E 

5 1-A 2-B 1C 1-D 1-E 

6 1-A 2-B 1C 1-D 2-E 

7 1-A 2-B 1C 2-D 1-E 

8 1-A 2-B 1C 2-D 2-E 

9 1-A 3-B 1C 1-D 1-E 

10 1-A 3-B 1C 1-D 2-E 

11 1-A 3-B 1C 2-D 1-E 

12 1-A 3-B 1C 2-D 2-E 
Taula Rutes Fabricació 1 

Rutes de Fabricació de la 13 a la 24 

13 2-A 1-B 1C 1-D 1-E 

14 2-A 1-B 1C 1-D 2-E 

15 2-A 1-B 1C 2-D 1-E 

16 2-A 1-B 1C 2-D 2-E 

17 2-A 2-B 1C 1-D 1-E 

18 2-A 2-B 1C 1-D 2-E 

19 2-A 2-B 1C 2-D 1-E 

20 2-A 2-B 1C 2-D 2-E 

21 2-A 3-B 1C 1-D 1-E 

22 2-A 3-B 1C 1-D 2-E 

23 2-A 3-B 1C 2-D 1-E 

24 2-A 3-B 1C 2-D 2-E 

Taula Rutes Fabricació 2 
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Rutes de Fabricació de la 25 a la 36 

25 3-A 1-B 1C 1-D 1-E 

26 3-A 1-B 1C 1-D 2-E 

27 3-A 1-B 1C 2-D 1-E 

28 3-A 1-B 1C 2-D 2-E 

29 3-A 2-B 1C 1-D 1-E 

30 3-A 2-B 1C 1-D 2-E 

31 3-A 2-B 1C 2-D 1-E 

32 3-A 2-B 1C 2-D 2-E 

33 3-A 3-B 1C 1-D 1-E 

34 3-A 3-B 1C 1-D 2-E 

35 3-A 3-B 1C 2-D 1-E 

36 3-A 3-B 1C 2-D 2-E 

Taula Rutes Fabricació 3 

Rutes de Fabricació de la 37 a la 48 

37 4-A 1-B 1C 1-D 1-E 

38 4-A 1-B 1C 1-D 2-E 

39 4-A 1-B 1C 2-D 1-E 

40 4-A 1-B 1C 2-D 2-E 

41 4-A 2-B 1C 1-D 1-E 

42 4-A 2-B 1C 1-D 2-E 

43 4-A 2-B 1C 2-D 1-E 

44 4-A 2-B 1C 2-D 2-E 

45 4-A 3-B 1C 1-D 1-E 

46 4-A 3-B 1C 1-D 2-E 

47 4-A 3-B 1C 2-D 1-E 

48 4-A 3-B 1C 2-D 2-E 

Taula Rutes Fabricació 4 

Rutes de Fabricació de la 49 a la 60 

49 5-A 1-B 1C 1-D 1-E 

50 5-A 1-B 1C 1-D 2-E 

51 5-A 1-B 1C 2-D 1-E 

52 5-A 1-B 1C 2-D 2-E 

53 5-A 2-B 1C 1-D 1-E 

54 5-A 2-B 1C 1-D 2-E 

55 5-A 2-B 1C 2-D 1-E 

56 5-A 2-B 1C 2-D 2-E 

57 5-A 3-B 1C 1-D 1-E 

58 5-A 3-B 1C 1-D 2-E 

59 5-A 3-B 1C 2-D 1-E 

60 5-A 3-B 1C 2-D 2-E 

Taula Rutes Fabricació 5 
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Rutes de Fabricació de la 61 a la 72 

61 6-A 1-B 1C 1-D 1-E 

62 6-A 1-B 1C 1-D 2-E 

63 6-A 1-B 1C 2-D 1-E 

64 6-A 1-B 1C 2-D 2-E 

65 6-A 2-B 1C 1-D 1-E 

66 6-A 2-B 1C 1-D 2-E 

67 6-A 2-B 1C 2-D 1-E 

68 6-A 2-B 1C 2-D 2-E 

69 6-A 3-B 1C 1-D 1-E 

70 6-A 3-B 1C 1-D 2-E 

71 6-A 3-B 1C 2-D 1-E 

72 6-A 3-B 1C 2-D 2-E 

Taula Rutes Fabricació 6 

Rutes de Fabricació de la 73 a la 84 

73 7-A 1-B 1C 1-D 1-E 

74 7-A 1-B 1C 1-D 2-E 

75 7-A 1-B 1C 2-D 1-E 

76 7-A 1-B 1C 2-D 2-E 

77 7-A 2-B 1C 1-D 1-E 

78 7-A 2-B 1C 1-D 2-E 

79 7-A 2-B 1C 2-D 1-E 

80 7-A 2-B 1C 2-D 2-E 

81 7-A 3-B 1C 1-D 1-E 

82 7-A 3-B 1C 1-D 2-E 

83 7-A 3-B 1C 2-D 1-E 

84 7-A 3-B 1C 2-D 2-E 

Taula Rutes Fabricació 7 

Tal i com mostra la Figura 13, la fabricació de la base del conjunt és la part que permet 

més combinacions possibles. Aquest fet és deu principalment que és la peça del 

conjunt que més importància té (totes les subpeces es solden sobre aquesta) i també 

perquè és la que s’adapta més a la maquinària disponible a l’empresa.  

Pel que fa al tub, el fet de comprar-se directament als proveïdors ja fabricat, només 

tenim alternatives a l’hora de polir. 

Finalment, en referència a la varilla el proveïdor la subministra ja mecanitzada. 

Un cop desenvolupades totes les possibles combinacions es realitzarà un estudi de 

costos de totes aquestes possibles rutes de fabricació trobades, és a dir, es calcularan 

els camins pels quals els costos són mínims en funció de la quantitat. 
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4.1 Anàlisi Global 

Aquest anàlisi ens permetrà conèixer quin és el cost de cadascuna de les 84 possibles 

rutes de fabricació en funció de la quantitat. Es donaran valors de Q entre 0 i infinit i 

s’analitzarà el comportament de la ruta òptima de fabricació en cada cas. 

Inicialitzem l’estudi amb una quantitat molt petita, per exemple Q=10 unitats. 

En aquest cas, mitjançant el pressupost del projecte la ruta òptima de fabricació és la 

número 6, que correspon a les sigles 1A-2B-1C-1D-2E. Aquesta ruta, tal i com es pot 

comprovar a la Taula Rutes Fabricació 1 és la següent: 

RUTA ÒPTIMA FABRICACIÓ Q=10 

BASE Es parteix de:   

1A Planxa Làser DOMOLI Doblar 

TUB Es parteix de:   

2B Tub Serrar Polir Extern 

VARILLA    

1C Mecanitzat Extern   

SOLDAR CONJUNT    

1D Soldar Manual   

TRACTAR CONJUNT    

2E Galvanitzar   
Taula Ruta Òptima 1 

Obtenint el cost de cada grup de possibilitats podem conèixer quin és el cost total 

d’aquesta ruta. La Taula Cost Ruta Òptima 1 mostra cadascun d’aquests costos.  

COST DE LA RUTA ÒPTIMA Q=10 

1A (€) 2B (€) 1C (€) 1D (€) 2E (€) TOTAL (€) 

35,92 6,23 9,86 15,75 267,19 334,95 
Taula Cost Ruta Òptima 1 

Els valors de cadascuna de les fases que formen part de cada grup escollit com a 

òptim es poden trobar detalladament al document pressupost. 

En aquest cas, per a realitzar la base el procediment més assequible és partir d’una 

planxa d’acer, tallar-la al làser de Domoli i doblar-la. Per al tub, la ruta ens indica que 

cal serrar el tub i a continuació passar per l’operació de Polir extern. Es pot dir doncs, 

que per una quantitat tant petita ens surt més a compte enviar els tubs en una 

empresa externa que no polir-les a Domoli.  
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La operació de tractament, en aquest cas galvanitzar, suposa el cost més important de 

la ruta de fabricació ja que el transport (llogar un camió) per únicament 10 unitats fa 

inviable aquesta operació.   

El cost unitari d’aquesta possible comanda ascendeix a 33,50 €/unitat. 

Continuem l’estudi amb una quantitat d’un ordre superior a l’estudiat anteriorment, per 

exemple Q=100 unitats. 

En aquest cas, la ruta òptima de fabricació és la número 38, que correspon a les sigles 

4A-1B-1C-1D-2E. Aquesta ruta tal i com es pot comprovar a la Taula Rutes Fabricació 

4 és la següent: 

RUTA ÒPTIMA FABRICACIÓ Q=100 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonar Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

1D Soldar Manual    

TRACTAR CONJUNT     

2E Galvanitzar    
Taula Ruta Òptima 2 

La taula següent ens mostra el cost d’aquesta ruta òptima. 

COST DE LA RUTA ÒPTIMA Q=100 

4A (€) 1B (€) 1C (€) 1D (€) 2E (€) TOTAL (€) 

216,86 41,08 14,36 117,00 331,96 721,28 
Taula Cost Ruta Òptima 2 

En aquest cas, els costos més elevats provenen de la fabricació de la base i del 

tractament final. 

Pel que fa al cost de la base es considera que ja és un preu molt ajustat ja que ens 

costa 2,17 € cada base de cada conjunt. 

Com en el cas anterior, el cost més elevat és el de tractament i continua sent a causa 

de l’alt cost que ens suposa el transport. En aquest cas el cost unitari pel transport 

suposen 2,6€/unitat, mentre que pel tractament 0,72 €/unitat. Per tant, si arribés una 

comanda de únicament 100 unitats s’hauria de buscar alternatives en quant al 

transport per poder fer viable el cost econòmic del procés. 
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El cost unitari d’aquesta possible comanda ascendeix a 7,21 €/unitat. 

La següent quantitat que s’estudiarà és amb Q=1.000 unitats. 

En aquest cas, la ruta òptima de fabricació és la número 37, que correspon a les sigles 

4A-1B-1C-1D-1E. Aquesta ruta tal i com es pot comprovar a la Taula Rutes Fabricació 

4 és la següent: 

RUTA ÒPTIMA FABRICACIÓ Q=1.000 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonar Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

1D Soldar Manual    

TRACTAR CONJUNT     

1E Zincar    
Taula Ruta Òptima 3 

La taula següent ens mostra el cost d’aquesta ruta òptima. 

COST DE LA RUTA ÒPTIMA Q=1.000 

4A (€) 1B (€) 1C (€) 1D (€) 1E (€) TOTAL (€) 

2.012,63 370,37 59,36 1.129,50 774,00 4.345,86 
Taula Cost Ruta Òptima 3 

En aquest cas, el valor de tractament ja no ens suposa un cost tant elevat com en els 

casos anteriors ja que 1.000 unitats ja és un nombre més raonable pel transport i 

tractament d’aquestes peces. En aquest cas, el cost unitari del transport es suposa 

0,36 €/unitat, mentre que el cost de tractament 0,41€/unitat. 

La fabricació de la base del conjunt és la part més costosa del procés tal i com es 

podia esperar. 

Per aquesta quantitat, encara s’ha optat per realitzar la fase de soldadura manualment. 

El cost unitari d’aquesta possible comanda ascendeix a 4,35 €/unitat. 

S’analitzarà també quina és la ruta òptima de fabricació per una quantitat de Q=3.000 

unitats. 
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En aquest cas, la ruta òptima de fabricació és la mateixa que en el cas anterior 

(Q=1000) i correspon al número 37, que correspon a les sigles 4A-1B-1C-1D-1E. 

Aquesta ruta tal i com es pot comprovar a la Taula Rutes Fabricació 4 és la següent: 

RUTA ÒPTIMA FABRICACIÓ Q=3.000 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonar Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

1D Soldar Manual    

TRACTAR CONJUNT     

1E Zincar    
Taula Ruta Òptima 4 

La taula següent ens mostra el cost d’aquesta ruta òptima. 

COST DE LA RUTA ÒPTIMA Q=3.000 

4A (€) 1B (€) 1C (€) 1D (€) 1E (€) TOTAL (€) 

6.003,23 1.102,11 159,36 3.379,50 1.602,00 12.246,19 
Taula Cost Ruta Òptima 4 

En aquest cas s’observa que la ruta de fabricació es manté invariant, per tant, es 

considera que entre 1.000 i 3.000 unitats sempre es realitzarà aquesta mateixa ruta de 

fabricació. 

En quant a costos, la fabricació de la base suposa el cost més elevat del procés, 

encara que la operació de soldar manualment també suposa una part important. 

El cost unitari d’aquesta possible comanda ascendeix a 4.08 €/unitat. 
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La següent quantitat que s’analitzarà és amb Q=5000 unitats. 

En aquest cas, la ruta òptima de fabricació és la número 39, que correspon a les sigles 

4A-1B-1C-2D-1E. Aquesta ruta tal i com es pot comprovar a la Taula Rutes Fabricació 

4 és la següent: 

RUTA ÒPTIMA FABRICACIÓ Q=5.000 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonar Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

2D Soldar a Robot    

TRACTAR CONJUNT     

1E Zincar    
Taula Ruta Òptima 5 

La taula següent ens mostra el cost d’aquesta ruta òptima. 

COST DE LA RUTA ÒPTIMA Q=5.000 

4A (€) 1B (€) 1C (€) 2D (€) 1E (€) TOTAL (€) 

9.993,83 1.833,84 259,36 3.088,00 2.430,00 17.605,03 
Taula Cost Ruta Òptima 5 

En aquest cas la ruta de fabricació ha canviat respecte les quantitats anteriors de 

1.000 i 3.000 unitats ja que s’ha passat de la fase de soldadura manual a la fase de 

soldadura robotitzada. Aquest canvi es deu al llarg temps de programació que suposa 

la soldadura a robot, és a dir, a partir d’un cert valor és més econòmic realitzar la 

soldadura mitjançant el robot que manualment. 

El cost unitari d’aquesta possible comanda ascendeix a 3.52 €/unitat. 
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Finalment s’analitzarà una possible comanda de Q= 10.000 unitats. 

En aquest cas, la ruta òptima de fabricació és, com en el cas anterior, la número 39, 

que correspon a les sigles 4A-1B-1C-2D-1E. Aquesta ruta tal i com es pot comprovar a 

la Taula Rutes Fabricació 4 és la següent: 

RUTA ÒPTIMA FABRICACIÓ Q=10.000 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonar Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

2D Soldar a Robot    

TRACTAR CONJUNT     

1E Zincar    
Taula Ruta Òptima 6 

La taula següent ens mostra el cost d’aquesta ruta òptima. 

COST DE LA RUTA ÒPTIMA Q=10.000 

4A (€) 1B (€) 1C (€) 2D (€) 1E (€) TOTAL (€) 

19.970,33 3.663,18 509,36 2.544,00 4.500,00 31.186,87 
Taula Cost Ruta Òptima 6 

En aquest cas, la ruta de fabricació és manté respecte l’anàlisi anterior (Q=5.000 

unitats).  

La fabricació de la Varilla suposa la part més econòmica de tot el procés, mentre que 

la fase de fabricació de la base continua sent la part més costosa. 

La incorporació de la soldadura robotitzada ens ha permet disminuir molt els costos en 

aquesta part ja que en aquest últim estudi, el cost unitari d’aquesta operació suposa 

0,25 €/unitat, mentre que per exemple a l’anàlisi amb Q=3.000 unitats el cost per unitat 

rondava aproximadament els 4 €/unitat. 

El cost unitari d’aquesta possible comanda ascendeix a 3,12 €/unitat. 
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4.2 Evolució de les fases de Fabricació 

Grup A: Fabricació de la base del conjunt 

Aquesta fase únicament experimenta un canvi durant tot l’estudi econòmic global. 

En l’anàlisi per Q=10, la fase òptima en aquest cas és la 1A, és a dir, aquella fabricació 

de la base del conjunt la qual parteix d’una planxa que es talla a la forma adequada 

mitjançant l’operació de tall làser a Domoli i que finalment es dobla. 

En canvi, en l’anàlisi per Q=100, 1.000, 3.000, 5.000 i 10.000 unitats la fase òptima de 

fabricació és la 4A. Aquesta possibilitat consisteix en partir d’un passamà, serrar-lo a la 

mida corresponent a Domoli, realitzar els forats de la base mitjançant l’operació de 

Punxonament múltiple i finalment doblar-lo. 

 

El canvi de fase es pot observar també amb el cost ja que 

tenim un salt de preu molt significatiu entre Q=10 i Q=100, 

mentre que la resta de costos van disminuint a mesura que 

puja la quantitat però sempre al voltant dels 2 euros per unitat. 

 

 

Grup A 

Q (unitats) cost (€/unitat) 

10 3,592 

100 2,1686 

1000 2,01263 

3000 2,001076 

5000 1,998766 

10000 1,997033 

Grup A 
Q 

(unitats) 
cost 

(€/unitat) 

10 3,59200 

100 2,16860 

1000 2,01263 

3000 2,00107 

5000 1,99876 

10000 1,99703 

Taula Grups 6 
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Figura 14 Gràfic Evolució Grup A 
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Grup B: Fabricació del tub del conjunt 

Aquesta fase, igual que l’anterior, també només experimenta un canvi durant tot 

l’anàlisi econòmic global. 

En l’anàlisi per Q=10 la fase òptima correspon a la possibilitat 2B, que significa que es 

parteix d’un tub, es passa per la fase de serrar a Domoli i finalment es porta en una 

empresa externa a polir. 

En canvi, en la resta d’anàlisis, la ruta de fabricació òptima fa referència a la 1B, la 

qual és exactament la mateixa que la 2B amb la diferència que ja no es porten les 

peces a polir en una empresa externa sinó que es poleixen en bombo a Domoli. 

 

El cost d’aquesta operació va disminuint raonablement amb la 

quantitat d’unitats però es pot observar que el preu es va 

estabilitzant al voltant del 36 cèntims d’euro. 

 

Grup B 
Q 

(unitats) 
cost 

(€/unitat) 

10 0,62340 

100 0,41087 

1000 0,37036 

3000 0,36736 

5000 0,36676 

10000 0,36631 

Taula Grups 7 

Figura 15 Gràfic Evolució Grup B 
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Grup C: Fabricació de la varilla del conjunt 

Aquesta fase no pot canviar perquè només hem considerat una possibilitat de 

fabricació que és la seva mecanització externa, és a dir, és una peça que no es fabrica 

a l’empresa. 

 

En aquest cas el cost de fabricació de la varilla s’estabilitza al 

voltant dels 5 cèntims d’euro per a quantitats superiors a 1000 

unitats aproximadament. 

En els dos primers casos, de 10 i 100 unitats respectivament, el 

cost és molt elevat degut al transport. 

 

Grup C 
Q 

(unitats) 
cost 

(€/unitat) 

10 0,98600 

100 0,14360 

1000 0,05360 

3000 0,05312 

5000 0,05187 

10000 0,05093 

Taula Grups 8 
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Figura 16 Gràfic Evolució Grup C 
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Grup D: Soldar conjunt 

Aquesta fase únicament experimenta un canvi; en el moment que el nombre d’unitats 

és relativament elevat es passa de la soldadura manual a la soldadura robotitzada. 

Això és degut a que en la soldadura a robot tenim un cost afegit de programació. 

 

En aquest cas es pot veure molt clarament el canvi de 

tendència que suposa el canviar de soldadura manual a 

soldadura robotitzada. S’observa que a partir aproximadament 

de les 3000 unitats ja surt més econòmica la fase de soldar 

robotitzada que la manual. A partir d’aquest punt, el cost va 

disminuint de manera molt pronunciada. 

 

Existeix una primera fase en què soldar resulta molt car ja que el nombre d’unitats és 

molt petit i el cost de preparació suposa una gran part d’aquest cost.  En una segona 

fase, podem assumir el cost de preparació i el cost de la fase de soldar (en aquest cas 

manual) ascendeix aproximadament a un euro i pocs cèntims. Finalment en una 

tercera fase, s’observa un canvi que fa referència a la introducció del robot que ens fa 

disminuir molt el cost total.  

Grup D 
Q 

(unitats) 
cost 

(€/unitat) 

10 1,5750 

100 1,1700 

1000 1,1295 

3000 1,1265 

5000 0,6176 

10000 0,2544 

Taula Grups 9 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

C
o

st
 (

€
/u

n
it

at
) 

Q (unitats) 

Figura 17 Gràfic Evolució Grup D 
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Grup E: Tractar Conjunt 

Aquesta fase experimenta un canvi en el seu esdevenir ja que per a quantitats 

relativament petites surt més econòmic galvanitzar que zincar, tot i que pel que fa al 

propi tractament és més car el galvanitzar. Això es deu que l’empresa que galvanitza 

es troba més a prop que l’empresa que zinca i per tant el cost del transport és més 

reduït. 

Per a quantitats grans és molt més econòmic zincar que galvanitzar, ja que el cost del 

transport ja no és tant significatiu. 

 

Qualsevol dels dos tractaments no és viable per a quantitats 

petites ja que el seu cost es dispara exponencialment. És per 

aquest motiu, que en el gràfic anterior no s’ha inclòs l’anàlisi 

amb Q=10 unitats ja que distorsionava el gràfic i a la realitat si 

es volen tractar 10 unitats es buscaran altres alternatives més 

econòmiques i viables. 

 

Tal i com s’ha dit anteriorment, zincar tindrà un cost més baix a partir d’unes 1.000 

unitats aproximadament.  

Grup E 
Q 

(unitats) 
cost 

(€/unitat) 

10 26,7197 

100 3,3196 

1000 0,7740 

3000 0,5340 

5000 0,4860 

10000 0,4500 

Taula Grups 10 
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Figura 18 Gràfic Evolució Grup E 
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Resum de l’evolució dels grups 

 

A la gràfica de la Figura 19 Gràfic Evolució dels Grups de Fabricació es pot veure com 

evoluciona el cost dels grups de fabricació en funció de la quantitat. 

S’observa que per quantitats baixes el cost de les operacions són generalment alts, 

mentre que a mesura que augmenten les unitats el costos de cada operació es van 

estabilitzant o fins i tot disminuint lleugerament. 

El grup A, és a dir, la fabricació de la base del conjunt s’estabilitza al voltant dels 2 

€/unitat; el grup B, que representa la fabricació del tub del conjunt s’estabilitza al 

voltant dels 0,4 €/unitat; el grup C, que simbolitza la fabricació de la varilla del conjunt 

s’estabilitza als 0.05 €/unitat aproximadament; el grup D, que reprodueix la fase de 

soldar no s’estabilitza sinó que a mesura que va augmentant la quantitat va disminuint 

cada vegada més, a 10.000 unitats el seu cost és aproximadament de 0,25 €/unitat; i 

finalment el grup E, que representa la fase de tractament s’estabilitza al voltant dels 

0.5 €/unitat. 
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Figura 19 Gràfic Evolució dels Grups de Fabricació 
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5. Estudi econòmic: Anàlisi de cost real 

Aquest anàlisis consisteix en estudiar quina és la ruta de fabricació òptima per tal 

d’aconseguir uns costos de fabricació inferiors als 4 €/unitat, preu al qual l’empresa vol 

aconseguir pressupostar per tal d’obtenir un benefici adequat i oferir un millor preu que 

la competència.  

La comanda anual de client és per 40.000 unitats repartides en comandes de 4.000 

unitats/comanda.  

En funció de la disponibilitat de maquinària de l’empresa, s’estudien les 5 

combinacions que, a priori, es considera que alguna d’elles podria acostar-se a la 

solució òptima. S’inicia l’anàlisi calculant el cost per a cadascuna de les combinacions 

de fabricació per tal de poder escollir la que s’ajusti més al preu que desitgem 

aconseguir i poder descartar les que, observant el seu recorregut de fabricació, no es 

trobin modificacions possibles que permetin disminuir el cost. Un cop escollida la 

combinació que s’apropa més al preu desitjat s’anirà modificant, ajustant i  introduint 

millores o canvis que permetin disminuir el cost unitari de fabricació fins a un cost de 4 

€/unitat o menys (si és possible). 

Un cop realitzat aquest anàlisi podrem comprovar si realment la combinació que hem 

considerat adequada coincideix amb la solució òptima que trobarem en un apartat 

posterior del treball. 

La justificació dels preus de cada fase la podem trobar al document pressupost. 

A continuació s’analitzen les cinc combinacions que s’han considerat amb els seus 

costos tant de cadascuna de les peces com de conjunt. 
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Combinació 1 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Tallar làser DOMOLI 
(€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.09  1.00  0.42 2.51 
Taula Comb.1 Peça 1 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Matar Cantos 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0,22 0.47 
Taula Comb.1 Peça 2 

 

 MATERIAL +Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

VARILLA 0.05  0.05 
Taula Comb.1 Peça 3 

 

 SOLDAR 
MANUAL 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

COST 
TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST 
TOTAL 
(€/unitat) 

CONJUNT 1,12 0.51 1.63 2.51 0.47 0.05 4.66 
Taula Comb.1 Conjunt  1 

En aquesta primera combinació s’ha buscat realitzar el màxim d’operacions possibles 

a l’empresa, és a dir, només s’ha delegat la fabricació de la varilla (peça 3) ja que 

l’empresa no disposa de la maquinària necessària per fabricar-la. 

Per a realitzar la base del conjunt, s’ha partit d’una planxa d’acer que s’ha tallat 

mitjançant un dels làsers de l’empresa. Els costos en referència al material de la base i 

l’operació de tall làser són considerables, per tant, possiblement trobarem una altra 

combinació que ens permetrà obtenir un cost inferior en aquesta part. 

En quant al tub, s’ha optat per matar cantos en comptes de polir en bombo ja que és 

una operació més senzilla i, encara que no s’obtingui una qualitat tant bona com el 

procediment de polir en bombo s’ha considerat que el client ja estaria satisfet. El fet de 

ser un procediment totalment manual, fa que aquesta fase resulti més cara que el polir 

en bombo.   
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Combinació 2 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Tallar làser EXTERN 
(€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.09  2.14 0.42 3.65 
Taula Comb. 2 Peça 1 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Matar Cantos 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0,22 0.47 
Taula Comb. 2 Peça 2 

 

 MATERIAL + Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

VARILLA 0.05  0.05 
Taula Comb. 2 Peça 3 

 

 SOLDAR 
MANUAL 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST 
BASE 
(€/unitat) 

COST 
TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST TOTAL 
(€/unitat) 

CONJUNT 1,12 0.51 1.63 3.65 0.47 0.05 5.77 
Taula Comb. 2 Conjunt 1 

Aquesta combinació ens permet comparar els costos de fabricació realitzant la fase de 

tall amb làser en una empresa exterior o bé a DOMOLI (combinació 1). És a dir, les 

dues combinacions són idèntiques amb l’excepció en l’operació de tall en làser. Tal i 

com es pot comprovar, el cost de fabricació és molt més elevat en aquest segon cas, 

per tant, en aquest moment la millor combinació és la primera.  
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Combinació 3 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Punxonat Simple 
DOMOLI (€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.02 0,11 0,90 0.42 2.45 
Taula Comb. 3 Peça 1 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Matar Cantos 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0,22 0,47 
Taula Comb. 3 Peça 2 

 

 MATERIAL +Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

 
 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

VARILLA 0.05   0.05 
Taula Comb. 3 Peça 3 

 

 SOLDAR 
MANUAL 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST 
BASE 
(€/unitat) 

COST 
TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST 
TOTAL 
(€/unitat) 

CONJUNT 1,12 0.50 1.62 2.45 0.47 0.05 4.59 
Taula Comb.3 Conjunt 1 

En aquest cas, ja no s’ha partit d’una planxa d’acer sinó d’un passamà d’amplada 80 

mm. Per tant, s’ha estalviat molt en l’operació de tallar ja que ara només cal tallar el 

passamà a la mida longitudinal (190 mm) i el cost per hora del làser és molt més elevat 

que el de la serra. S’ha afegit però, una nova fase de punxonar per tal de realitzar els 

forats que en els casos anteriors el mateix làser produïa. Per tant, s’ha estalviat en 

l’operació de tall però s’ha afegit un element més a la ruta de fabricació. 

Pel que fa a les altres dues peces s’ha fabricat exactament igual que ens els casos 

anteriors. 
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Combinació 4 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Taladrar Extern 
(€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.02 0.11 1.28 0.42 2.83 
Taula Comb. 4 Peça 1 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Matar Cantos 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0,22 0.47 
Taula Comb. 4 Peça 2 

 

 
MATERIAL +Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

COST 
VARILLA(€/unitat) 

VARILLA 0.05  0.05 
Taula Comb. 4 Peça 3 

 

 SOLDAR 
MANUAL 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST 
BASE 
(€/unitat) 

COST 
TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST 
TOTAL 
(€/unitat) 

CONJUNT 1,12 0.50 1.62 2.83 0.47 0.05 4.97 
Taula Comb. 4 Conjunt 1 

En aquest cas, s’ha optat per serrar els passamans a DOMOLI i enviar a realitzar la 

fase de taladrar els forat en una empresa externa. Tal i com es pot observar, el cost de 

taladrar extern és molt elevat, per la qual cosa no sembla que sigui la millor solució. 
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Combinació 5 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar Extern 
(€/unitat) 

Taladrar Extern 
(€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.02 0.15 1.28 0.42 2.87 
Taula Comb. 5 Peça 1 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Matar Cantos 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB  0.14  0.11 0,22 0.47 
Taula Comb. 5 Peça 2 

 

 MATERIAL +Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

COST VARILLA (€/unitat) 

VARILLA 0.05  0.05 
Taula Comb. 5 Peça 3 

 

 SOLDAR 
MANUAL 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST 
BASE 
(€/unitat) 

COST 
TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST 
TOTAL 
(€/unitat) 

CONJUNT 1,12 0.50 1.62 2.87 0.51 0.05 5,05 
Taula Comb.5 Conjunt 1 

En aquest últim estudi, hem considerat que l’empresa externa que realitza la fase de 

taladrar també ens serra els passamans. Tal i com es pot observar en el cost total, el 

valor és superior que la combinació 4 per tant, tampoc serà la millor opció possible. 
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5.1 Anàlisi Millora-Fabricació 

Un cop analitzades les cinc combinacions s’ha arribat a la conclusió que la combinació 

tercera, corresponent a la Taula Comb.3 Conjunt 1, ja que és la que obté un preu 

TOTAL més reduït, concretament de 4.59 €/unitat. Per tant, caldrà veure si ajustant 

aquesta ruta de fabricació és possible disminuir el cost aproximadament 60 cèntims a 

cada unitat. 

Un cop realitzat aquest anàlisi serà necessari fabricar el primer prototip de la comanda. 

S’escollirà la combinació tercera per tal d’ajustar al màxim el preu pressupostat (menys 

de 4 €/unitat) amb el preu real de fabricació. 

FABRICAICÓ DEL PRIMER PROTOTIP 

Realitzar un primer prototip és una fase molt important en la fabricació de conjunts de 

peces ja que permet conèixer si el camí escollit és l’adequat, ja que posteriorment 

utilitzarem aquesta ruta de fabricació per produir sèries molt llargues. 

En aquest cas, tots els costos es referencien a una comanda de producció de 4000 

unitats, per tant, no podem calcular el que ens costa realitzar el prototip ja que es 

tracta d’una primera prova totalment necessària. 

Combinació del primer prototip 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Punxonat Simple 
DOMOLI (€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.02 0.11  0,90 0.42 2.45 
Taula 1r Prototip 1 

En referència a la base del conjunt inicialment no es contempla cap alternativa de 

fabricació per tal de reduir els costos COST BASE, ja que pel que fa al material, s’ha 

obtingut de la millor oferta realitzada pels proveïdors de l’empresa, mentre que els 

costos de serrar, punxonar i doblar s’han obtingut de la taula estàndard de preus de 

l’empresa. 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Matar Cantos 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0.22 0.47 

Taula 1r Prototip 2 
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Pel que fa a al tub, tampoc es troba una alternativa de fabricació molt clara ja que el 

cost del material és invariable i el cost de serrar i matar cantos també està extret de la 

taula de preus estàndard de l’empresa. 

 MATERIAL + Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

VARILLA 0.05  0.05 
Taula 1r Prototip 3 

La fabricació de la varilla no ens dóna cap alternativa ja que està totalment fabricada 

per una empresa externa. Únicament es pot demanar pressupost en altres empreses 

per comprovar si n’hi ha alguna que ofereix un preu millor . 

Conjunt del primer prototip 

 

Pel que fa al conjunt, s’estudien els preus que formen aquesta fase i es contempla la 

possibilitat de reduir el preu de soldadura. El fet que la comanda sigui una sèrie llarga, 

es pensa molt acuradament en la possibilitat d’introduir el robot de soldadura com a 

alternativa a la soldadura manual. D’aquesta manera es pretén reduir el COST TOTAL. 

En el cas d’aquest prototip el preu és de 4.59 €/unitat per tant, serà necessari realitzar 

un senzill càlcul per controlar quina desviació tenim emprant aquesta ruta de fabricació 

per, d’aquesta manera, conèixer si la ruta òptima que es vol obtenir es troba molt lluny 

o per el contrari ja estem molt a prop. 

             
      

 
               

En aquest  cas s’aprecia que encara s’han de realitzar millores ja que ens passem un 

14.75 % del preu mercat. 

 

 

 

SOLDAR 
MANUAL 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST 
BASE 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

 
 
 

COST 
TOTAL 
(€/unitat) 

1,12 0.50 1.62 2.45 0.47 0.05  4.59 
Taula 1r Prototip Conjunt 1 
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FABRICACIÓ DEL SEGON PROTOTIP 

Aquest segon prototip es fabrica amb la millora aportada en l’anàlisi de costos del 

primer prototip, per tant, les etapes de fabricació de cadascuna de les subpeces seran 

les mateixes però apareixerà un canvi en l’etapa de conjunt. 

Conjunt del segon prototip 

SOLDAR 
ROBOT 
(€/unitat) 

PROGRAMACIÓ 
ROBOT (€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

COST TOTAL 
(€/unitat) 

0.51 0.03 0.50 1.03 2.45 0.47 0.05 4,01 

Taula 2n Prototip Conjunt 1 

Tal i com s’observa a la taula anterior, s’ha reduït el cost TOTAL de fabricació 

substituint la fase de soldadura manual per dues fases: soldadura a robot i 

programació del robot.  

S’ha aconseguir obtenir un cost per unitat inferior al prototip anterior però encara serà 

necessària l’aportació de més millores. Compararem el cost d’aquest segon prototip 

mitjançant el càlcul de la desviació de la solució. 

             
      

 
             

Després de realitzar aquest segon prototip s’ha aconseguit reduir el cost de fabricació 

però no suficientment com se’ns demana el pressupost, és per això que s’ha pensat en 

dues possibles millores: en la fase de serrar la base, serrar més d’un passamà a la 

vegada (concretament de 4 en 4) i en la ruta de fabricació del tub substituir la fase de 

matar cantos per polir en bombo. La primera de les millores permetrà reduir el temps 

de mecanització i per tant reduir el cost de l’operació, mentre que el segon ens 

permetrà aconseguir un acabat de millor qualitat i reduir costos amb l’operació ja que 

el procés és molt més automatitzat. 

FABRICACIÓ DEL TERCER PROTOTIP 

Després de les modificacions plantejades en el segon prototip la ruta de fabricació és 

la següent: 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Punxonat Simple 
DOMOLI (€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.02 0.03  0.90 0.42 2.37 
Taula 3r Prototip 1 
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Ha disminuït el cost de la fase de serrar ja que el procés es dur a terme amb 4 

passamans de forma simultània, fet que ha significat una disminució del COST BASE. 

El temps de preparació de la màquina de serrar no ha variat ja que és la mateixa 

preparació per realitzar-ne un com 4, el que sí ha canviat és el temps de fabricació que 

al serrar de quatre en quatre ha permès reduir a una quarta part el temps de 

mecanització. 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Polir en 
Bombo(€/unitat) 

COST 
TUB(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0.11 0.36 
Taula 3r Prototip 2 

S’ha aconseguit disminuir el cost de fabricació del tub substituint la fase de MATAR 

CANTOS per la fase de Polir en Bombo ja que aquest procés és més automatitzat i no 

requereix la presència d’un operari per cadascuna de les peces.  

 MATERIAL + Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

 
 
 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

VARILLA 0.05   0.05 
Taula 3r Prototip 3 

El cost de la varilla continua tenint el mateix cost ja que es considera que ja està en la 

ruta òptima.  

Conjunt del tercer prototip 

Amb la fabricació d’aquest tercer prototip ja s’ha aconseguit obtenir un cost de 

fabricació total inferior als 4€/unitat, per  tant, aquest ruta de fabricació pot ser una 

solució òptima. 

Càlcul de la desviació de costos: 

             
      

 
             

Seguint aquesta ruta de fabricació ja s’ha trobat una solució que compleix amb les 

especificacions proposades ja que s’han obtingut uns costos inferiors als demanats. 

SOLDAR 
ROBOT 
(€/unitat) 

PROGRAMACIÓ 
ROBOT 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST TOTAL 
(€/unitat) 

0.5 0.03 0.50 1.03 2.37 0.36 0.05 3.81 

Taula 3r Prototip Conjunt 1 
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Per tant, amb aquesta ruta l’empresa obtindria més beneficis dels pressupostats. 

Encara que s’hagi arribat ja en una solució adequada per la fabricació d’aquesta 

comanda, encara es vol fer un pas més per tal de disminuir més els costos. La millora 

que es planteja és que en la fabricació de la base es substitueixi el punxonat simple 

per el punxonat múltiple. Aquesta modificació permetria realitzar els tres forats de la 

base superior simultàniament i per tant es reduiria el nombre de punxonats de quatre a 

dos. 

La punxonadora que disposa l’empresa està preparada per adaptar-se a diferents tipus 

de punxons i matrius. Per poder dura terme aquesta millora caldrà realitzar una 

inversió de 660,80 € per adquirir un punxó múltiple amb la forma de la Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests 660,8 € s’amortitzaran en tota la comanda anual de 40.000 unitats, per tant, 

suposarà un cost afegit de 660,8 €/40.000=0.0165 €/unitat ≈ 0.02 €/unitat. Es 

considera que el punxó està preparat per suportar la comanda complerta de 40.000 

unitats sense trencar-se. 

Figura 20 Dibuix esquemàtic del punxó múltiple 
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Aquest tipus de punxons contenen uns orificis pels quals s’hi poden inserir punxons de 

diversos tipus. És a dir, en cada moment es pot variar el nombre de punxons que 

treballen simultàniament.  

Tal i com es mosta en la Figura 20 Dibuix esquemàtic del punxó múltiple, el punxó 

comprat conté 5 orificis, per tant s’hi podrien col·locar cinc punxons. Per a l’estudi de la 

comanda estudiada només es necessitarien 3 orificis però el punxó està preparat 

també per realitzar un altre tipus de model d’aquesta peça que conté quatre forats a al 

base superior i un a la base inferior. 

Aquest millora ja la veurem repercutida a la primera sèrie de producció de 4.000 

unitats. 

PRIMERA SÈRIE DE FABRICACIÓ (4.000 unitats) 

La ruta de fabricació utilitzada serà la següent: 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar 
DOMOLI 
(€/unitat) 

Punxonat 
Múltiple 
DOMOLI 
(€/unitat) 

PUNXÓ 
(€/unitat) 

Doblar 
(€/unitat) 

COST BASE 
(€/unitat) 

BASE 1.02 0,03 0.45 0.02 0.42 1,94 
Taula 1a Sèrie 1 

 

 MATERIAL 
(€/unitat) 

Serrar DOMOLI 
(€/unitat) 

Polir en 
Bombo(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

TUB 0.14  0.11 0.11 0.36 
Taula 1a Sèrie 2 

 

 MATERIAL +Mecanitzat 
Extern (€/unitat) 

COST VARILLA 
(€/unitat) 

VARILLA 0.05  0.05 
Taula 1a Sèrie 3 

 

Conjunt de la primera sèrie 

SOLDAR 
ROBOT 
(€/unitat) 

PROGRAMACIÓ 
ROBOT 
(€/unitat) 

Zincar 
(€/unitat) 

COST 
CONJUNT 
(€/unitat) 

COST 
BASE 
(€/unitat) 

COST TUB 
(€/unitat) 

COST 
VARILLA 
(€/unitat) 

COST TOTAL 
(€/unitat) 

0.5 0.03 0.50 1.03 1,94 0.36 0.05 3.38 

Taula 1a Sèrie Conjunt 1 
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Càlcul desviació de costos 

             
      

 
             

Tal i com s’observa al càlcul, s’ha aconseguit disminuir el cost unitari fins a 3.38 

€/unitat, per tant, hem arribat en una ruta de fabricació un 15,5 % inferior al cost 

demanat. Per tant, aquesta serà la ruta de fabricació que permetrà obtenir uns costos 

mínims de fabricació i conseqüentment permetrà a l’empresa obtenir el benefici més 

elevat.  



Optimització dels Costos d’un Procés de Fabricació Industrial 

    

 

 
55 

 

6. Anàlisi de Temporització 

Sense perdre de vista que la comanda del client és de 4000 unitats i un cop ja s’ha 

trobat la ruta de fabricació òptima per aquesta quantitat (en quant a costos), s’ha 

realitzat un estudi de temporització per tal de conèixer quin és el temps necessari per 

realitzar aquesta comanda. 

S’ha de tenir en compte que el temps de fabricació total dependrà de la ruta de 

fabricació, que serà una o altra en funció de la quantitat. 

Per demostrar-ho s’ha escollit la ruta de fabricació òptima en quant a costos de la 

comanda real del client (4000 unitats) i s’ha realitzat un primer anàlisi a diferents 

quantitats partint sempre d’aquesta ruta. 

Tal i com s’ha demostrat en una part del treball anterior, la ruta de fabricació òptima 

per a una quantitat de 4.000 unitats és la següent: 

RUTA ÒPTIMA DE FABRICACIÓ Q=4.000 unitats 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonat Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

2D Soldar a Robot    

TRACTAR CONJUNT     

1E Zincar    
Taula Ruta de Fabricació Estàndard 1 

Per tal d’evitar la repetibilitat i facilitar la comprensió s’ha anomenat aquesta ruta com 

RUTA DE FABRICACIÓ ESTÀNDARD. Per tant, des d’aquest moment, quan es faci 

referència a la ruta de fabricació estàndard significarà la mostrada a la Taula Ruta de 

Fabricació Estàndard 1.   

Els valors de Q que s’han escollit per l’anàlisi són 10, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 i 

10.000 unitats/comanda. 

A les fases reals de fabricació caldria afegir-n’hi dues d’imprescindibles que no fan 

referència a la fabricació com a tal. La primera és una fase d’Oficina Tècnica on 

s’elaboren els plànols gràcies als quals el departament de producció podrà tirar 

endavant la comanda tal com indica el client. I una segona fase anomenada Expedició 



Optimització dels Costos d’un Procés de Fabricació Industrial 

    

 

 
56 

 

i fa referència a tots els tràmits necessaris a realitzar un cop ja tenim la comanda 

acabada. Alguns d’aquests tràmits poden ser l’embalatge, la realització d’albarans o la 

càrrega del producte al camió del transportista. 

La fase d’Oficina Tècnica no es tindrà en compte en el següent estudi ja que es 

considera que un cop s’han fet els plànols per la primera vegada no caldrà repetir més 

aquest procediment i per tant, l’Oficina Tècnica de l’empresa no haurà de dedicar-hi 

més temps. 

La fase d’Expedició en canvi, sí que es tindrà en compte ja que és un procediment que 

cal realitzar en cadascuna de les comandes que es demanin. 

S’ha tingut en compte que l’inici de la producció s’inicia el dia 2 de gener del 2014.  
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Comanda de 10 unitats fabricada amb la Ruta de Fabricació Estàndard 

La Taula Temporització 1 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació estàndard. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (min) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 0,0086 12,5 02/01/2014 

Punxonar 
Múltiple 

02/01/2014 0,0138 20,0 02/01/2014 

Doblar 02/01/2014 0,0104 15,0 02/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 0,0052 7,5 02/01/2014 

Polir Bombo 02/01/2014 0,0052 7,5 02/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 2,0000 2880,0 04/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,2083 300,0 02/01/2014 

Soldar Robot 04/01/2014 0,0104 15,0 04/01/2014 

Zincar 04/01/2014 2,0000 2880,0 06/01/2014 

Expedició 06/01/2014 0,3472 500,0 06/01/2014 

TOTAL  4,6093 6637,5  

Taula Temporització 1 

La Figura 21 Diagrama de Gantt 1 corresponent el diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 4.61 dies, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 4,36 dies de treball. Ja que cal tenir 

en compte qui algunes operacions es poden realitzar simultàniament.  

Aquest diagrama mostra que el temps de fabricació tant de la base com del tub del 

conjunt és molt baix en relació al temps que necessita el proveïdor per fabricar la 

Varilla i el temps que necessita el proveïdor que ens zinca el conjunt. Per tant, es pot 

observar fàcilment que aquesta ruta de fabricació no és gaire adequada per aquesta 

quantitat de peces tant reduïda. Com és lògic no es podrà començar a soldar el 

conjunt fins que no es disposi de les tres peces que el formen. El que si es podrà 

realitzar, és la part de programació del robot ja que, per dur a terme aquesta fase no 

es necessita que les peces estiguin fabricades. 

Passa al mateix amb la fase de tractament (en aquest cas zincar) ja que haurà 

d’esperar que s’hagin soldat tots els conjunts per poder-los enviar al proveïdor. En 

aquest cas, el temps unitari resulta de 10,45 hores/unitat (627.5 min/unitat) per tant 

des del punt de vista temporal aquesta fabricació no és la idònia. 



Optimització dels Costos d’un Procés de Fabricació Industrial 

    

 

 
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/01/2014 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 04/01/2014 04/01/2014 05/01/2014 05/01/2014 06/01/2014

Serrar passamà

Punxonar Múltiple

Doblar

Serrar tub

Polir Bombo

Mec. Extern

Programació

Soldar Robot

Zincar

Expedició

Duració (dies)

Figura 21 Diagrama de Gantt 1 
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Comanda de 1.000 unitats fabricada amb la Ruta de Fabricació Estàndard 

La Taula Temporització 2 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació estàndard. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (min) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 0,1805 260 02/01/2014 

Punxonar Múltiple 02/01/2014 0,7013 1010 02/01/2014 

Doblar 02/01/2014 0,3541 510 03/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 0,1770 255 02/01/2014 

Polir Bombo 02/01/2014 0,1770 255 02/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 2,0000 2880 04/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,2083 300 02/01/2014 

Soldar Robot 04/01/2014 0,3541 510 04/01/2014 

Zincar 04/01/2014 3,0000 4320 07/01/2014 

Expedició 07/01/2014 0,3472 500 07/01/2014 

TOTAL  7,5000 10800  

Taula Temporització 2 

La Figura 22 Diagrama de Gantt 2 corresponen al diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega.  El total de dies, en aquest cas 7,5, és el temps de 

fabricació acumulat de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 5,7 dies de treball. 

Com en el cas anterior el diagrama de Gantt ens mostra que la comanda encara 

depèn massa dels nostres proveïdors ja que necessiten més temps en fabricar la 

varilla que l’empresa a fabricar les altres dues peces. 

En aquest cas, el temps unitari resultant és de 8.21 min/unitat (492,6 segons/unitat). 
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Optimització dels Costos d’un Procés de Fabricació Industrial 

    

 

 
61 

 

Comanda de 2.000 unitats fabricada amb la Ruta de Fabricació Estàndard 

La Taula Temporització 3 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació estàndard. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (hores) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 0,3541 8,5 02/01/2014 

Punxonar Múltiple 02/01/2014 1,3958 33,5 03/01/2014 

Doblar 03/01/2014 0,7013 16,8 04/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 0,3506 8,4 02/01/2014 

Polir Bombo 02/01/2014 0,3506 8,4 02/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 2,0000 48,0 04/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,2083 5,0 02/01/2014 

Soldar Robot 04/01/2014 0,7013 16,8 05/01/2014 

Zincar 05/01/2014 3,0000 72,0 08/01/2014 

Expedició 08/01/2014 0,3472 8,3 08/01/2014 

TOTAL  9,4097 225,8  

Taula Temporització 3 

La Figura 23 Diagrama de Gantt 3 corresponent al Diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 9.41, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 6,5 dies de treball. 

En aquest cas s’observa com el temps necessari per fabricar la base del conjunt és 

superior al temps necessari del proveïdor per fabricar la varilla. Per tant no hi hauria 

problema si el proveïdor es retardés unes hores. 

En aquest cas, el temps unitari que resulta és de 4,68 minuts/unitat (280,8 

segons/unitat). 
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Comanda de 4.000 unitats fabricada amb la Ruta de Fabricació Estàndard 

La Taula Temporització 4 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació estàndard. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (hores) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 0,7013 16,8 02/01/2014 

Punxonar Múltiple 02/01/2014 2,7847 66,8 05/01/2014 

Doblar 05/01/2014 1,3958 33,5 06/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 0,6979 16,7 02/01/2014 

Polir Bombo 02/01/2014 0,6979 16,7 03/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 5,0000 120,0 07/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,2083 5,0 02/01/2014 

Soldar Robot 07/01/2014 1,3958 33,5 08/01/2014 

Zincar 08/01/2014 4,0000 96,0 12/01/2014 

Expedició 12/01/2014 0,3472 8,3 12/01/2014 

TOTAL  17,2291 413,5  

Taula Temporització 4 

La Figura 24 Diagrama de Gantt 4 corresponen al diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 17,22, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 10,74 dies de treball. 

Es pot observar que el temps de Mecanització de la Varilla realitzada per una empresa 

externa s’ajusta bastant al temps que l’empresa necessita per fabricar les dues altres 

peces del conjunt. 

En aquest cas, ens trobem en la ruta de fabricació òptima ja que la Ruta de Fabricació 

Estàndard està calculada a partir d’una Q de 4.000 unitats. 

En aquest cas, el temps unitari que resulta és de 3.87 minuts/unitat (232,1 

segons/unitat). 
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Figura 24 Diagrama de Gantt 4 
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Comanda de 8.000 unitats fabricada amb la Ruta de Fabricació Estàndard 

La Taula Temporització 5 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació estàndard. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (hores) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 1,3958 33,5 03/01/2014 

Punxonar Múltiple 03/01/2014 5,5625 133,5 08/01/2014 

Doblar 08/01/2014 2,7847 66,8 11/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 1,3923 33,4 03/01/2014 

Polir Bombo 03/01/2014 1,3923 33,4 04/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 10,0000 240,0 12/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,20833 5,0 02/01/2014 

Soldar Robot 12/01/2014 2,7847 66,8 14/01/2014 

Zincar 14/01/2014 4,0000 96,0 18/01/2014 

Expedició 18/01/2014 0,3472 8,3 19/01/2014 

TOTAL  29,8680 716,8  

Taula Temporització 5 

La Figura 25 Diagrama de Gantt 5 corresponen al diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 29,87, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 17,13 dies de treball. 

S’observa que el temps de fabricació de les tres peces del conjunt és superior al temps 

de soldar, tractar i expedir. Per tant, ens trobem en una molt bona ruta de fabricació 

per aquesta comanda.  

En aquest cas, el temps unitari que resulta és de 3.08 minuts/unitat (185,03 

segons/unitat). 
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Figura 25 Diagrama de Gantt 5 
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Comanda de 10.000 unitats fabricada amb la Ruta de Fabricació Estàndard 

La Taula Temporització 6 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació estàndard. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (hores) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 1,7430 41,8 03/01/2014 

Punxonar Múltiple 03/01/2014 6,9513 166,8 10/01/2014 

Doblar 10/01/2014 3,4791 83,5 14/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 1,7395 41,7 03/01/2014 

Polir Bombo 03/01/2014 1,7395 41,7 05/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 10,0000 240,0 12/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,2083 5,0 02/01/2014 

Soldar Robot 12/01/2014 3,4791 83,5 15/01/2014 

Zincar 15/01/2014 4,0000 96,0 19/01/2014 

Expedició 19/01/2014 0,3472 8,3 19/01/2014 

TOTAL  33,6875 808,5  

Taula Temporització 6 

La Figura 26 Diagrama de Gantt 6 corresponen al diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 33,67, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 20 dies de treball. 

S’observa que el temps de programació i expedició és molt petit en relació a la resta 

de fases.  

En aquest cas, el temps unitari que resulta és de 2,88 minuts/unitat (172,8 

segons/unitat). 
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Comanda de 10 unitats fabricada amb la ruta de fabricació òptima en quant a 

costos per Q=10 

La Taula Temporització 7 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació òptima en quant a costos per a una quantitat de 10 unitats. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (min) Dia final 

Làser Domoli 02/01/2014 0,0034 5,0 02/01/2014 

Doblar 02/01/2014 0,0104 15,0 02/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 0,0052 7,5 02/01/2014 

Polir Extern 02/01/2014 0,0416 60,0 02/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 2,0000 2880,0 04/01/2014 

Soldar Manual 04/01/2014 0,0243 35,0 04/01/2014 

Galvanitzar 04/01/2014 3,0000 4320,0 07/01/2014 

Expedició 07/01/2014 0,3472 500,0 07/01/2014 

TOTAL  5,4322 7822,5  

Taula Temporització 7 

La Figura 27 Diagrama de Gantt 7 corresponen al diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 5,43, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 5,37 dies de treball. 

En aquest cas, el temps unitari que resulta és de 12,89 hores/unitat (773,5 min/unitat). 

S’observa que amb aquesta ruta, el temps de fabricació d’aquesta comanda encara és 

més elevat que amb la ruta de fabricació estàndard. Això és perquè quan es fa 

referència a una ruta de fabricació òptima, només es tenen en compte els costos i no 

els temps. Per tant, es pot afirmar que, fen referència al temps, la ruta de fabricació 

estàndard és millor respecte la ruta de fabricació òptima en quant a costos per a una 

quantitat de 10 unitats.  
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Comanda de 1.000 unitats fabricada amb la ruta de fabricació òptima en 

quant a costos per Q=1000 

La Taula Temporització 8 mostra l’inici, duració i finalització de cadascuna de les fases 

de la ruta de fabricació òptima en quant a costos per a una quantitat de 1000 unitats. 

FASE Dia inici Duració (dies) Duració (min) Dia final 

Serrar passamà 02/01/2014 0,1805 260 02/01/2014 

Punxonar Múltiple 02/01/2014 0,7013 1010 02/01/2014 

Doblar 02/01/2014 0,3541 510 03/01/2014 

Serrar tub 02/01/2014 0,1770 255 02/01/2014 

Polir Bombo 02/01/2014 0,1770 255 02/01/2014 

Mec. Extern 02/01/2014 2,0000 2880 04/01/2014 

Programació 02/01/2014 0,2083 300 02/01/2014 

Zincar 04/01/2014 3,0000 4320 07/01/2014 

Expedició 07/01/2014 0,3472 500 07/01/2014 

TOTAL  7,1458 10290  
Taula Temporització 8 

La Figura 28 Diagrama de Gantt 8 corresponen al diagrama de Gantt de la taula 

anterior mostra el temps necessari de cadascuna de les fases per poder planificar la 

comanda i no retardar l’entrega. El total de dies, en aquest cas 7,14, és el temps 

acumulat de fabricació de la comanda.  

El temps necessari per realitzar tot el procés és de 7,09 dies de treball. 

En aquest cas, el temps unitari que resulta és de 10,21 minuts/unitat (612,6 

segons/unitat). 

S’observa, igual que en el cas anterior, que el temps de fabricació d’aquesta comanda 

encara és més elevat que amb la ruta de fabricació estàndard. Això és perquè quan es 

fa referència a una ruta de fabricació òptima, només es tenen en compte els costos i 

no els temps. Per tant, es pot afirmar que, fen referència al temps, la ruta de fabricació 

estàndard és millor respecte la ruta de fabricació òptima en quant a costos per a una 

quantitat de 1000 unitats.  

També s’observa que el temps de fabricació acumulat és més reduït que amb la ruta 

de fabricació estàndard, fet però que no influeix ja que el temps realment important és 

el temps de fabricació global de la comanda, en aquest cas es necessitarien 7,09 dies 

de treball per tenir complerta la comanda.  
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Cal destacar que la única diferència entre la ruta estàndard de fabricació i la ruta 

òptima en quant a costos per a una quantitat de 1000 unitats és en la operació de 

soldar. En la ruta estàndard s’utilitza l’operació de soldadura robotitzada mentre que 

en la ruta òptima en quant a costos, aquesta fase es realitza de manera manual. 



Optimització dels Costos d’un Procés de Fabricació Industrial 

    

 

 
73 

 

 

02/01/2014 03/01/2014 04/01/2014 05/01/2014 06/01/2014 07/01/2014 08/01/2014 09/01/2014

Serrar passamà

Punxonar Múltiple

Doblar

Serrar tub

Polir Bombo

Mec. Extern

Soldar Manual

Zincar

Expedició

Duració (dies)

Figura 28 Diagrama de Gantt 8 
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Els anàlisis per a 4.000, 8.000 i 10.000 unitats amb les seves corresponents rutes de 

fabricació òptimes ja són les representades anteriorment ja que les seves rutes de 

fabricació òptimes és la ruta de fabricació estàndard. 

A partir dels valors obtinguts per a la Ruta de Fabricació Estàndard s’ha realitzat un 

petit anàlisi del comportament del temps en funció de la quantitat d’unitats a la 

comanda. 

 

 

 

 

Observant el gràfic podria semblar que per quantitats entre 1.000 i 2.000 es podria 

tenir valors inferiors a 0, fet que lògicament és impossible. És per aquesta raó que s’ha 

decidit tornar a representar el gràfic aplicant logaritmes a l’eix del temps. La figura 

resultant és la següent: 
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Figura 29 Comportament del Temps respecte Quantitat 
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Observant aquest gràfic podem afirmar que el temps de fabricació disminueix amb la 

quantitat. Per a quantitats relativament petites el temps disminueix de manera molt 

pronunciada. A partir d’aproximadament 2.000 unitats el pendent de la gràfica és molt 

menys pronunciat i per tant el temps disminueix però sensiblement. 
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6.1 Anàlisi de la Ruta de Fabricació Ràpida 

S’ha considerat oportú realitzar un petit anàlisi per tal de trobar quina de les 84 

possibles rutes de fabricació és la òptima en quant a temps per a la comanda de 4.000 

unitats. 

A les taules següents s’observen els temps de cadascuna de les possibilitats 

plantejades anteriorment: 

Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min)  E (min)  (min) 

1-A 4010 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  31870 

1-A 4010 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  31870 

1-A 4010 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  24170 

1-A 4010 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  24170 

1-A 4010 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  33745 

1-A 4010 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  33745 

1-A 4010 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  26045 

1-A 4010 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  26045 

1-A 4010 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  32870 

1-A 4010 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  32870 

1-A 4010 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  25170 

1-A 4010 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  25170 
Taula Temporització 10 

Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min) E (min)  (min) 

2-A 7410 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  35270 

2-A 7410 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  35270 

2-A 7410 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  27570 

2-A 7410 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  27570 

2-A 7410 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  37145 

2-A 7410 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  37145 

2-A 7410 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  29445 

2-A 7410 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  29445 

2-A 7410 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  36270 

2-A 7410 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  36270 

2-A 7410 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  28570 

2-A 7410 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  28570 

Taula Temporització 11 
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Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min) E (min)  (min) 

3-A 11030 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  38890 

3-A 11030 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  38890 

3-A 11030 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  31190 

3-A 11030 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  31190 

3-A 11030 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  40765 

3-A 11030 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  40765 

3-A 11030 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  33065 

3-A 11030 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  33065 

3-A 11030 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  39890 

3-A 11030 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  39890 

3-A 11030 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  32190 

3-A 11030 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  32190 

Taula Temporització 12 

Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min) E (min)  (min) 

4-A 7030 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  34890 

4-A 7030 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  34890 

4-A 7030 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  27190 

4-A 7030 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  27190 

4-A 7030 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  36765 

4-A 7030 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  36765 

4-A 7030 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  29065 

4-A 7030 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  29065 

4-A 7030 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  35890 

4-A 7030 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  35890 

4-A 7030 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  28190 

4-A 7030 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  28190 

Taula Temporització 13 
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Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min) E (min)  (min) 

5-A 11030 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  38890 

5-A 11030 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  38890 

5-A 11030 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  31190 

5-A 11030 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  31190 

5-A 11030 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  40765 

5-A 11030 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  40765 

5-A 11030 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  33065 

5-A 11030 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  33065 

5-A 11030 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  39890 

5-A 11030 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  39890 

5-A 11030 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  32190 

5-A 11030 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  32190 

Taula Temporització 14 

Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min) E (min)  (min) 

6-A 12020 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  39880 

6-A 12020 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  39880 

6-A 12020 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  32180 

6-A 12020 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  32180 

6-A 12020 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  41755 

6-A 12020 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  41755 

6-A 12020 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  34055 

6-A 12020 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  34055 

6-A 12020 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  40880 

6-A 12020 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  40880 

6-A 12020 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  33180 

6-A 12020 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  33180 

Taula Temporització 15 
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Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps Grup temps  T.TOTAL 

A (min) B (min) C (min) D (min) E (min)  (min) 

7-A 18000 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  45860 

7-A 18000 1-B 2010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  45860 

7-A 18000 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  38160 

7-A 18000 1-B 2010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  38160 

7-A 18000 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  47735 

7-A 18000 2-B 3885 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  47735 

7-A 18000 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  40035 

7-A 18000 2-B 3885 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  40035 

7-A 18000 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 1-E 5760  46860 

7-A 18000 3-B 3010 1C 10080 1-D 10010 2-E 5760  46860 

7-A 18000 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 1-E 5760  39160 

7-A 18000 3-B 3010 1C 10080 2-D 2310 2-E 5760  39160 

Taula Temporització 16 

S’observa que, com que el temps de zincar i galvanitzar és el mateix els valors que 

resulten estan emparellats de dos en dos. 

També s’observa que en qualsevol valor del grup A (fabricació de la base), la ruta més 

ràpida és aquella on el tub es serra i es poleix en bombo a Domoli, es solda mitjançant 

soldadura robotitzada i es porta a zincar o bé a galvanitzar. 

La ruta de fabricació més ràpida és la que correspon a les sigles 1A-1B-1C-2D-1/2E. 

La Taula Temporització 17 ens mostra aquesta ruta: 

RUTA DE FABRICACIÓ RÀPIDA Q=4.000 

BASE Es parteix de:    

1A Planxa Làser Domoli Doblar  

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

2D Soldar a Robot    

TRACTAR CONJUNT     

1/2 E Zincar o Galvanitzar    
Taula Temporització 17 

La següent taula ens mostra els temps de cadascuna de les fases de fabricació: 

TEMPS DE LA RUTA RÀPIDA Q=4.000 

1A (min) 1B (min) 1C (min) 2D (min) 1/2 E (min) TOTAL (min) 

4010 2010 10080 2310 5760 24170 
Taula Temporització 18 
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Per tant, per a dur a terme aquesta comanda necessitaríem un mínim de 16.78 dies 

(valor acumulat) de fabricació. Que tal i com es pot observar en l’estudi de 

temporització realitzat anteriorment aquest ruta (ràpida) redueix el temps de 17,22 a 

16,78 dies respecte la ruta de fabricació estàndard. És important tenir en compte que 

aquest temps és acumulat ja que alhora de fabricar és possible realitzar més d’una 

operació a la vegada.   

Per tant, si en el algun moment el client demanés aquesta comanda de manera urgent 

i sense tenir en compte els costos, la capacitat de l’empresa permetria entregar-la 

10,74 dies després. S’observa que aquest temps coincideix amb el temps de fabricació 

de la ruta de fabricació estàndard. Això és a causa que el temps que s’estalvia es 

troba en fases de fabricació intermèdies i en aquesta ocasió no tenen repercussió en 

el temps final.  

En aquest cas no s’utilitzaria la ruta de fabricació estàndard sinó la ruta ràpida. 

La Figura 31 Gantt Ruta Ràpida ens mostra el diagrama de Gantt corresponen a la 

ruta Ràpida de Fabricació.  

02/01/2014 04/01/2014 06/01/2014 08/01/2014 10/01/2014 12/01/2014

Làser Domoli

Doblar

Serrar tub

Polir Bombo

Mec. Extern

Programació

Soldar Robot

Zincar

Expedició

Figura 31 Gantt Ruta Ràpida 
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7. Conclusions 

Després de l’estudi realitzat es pot afirmar que per a fabricar un mateix producte cal 

tenir molt en compte el factor quantitat, cost i temps ja que en funció d’aquestes 

paràmetres quelcom pot ser capaç d’escollir quina és la millor ruta de fabricació. 

Per a la comanda anual de 40.000 unitats repartides en comandes de 4.000 unitats 

s’ha demostrat que la millor ruta de fabricació econòmicament és aquella on; la base 

es fabrica a partir d’un passamà, es serra a Domoli, es punxona de manera múltiple i 

es dobla; el tub es serra i es poleix en bombo; i la varilla es fabrica i es mecanitza en 

una empresa exterior. Un cop fabricades les tres peces del conjunt el més rentable 

econòmicament és soldar-les mitjançant soldadura robotitzada i finalment zincar el 

conjunt complert. 

Aquest estudi s’ha realitzat partint de la base que l’empresa té com a objectiu prioritari 

reduir costos, però existeix la possibilitat que en algun moment determinat l’empresa 

desitgés realitzar la mateixa comanda amb el mínim de temps possible. En aquest cas, 

i segons l’estudi de temporització es podria demostrar que la millor ruta de fabricació 

és la ruta de fabricació ràpida, que consisteix en fabricar la base partint d’una planxa, 

tallant-la a la forma desitjada mitjançant el tall làser a Domoli i doblant-la. Pel que fa al 

tub es serraria i es poliria en bombo i pel que fa a la varilla la fabricaria íntegrament 

una empresa externa. Alhora d’unir les tres peces, la tècnica més ràpida per aquesta 

quantitat és la soldadura robotitzada i finalment pel que fa al tractament no importaria, 

des del punt de vista temporal, si es zinca o bé es galvanitza. 

En quant a la temporització, es podria plantejar la possibilitat de realitzar una inversió 

per tenir transport propi i per tant, reduir els temps de les fases que es realitzen en 

proveïdors. També es podria realitzar un estudi per tal de comprovar si seria 

convenient realitzar una inversió per tal de comprar la maquinària necessària per dur a 

terme els tractaments. 

Per tant, amb aquesta informació es pot concloure que s’ha donat resposta a la 

necessitat que se l’hi havia plantejat a l’empresa. 
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8. Relació de documents 

 DOCUMENT 1 : Memòria 
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 Utillatge de Soldadura 

 Tractament de l’acer 

 Xapa metàl·lica 
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 DOCUMENT 3: Pressupost  
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11. Índex de Taules 

TAULES DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

 Taula Peces del Conjunt 1 

TAULES ANÀLISI DE POSSIBILITATS I RUTES DE FABRICACIÓ 

 Taules Grups de Possibilitats: 

 Taula Grups 1 

 Taula Grups 2 

 Taula Grups 3 

 Taula Grups 4 

 Taula Grups 5 

 Taula Grups 6 

 Taula Grups 7 

 Taula Grups 8 

 Taula Grups 9 

 Taula Grups 10 

Taules Rutes de Fabricació 

 Taula Rutes Fabricació 1 

 Taula Rutes Fabricació 2 

 Taula Rutes Fabricació 3 

 Taula Rutes Fabricació 4 

 Taula Rutes Fabricació 5 

 Taula Rutes Fabricació 6 
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 Taula Rutes Fabricació 7 

Taules Ruta Òptima 

 Taula Ruta Òptima 1 

 Taula Ruta Òptima 2 

 Taula Ruta Òptima 3 

 Taula Ruta Òptima 4 

 Taula Ruta Òptima 5 

 Taula Ruta Òptima 6 

Taules Cost Ruta Òptima 

 Taula Cost Ruta Òptima 1 

 Taula Cost Ruta Òptima 2 

 Taula Cost Ruta Òptima 3 

 Taula Cost Ruta Òptima 4 

 Taula Cost Ruta Òptima 5 

 Taula Cost Ruta Òptima 6 

TAULES ESTUDI ECONÒMIC 

 Combinació 1: 

 Taula Comb.1 Peça 1 

 Taula Comb.1 Peça 2 

 Taula Comb.1 Peça 3 

Taula Comb.1 Conjunt  1 

Combinació 2: 

 Taula Comb. 2 Peça 1 
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 Taula Comb. 2 Peça 2 

 Taula Comb. 2 Peça 3 

Taula Comb. 2 Conjunt 1 

Combinació 3: 

 Taula Comb. 3 Peça 1 

 Taula Comb. 3 Peça 2 

 Taula Comb. 3 Peça 3 

Taula Comb.3 Conjunt 1 

Combinació 4: 

 Taula Comb. 4 Peça 1 

 Taula Comb. 4 Peça 2 

 Taula Comb. 4 Peça 3 

Taula Comb. 4 Conjunt 1 

Combinació 5: 

 Taula Comb. 5 Peça 1 

 Taula Comb. 5 Peça 2 

 Taula Comb. 5 Peça 3 

Taula Comb.5 Conjunt 1 

Taules 1r Prototip: 

 Taula 1r Prototip 1 

 Taula 1r Prototip 2 

 Taula 1r Prototip 3 

Taula 1r Prototip Conjunt 1 
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Taules 2n Prototip: 

 Taula 2n Prototip Conjunt 1 

Taules 3r Prototip: 

 Taula 3r Prototip 1 

 Taula 3r Prototip 2 

 Taula 3r Prototip 3 

Taula 3r Prototip Conjunt 1 

Taules 1a Sèrie de Fabricació: 

 Taula 1a Sèrie 1 

 Taula 1a Sèrie 2 

 Taula 1a Sèrie 3 

Taula 1a Sèrie Conjunt 1 

TAULES ANÀLISI DE TEMPORTIZACIÓ 

 Taula Ruta de Fabricació Estàndard 1 

Taula Temporització 1 

 Taula Temporització 2 

 Taula Temporització 3 

 Taula Temporització 4 

 Taula Temporització 5 

 Taula Temporització 6 

 Taula Temporització 7 

 Taula Temporització 8 

 Taula Temporització 9 
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 Taula Temporització 10 

 Taula Temporització 11 

 Taula Temporització 12 

 Taula Temporització 13 

 Taula Temporització 14 

 Taula Temporització 15 

 Taula Temporització 16 

 Taula Temporització 17 

 Taula Temporització 18 
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1. ANNEX UTILLATGE DE SOLDADURA 

Per a dur a terme la fase de soldar, tant manual com robotitzada, és imprescindible 

disposar d’un mecanisme que permeti subjectar la peça de forma que la soldadura es 

realitzi de forma ràpida, senzilla i correcte. Aquest mecanisme és un conjunt de peces 

que s’anomena utillatge de soldadura. 

La utilització d’utillatges és un procediment molt comú en fases de soldar ja que 

garanteixen que la soldadura es realitzi pràcticament en el mateix lloc per a totes les 

peces de la comanda. El gran avantatge dels utillatges és que permeten que un sol 

treballador pugui soldar un conjunt de peces, ja que sinó, seria necessària la presència 

de dos treballadors: un per subjectar la peça i un altre per soldar. 

Quan la soldadura es realitza de forma automàtica en un robot de soldadura és 

totalment imprescindible utilitzar utillatges ja que en la zona de treball del robot no pot 

haver-hi absolutament ningú, ja que pel contrari el robot es para automàticament. A 

més, si l’utillatge ha d’utilitzar-se al robot, necessita unes característiques concretes 

per tal de poder acoblar-lo a la taula de treball del robot. 

En el cas d’estudi, és necessària la fabricació d’un utillatge que subjecti la base, el tub 

i la varilla en la posició adequada.  

Aquest utillatge s’ha dissenyat de manera que el robot pugui soldar 10 conjunts cada 

vegada ja que al ser un procés discret, caldrà anar posant, soldant i treien les peces. 

Està construït sobre una base d’acer al carboni amb un conjunt de llengüetes inverses 

durant tot el seu perímetre que permeten subjectar-se amb la taula de treball del robot. 

Tres brides són les encarregades de subjectar i col·locar en la posició correcte les tres 

peces que formen el conjunt. 

Tal i com es pot observar en el plànol adjunt al document número 2 (plànols) del treball 

per a la fabricació d’aquest utillatges són necessàries les següents operacions de 

fabricació: tall làser, serrat automàtic, fase de roscar, fase de doblar, fase de soldar 

manual, muntatge i expedició a magatzem. 
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A la part inferior esquerre del plànol podem observar el llistat de materials en el qual 

trobem un llistat de totes les peces que formen aquest conjunt amb totes les seves 

característiques com per exemple la quantitat de peces, el gruix o el material. 

Per a plànols s’utilitza una codificació de 14 números que indiquen entre d’altres coses 

el client als quals fan referència i si es tracta d’un conjunt o d’una peça única. Pels 

utillatges en canvi, s’utilitza una codificació més senzilla: la lletra P fa referència a 

utillatge i un número de quatre dígits a darrera que indiquen de quin utillatge es tracta. 

En aquest cas, des de la direcció de l’empresa s’ha considerat que el cost de 

fabricació d’aquest utillatge sigui a càrrec de l’empresa i per tant, no s’inclogui al 

pressupost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Annex 1 

Figura Annex 2 
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2. ANNEX TRACTAMENT DE L’ACER 

2.1 Tractament tèrmic 

Es defineix com a tractament tèrmic qualsevol procés al qual se sotmeten metalls per 

tal de millorar les seves propietats mecàniques, especialment la duresa, la resistència i 

la tenacitat. Alguns d’aquests tractaments són: 

 Trempat 

Es tracta de refredar ràpidament l’acer un cop està calent, d’aquesta manera 

s’augmenta la resistència i la duresa. 

 Recuit 

Es tracta d’escalfar l’acer fins a 700ºC aproximadament durant un llarg període de 

temps i a continuació refredar-lo forçadament. Aquesta tècnica fa augmentar la 

deformabilitat. 

 Revingut 

Es tracta d’escalfar l’acer fins a una temperatura de 720-730 ºC i a continuació 

deixar que es refredi lentament a temperatura ambient. Aquesta tècnica millora 

molt la tenacitat del material. 

2.2 Propietats físiques 

La densitat és una de les propietats físiques més destacables en els acers al carboni ja 

que tenen una alta densitat a diferència de l’alumini, per exemple. La porositat, que és 

el volum d’un sòlid no ocupat per la fracció sòlida expressat en %, és una propietat que 

en quan a l’acer no destaca ja que els metalls en general no són porosos. Finalment 

pel que fa a la solubilitat, els metalls en general poden manifestar una pèrdua de 

matèria degut a una reacció química però no són solubles. 

2.3 Propietats mecàniques 

Les característiques mecàniques d’un material depenen de dos factors: la composició 

química i la estructura cristal·lina. Els tractaments tèrmics no afecten a la composició 

química sinó que modifiquen l’estructura cristal·lina del material. Aquesta modificació 
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es deu a un procés d’escalfaments i refredaments successius que ens permeten 

arribar a l’estructura cristal·lina desitjada. 

Les propietats mecàniques més destacables són les següents: 

 Tenacitat  

Resistència d’un material a trencar-se o deformar-se. Capacitat que té un metall 

per absorbir energia abans del seu trencament o deformació, fet que li permet 

suportar bé cops i tensions. La tenacitat en els acers és alta.  

 Elasticitat 

Capacitat mecànica d’alguns materials de patir deformacions reversibles, quan 

estan sota l’acció de forces exteriors i de recuperar la forma original si aquestes 

forces deixen d’actuar. Es mesura l’elasticitat o la rigidesa dels materials mitjançant 

el mòdul de Young o mòdul d’elasticitat. Els acers, al tractar-se d’un material lineal 

té un mòdul de Young constant i obeeix la llei de Hooke. 

 Plasticitat 

Propietat dels materials que es manifesta en conservar indefinidament les 

deformacions produïdes per alguna força en deixar d’actuar aquesta, sense arribar 

al seu trencament. Tal i com mostra la figura, l’acer té una àmplia zona plàstica per 

tant es pot dir que és bastant plàstic. 

 Fragilitat 

Trencament sobtat i sense deformacions plàstiques. Propietat inversa a la tenacitat 

i oposada a la plasticitat, mal·leabilitat i ductilitat. En funció dels tractaments que se 

l’hi apliquen els acers poden ser més o menys fràgils. 

 Permeabilitat 

Qualitat d’un material de deixar passar un gas o un líquid a través dels seus porus. 

Com que en general els acers són materials poc porosos no és una propietat en 

què destaquin. 

 Ductilitat 

És la capacitat que té un material de deformar-se plàsticament. La ductilitat és la 

propietat que presenten alguns metalls i aliatges quan, sota l’acció d’una força, 

poden deformar-se sense trencar-se permetent obtenir filferros o fils. 
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 Mal·leabilitat 

Propietat d’alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina 

molt fina sense trencar-se. L’acer al carboni, en general,  és un material molt 

mal·leable. 

 Fluència 

Fenomen que presenten certs materials elàstics de deformar-se plàsticament, 

sense cap augment apreciable de l’esforç de tracció a què són sotmesos, quan 

assoleixen el límit de comportament elàstic. És a dir, deformació d’un material just 

abans del trencament, on no cal augmentar la tensió aplicada, o bé deformació 

d’un material al llarg del temps, també sense augmentar al tensió. 

 Fatiga 

Disminució de la resistència a la ruptura d’un material elàstic sotmès a tensions 

d’intensitat i de signe variables, el qual pot arribar a trencar-se sense sobrepassar 

el límit d’elasticitat, és a dir, sense deformar-se permanentment. Els metalls en 

general, responen bé a la fatiga sempre que les càrregues no superin les 

corresponents al límit elàstic. 

 Duresa 

Conjunt de propietats mecàniques dels materials sòlids que no tenen definició 

científica però que, en certa manera, indiquen la resistència que oposen a la 

deformació o a ser ratllats (abrasió i desgast). 

 Soldabilitat 

Capacitat d’un material per ser soldat en certes condicions imposades en una 

estructura específica i apropiada, la qual funciona eficientment per l’ús que se li 

dóna. És una de les propietats més importants dels acers ja que tenen una gran 

facilitat per ser soldats. 

 Resiliència 

És la capacitat que tenen alguns materials per resistir un xoc sense trencar-se.  
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La figura adjunta ens mostra la representació de la corba tensió-deformació de l’acer. 

En la fase elàstica l’acer té un alt mòdul de Young E (mòdul elàstic) = 

esforç/deformació, és a dir, que  es necessita aplicar una força gran per deformar-lo 

(les deformacions són proporcionals a les càrregues). Un cop arribat a la fase plàstica 

el metall es tornarà més dúctil i costarà menys deformar-lo. Quan s’arriba a la càrrega 

màxima que se li pot aplicar es seguirà allargant fins al seu trencament. 

2.4 Tractament superficial dels acers al carboni 

Procés de fabricació que es realitza per tal d’aconseguir unes característiques 

determinades a la superfície d’un objecte. 

Algunes de les propietats mecàniques que ens permeten millorar els tractaments 

superficials són els següents: 

 Augmentar o controlar la duresa 

 Obtenir un coeficient de fricció adequat en el contacte entre dues superfícies. 

 Disminuir la adhesió (capacitat d’unió entre dues superfícies d’iguals o diferents 

materials) 

 Millorar la retenció de lubricants a la superfície 

 Millorar la resistència a la corrosió i a la oxidació. 

 Augmentar la resistència mecànica 

 Controlar-ne les dimensions i rugositat. 

 Proporcionar característiques decoratives com el color o la brillantor. 

Figura Annex 3 
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El tipus de tractament superficial estudiat en aquest treball és el revestiment o 

deposició de material. Aquest tipus de tractament superficial s’utilitza bàsicament per 

millorar la resistència al desgast i a la corrosió. 

Per aconseguir aquestes millores s’utilitza la galvanoplàstia i la galvanització, les quals 

són processos electrolítics, mecànics o d’immersió que adhereixen una capa 

superficial de protecció d’un altre material resistent a la corrosió. El tipus de materials 

de la capa protectora normalment dóna nom al tractament superficial. 

Els tractaments superficials més destacats són els següents: 

 Zincat 

 Zincat trivalent 

 Galvanitzat 

 Bicromat 

 Pavonat 

 Pintura líquida 

 Pintura en pols 

 Cataforesis 

 Plastificat 

En el cas d’estudi, el conjunt serà tractat superficialment mitjançant un zincat que 

permetrà millorar-ne les condicions mecàniques. Especialment, obtindrem una bona 

resistència a la corrosió, una gran resistència a l’oxidació i un acabat superficial fi i 

homogeni. 

2.5 Oxidació i Corrosió del ferro 

Alguns metalls quan s’exposen a la intempèrie pateixen reacció d’oxidació i formen 

òxids. El ferro és un d’aquests metalls i a més és un dels que ho pateixen de manera 

més ràpida. Això és a causa dels potencials d’oxidació, ja que el ferro al tenir un 

potencial estàndard de reducció baix, té molta tendència a oxidar-se quan està en 

contacte amb elements que tinguin potencials estàndards de reducció superiors. 

Es defineix com oxidació, com un procés electroquímic pel qual un ió o àtom perd un o 

diversos electrons. Implica l’augment de l’estat d’oxidació. Aquest estat es defineix 

com la suma de càrregues positives i negatives d’un àtom, la qual cosa indirectament 

indica el nombre d’electrons que l’àtom ha acceptat o cedit.  
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La corrosió, en canvi, és la degradació d’un material sota l’acció del medi ambient per 

un procés diferent al mecànic. A nivell pràctic, podem definir la corrosió com un atac 

destructiu d’un metall per reacció química o electroquímica amb el seu medi ambient. 

La corrosió del ferro es fa en presència d'oxigen i de la humitat. Les semireaccions 

implicades són: 

Fe(s) --> Fe2+ (aq) + 2 e- (ànode) Oxidació 

1/2 O2 + H2O(l) + 2e- --> 2OH- (aq) (càtode) Reducció 

La reacció global és: 

Fe(s) + 1/2 O2 + H2O(l) --> Fe2+ + 2 OH- (aq) 

L'ió ferrós Fe2+ i el OH- en presència d'aigua i oxigen dóna Fe(OH)3 de color terrós (el 

que diem ferro oxidat). La corrosió és un fenomen electroquímic. Un elèctrode seria 

l'oxigen atmosfèric i l'altre elèctrode seria el metall. L'aigua que recobreix el metall 

condueix els ions de Fe2+ cap a l'exterior. En aigües salades s'accelera la corrosió ja 

que els ions dissolts faciliten la conducció elèctrica.  

Per a prevenir aquest problema s’utilitzen amalgames amb materials que reaccionen 

amb substàncies corrosives més fàcilment que el ferro, encara que es considera un 

procediment car. L’exemple més habitual és el galvanitzat o zincat. 
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3. ANNEX XAPA METÀL·LICA 

3.1 DEFINICIÓ 

S’anomena xapa metàl·lica o platina a una làmina (o planxa) prima de metall d’acer o 

altres metalls que s’utilitza a la indústria siderúrgica, de manufactura o de fabricació i 

s’obtenen a partir de laminacions i tractaments tèrmics. 

Solen tenir formes rectangulars estàndards, la qual cosa, permet aplicar-les-hi algunes 

de les operacions bàsiques de fabricació com el plegat o el tall. Cal destacar la 

importància que les planxes tinguin dimensions estàndards ja que permet que les 

màquines que s’utilitzaran posteriorment ja estiguin adequades en aquestes 

dimensions estàndards. 

Pel que fa al gruix de la xapa, es poden trobar planxes de gruixos molt diversos: des 

de planxes finíssimes de 0.5 mm fins a planxes de 25-30 mm. 

Les platines o planxes metàl·liques estan disponibles en dos formats: en tires planes o 

en espiral. Mitjançant processos laminació i tractaments tèrmics es formen unes 

bobines de xapa que posteriorment podent ser tallades per una talladora roll. En funció 

del tipus de tall que es realitza (longitudinal o transversal), s’obtindran bobines o 

plaques. 

 

 

 

  

3.2 BENEFICIS 

Alguns dels principals beneficis en l’ús de les xapes és el seu baix cost adquisició i la 

bona relació resistència/pes, ja que aquest segon factor ens permet obtenir una gran 

facilitat de conformació.  

Figura Annex 5 Bobines (tall longitudinal) Figura Annex 4 Plaques (tall transversal) 
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La bona precisió dimensional i un acceptable acabat superficial acaben de fer de la 

xapa un producte idoni per a la fabricació i conformació de peces en el sector de la 

planxisteria industrial. 

3.3 FABRICACIÓ DE XAPA 

El procés de fabricació de xapa es dur a terme bàsicament mitjançant la operació del 

laminat. El laminat és un procés de deformació volumètrica en què es redueix el gruix 

inicial del material treballat mitjançant forces de compressió que exerceixen dos 

corrons sobre el material treballat. Els corrons giren en sentits oposats perquè flueixi el 

material entre ells, exercint forces de compressió en passar entre ells i de cisallament 

originades pel fregament que es produeix entre els corrons i el metall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existeixen dos tipus de laminació: el laminat en fred i el laminat en calent. En funció 

del material, del gruix i les característiques o especificacions que ha de complir el 

producte s’escull una operació o altra. 

 Laminat en fred 

El laminat en fred de l’acer és un procés de deformació continu realitzat a alta 

velocitat, a temperatura ambient (per sota del punt de cristal·lització). Durant 

aquesta operació el canvi de volum es produeix principalment en la direcció de 

laminació. Aquest tipus de laminació permet obtenir unes toleràncies molt petites, 

Figura Annex 6 
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per la qual cosa s’utilitza principalment per acers de baix contingut amb carboni de 

baix espessor. 

 

 

 

 

 

 

 Laminat en calent 

El laminat en calent de l’acer és un procés de deformació on el material colat 

s’escalfa a altes temperatures (entre 900ºC i 1200 ºC) en un forn anomenat “foso” 

de termodifusió. L’escalfament del material proporciona ductilitat i mal·leabilitat per 

tal de facilitar la reducció d’àrea a la qual serà sotmesa posteriorment. 

La temperatura és un factor molt important alhora de laminar en calent ja que una 

temperatura alta pot originar el creixement excessiu dels grans i el defecte 

anomenat “cremat” de l’acer, que origina esquerdes al material. En canvi, una 

temperatura excessivament baixa pot originar una disminució de la plasticitat, una 

elevació de la resistència de deformació i esquerdes. 

Aquest procés s’utilitza fonamentalment amb els acers d’alt límit elàstic, ja que 

l’escalfament de les xapes redueix el límit elàstic del material i la recuperació 

elàstica. Posteriorment, el refredament fa que torni augmentar el límit elàstic. 

Normalment es dur a terme per xapes d’acer d’espessor elevat. 

 

 

 

 

Figura Annex 7 
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3.4 SENTIT DE LA FIBRA 

Un dels factors més importants alhora de fabricar peces a partir de planxes 

metàl·liques és el sentit de la fibra de la xapa. El sentit de la fibra de la xapa depèn del 

laminat previ pel qual s’hagi sotmès, per tant, sempre serà en direcció longitudinal de 

la bobina o la placa inicial.  

Aquest factor és fonamental a la fase de plegar o doblar ja que depenent del sentit 

d’aquestes fibres la peça doblada tindrà un comportament o un altre. 

 

 

 

 

En general, tal i com s’indica a la figura, s’aconsella plegar a contra fibra. Especialment 

en xapes d’espessor molt gran ja que les fibres del plegat són més homogènies. Si en 

canvi si es decideix plegar al sentit de la fibra la zona de plegada serà més dèbil i per 

tant tindrà més facilitat per trencar-se. 

Figura Annex 8 

Figura Annex 9 
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3.5 MATERIALS 

Els principals acers al carboni que s’utilitzen actualment a l’industria es resumeixen en 

les taules següents: 

Laminat en fred 

+ carboni 

 

 

- carboni 

Denominació Descripció Espessor 

DC01 Xapa polida 0,35 ≤ esp. ≤ 3 

DC04 Xapa polida per 

embotició 

0,35 ≤ esp. ≤ 3 

Taula Annex 1 

 Altres: DC02, DC03, DC05, DC06 i DC07. 

Laminat en calent 

 

+ carboni 

 

 

 

 

 

- carboni 

 

Denominació Descripció Espessor 

DD11 Xapa decapada 1,50 ≤ esp. < 15 

DD11 Xapa negre 1,50 ≤ esp. < 25 

DD11 DOMEX 240YP 

decapada/negra 

Segons mercat 

DD11 RAEX 

decapada/negra 

Segons mercat 

DD13 Xapa decapada per 

embotició 

1,50 ≤ esp. < 16 

Taula Annex 2 

 Altres: DD12 i DD14. 
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4. ANNEX PLÀNOL CLIENT 
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Aquest document conté els costos de fabricació de totes les possibles fases de 

producció per les quals el conjunt pot passar. 

Aquest document es dividirà en una primera part on s’exposaran tots els preus de 

totes les fases de fabricació i en una segona part on s’exposarà el pressupost real per 

a la comanda seguint la fase de fabricació òptima trobada en apartats anteriors del 

treball. 

Per a les fases de soldar, tan sigui de manera manual o robotitzada és necessari l’ús 

d’un mecanisme que subjecti la peça durant aquestes fases. Aquest element 

s’anomena utillatge de soldadura i a l’annex del treball s’hi pot trobar una explicació 

més extensa.  

La política de l’empresa és assumir el cost d’aquests utillatges de soldadura 

independentment de les comandes, per tant, no trobarem el cost d’aquest mecanisme 

al pressupost del treball.  

Tal i com s’ha explicat en l’apartat del treball Anàlisi del Cost Real per a la fase de 

Punxonat Múltiple s’ha realitzat una inversió per l’adquisició d’un punxó múltiple. 

Aquest element sí que s’ha de tenir en compte al pressupost. 
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Pressupost de Totes les Fases de Fabricació 

MATÈRIES PRIMERES 

OPERACIONS 

 
Unitats/any 

Unitats/comanda 
 

TRANSPORT TRACTAMENT Cost 
unitari 
total 

COST 
TOTAL nº viatges Cost unitari Proveïdor Cost unitari 

 
(€/unitat) 

 
(€/unitat) (€/unitat) (€) 

Material Varilla+ Mecanitzat Extern 40000 4000 1 0,00234 Breda 0,05 0,05234 209,36 

 

 

Temps Tall Cost làser Cost unitari total COST TOTAL 

(min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Tall làser DOMOLI 0,5 120 1 4000 

 

 
Unitats/any Unitats/comanda Dimensions Pes 

Cost 
material 

Cost 
unitari 
total 

COST 
TOTAL 

  
A (mm) B (mm) e (mm) (kg/unitat) (kg/m) (€/kg) (€/unitat) (€) 

Planxa d'acer de 3000 x 1500 mm 40000 4000 266 80 10 2,12 
 

0,515 1,0918 4367,2 

Passamà d'acer de 80 x 4000 mm 40000 4000 266 80 10 
 

6,53 0,57 1,0161333 4064,5332 

Tub de 35x35x2 mm de 6000 mm 40000 4000 100 35 2 
 

2,15 0,63 0,140868 563,472 
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Cost unitari total COST TOTAL 

(€/unitat) (€) 

Tall làser Extern 2,14 8560 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost doblar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Doblar 10 0,5 50 0,41875 1675 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost serrar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Serrar Passamà Domoli 10 0,25 27 0,02925 454,5 

 

 

Cost unitari total COST TOTAL 

(€/unitat) (€) 

Serrar Passamà Extern 0,15 600 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost serrar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Serrar Tub Domoli 5 0,25 27 0,1130625 452,25 
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Temps Preparació Temps Mecanització Cost Punx. Simple Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Punxonat Simple 10 2 27 0,901125 3604,5 

 

 

Cost unitari total COST TOTAL 

(€/unitat) (€) 

Taladrar Extern 1,28 5120 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost MC Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Matar Cantos 5 0,5 27 0,2255625 902,25 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost Polir en Bombo Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Polir en Bombo 5 0,25 27 0,1130625 452,25 

 

 

Cost unitari total COST TOTAL 

(€/unitat) (€) 

Polir Extern 0,145 580 
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Temps Preparació Temps Mecanització Cost Taladrar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Taladrar Domoli 10 2 30 1,00125 4005 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost Soldar Manual Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Soldar Manual 10 2,5 27 1,126125 4504,5 

 

 

Temps 
Preparació 

Temps 
Mecanització 

Cost Soldar a 
Robot 

Cost unitari 
soldar 

Temps 
Programació 

Cost 
Programació 

Cost unitari 
Programar 

Cost unitari 
total 

COST 
TOTAL 

(min/comand
a) 

(min/unitat) (€/h) (€/unitat) (min/comanda) (€/h) (€/unitat) (€/unitat) (€) 

Soldadura 
Robotitzada 

10 0,5 60 0,5025 300 27 0,3375 0,84 3360 

 

 

TRANSPORT TRACTAMENT 
cost unitari total COST TOTAL 

nº de viatges 
cost transport cost unitari transport cost unitari feina 

(€/viatge) (€/unitat) (€/unitat) (€/unitat) (€) 

Zincar 2 180 0,09 0,414 0,504 2016 
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TRANSPORT TRACTAMENT 
cost unitari total COST TOTAL 

nº de viatges 
cost transport cost unitari transport cost unitari feina 

(€/viatge) (€/unitat) (€/unitat) (€/unitat) (€) 

Galvanitzar 2 130 0,065 0,719682 0,784682 3138,728 

 

Pressupost segons la Ruta de Fabricació Òptima 

RUTA ÒPTIMA DE FABRICACIÓ Q=4000 unitats 

BASE Es parteix de:    

4A Passamà Serrar Domoli Punxonat Múltiple Doblar 

TUB Es parteix de:    

1B Tub Serrar Polir en Bombo  

VARILLA     

1C Mecanitzat Extern    

SOLDAR CONJUNT     

2D Soldar a Robot    

TRACTAR CONJUNT     

1E Zincar    

 

MATÈRIES PRIMERES Unitats/any Unitats/comanda Dimensions Pes Cost 
material 

Cost 
unitari 
total 

COST 
TOTAL 

  A (mm) B (mm) e (mm) (kg/unitat) (kg/m) (€/kg) (€/unitat) (€) 

Passamà d'acer de 80 x 4000 x 10 mm 40000 4000 266 80 10  6,53 0,57 1,0161333 4064,5332 

Tub d’acer de 35x35x2 mm de 6000 mm 40000 4000 100 35 2  2,15 0,63 0,140868 563,472 
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OPERACIONS 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost serrar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Serrar Passamà Domoli 10 0,25 27 0,02925 454,5 

 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost doblar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Doblar 10 0,5 50 0,41875 1675 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost serrar Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Serrar Tub Domoli 5 0,25 27 0,1130625 452,25 

 

 

Temps Preparació Temps Mecanització Cost Punx. Múltiple Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Punxonat Múltiple 10 1 27 0,451125 1804,5 
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Temps Preparació Temps Mecanització Cost Polir en Bombo Cost unitari total COST TOTAL 

(min/comanda) (min/unitat) (€/h) (€/unitat) (€) 

Polir en Bombo 5 0,25 27 0,1130625 452,25 

 

 
Unitats/any 

Unitats/comanda 
 

TRANSPORT TRACTAMENT Cost 
unitari 
total 

COST 
TOTAL nº viatges Cost unitari Proveïdor Cost unitari 

 
(€/unitat) 

 
(€/unitat) (€/unitat) (€) 

Material Varilla+ Mecanitzat Extern 40000 4000 1 0,00234 Breda 0,05 0,05234 209,36 

 

 

Temps 
Preparació 

Temps 
Mecanització 

Cost Soldar a 
Robot 

Cost unitari 
soldar 

Temps 
Programació 

Cost 
Programació 

Cost unitari 
Programar 

Cost unitari 
total 

COST 
TOTAL 

(min/comand
a) 

(min/unitat) (€/h) (€/unitat) (min/comanda) (€/h) (€/unitat) (€/unitat) (€) 

Soldadura 
Robotitzada 

10 0,5 60 0,5025 300 27 0,3375 0,84 3360 

 

 

TRANSPORT TRACTAMENT 
cost unitari total COST TOTAL 

nº de viatges 
cost transport cost unitari transport cost unitari feina 

(€/viatge) (€/unitat) (€/unitat) (€/unitat) (€) 

Zincar 2 180 0,09 0,414 0,504 2016 
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ALTRES 

 COST TOTAL 

(€) 

Punxó Múltiple 660,8 

 

CONCEPTE COST 

Matèries Primeres 

Operacions 

4.628,00 € 

10.423,86 € 

Altres 660,80 € 

TOTAL 15.712,66 € 
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Introducció 

Aquest treball de final de grau sorgeix durant el temps que l’autor treballa a l’oficina 

tècnica de l’empresa Domoli SL. En un moment determinat arriba una comanda anual 

d’un client de la província. En veure el gran volum de la comanda es planteja a l’autor 

del treball realitzar un estudi per tal d’aconseguir dur-la a terme al cost més reduït 

possible. Les possibilitats de fabricació són múltiples i diferents i es planteja la 

necessitat de trobar una ruta de fabricació que optimitzi una producció de 4.000 

unitats. 

L’objectiu del treball és estudiar quina és l’estratègia a seguir per tal de reduir al màxim 

els costos de fabricació. També s’inclourà un estudi temporal per tal de conèixer quina 

és la capacitat de l’empresa per dur a terme la comanda i d’aquesta manera poder 

realitzar una bona previsió de fabricació. 

Fabricació del conjunt 

La comanda estudiada consisteix en un conjunt de tres peces soldades entre si que, 

tal i com hem pogut descobrir, s’utilitzen per subjectar bastides de construcció. 

La peça principal del conjunt (base) és de xapa d’acer al carboni de 190 mm de 

llargada, 80 mm d’amplada i 10 mm de gruix. Es considera la peça principal del 

conjunt ja que és a partir la qual s’hi solden les altres dues peces. 

Una altra peça del conjunt és un tub que va soldat a la part inferior de la base i serveix 

per suportar l’estructura de la bastida. 

Finalment la última de les peces és un element que serveix per subjectar les xarxes de 

protecció de les bastides i també va soldada a la base. S’identificarà com a varilla. 

Fases de Fabricació 

Per a dur a terme la fabricació de la comanda s’ha estudiat quines són totes les 

possibles fases de fabricació i s’ha explicat detalladament en què consisteix 

cadascuna. S’han tingut en compte les fases que l’empresa té capacitat per realitzar i 

s’ha contemplat també la possibilitat de dur a terme algunes fases de fabricació en 

empreses externes. 



Optimització dels Costos d’un Procés de Fabricació Industrial 

    

 

 
3 

 

Per a la fabricació de la base del conjunt, s’han considerat dues possibles solucions. 

La primera és fabricar-la a partir d’una planxa d’acer al carboni de dimensions 3.000 

mm de llargada per 1.500 mm d’amplada. I la segona és fabricar-la a partir de 

passamans de 266 mm de llargada per 80 mm d’amplada. 

Si s’escull la primera de les opcions necessàriament caldrà realitzar una fase de tall en 

làser per tal de donar les dimensions correctes a la peça. Un avantatge del tall en làser 

és que no només permet tallar la planxa a les dimensions correctes sinó que també 

realitza els quatre forats continguts a la peça. Això estalviarà una fase de punxonar o 

bé taladrar i per tant, a priori estalviarà temps i diners. 

Si en canvi es considera la segona de les opcions, caldrà dur a terme una fase de 

serrar obligatòriament per realitzar el tall de 190 mm de llargada. En aquest cas però, 

si que serà necessari dur a terme alguna fase per realitzar els forats. 

Independentment de la solució que s’esculli en tots dos casos caldrà una fase de 

doblar per realitzar els dos plecs de 90 graus cadascun. 

En referència al tub, només caldrà serrar-lo a la dimensió longitudinal correcte ja que 

pel que fa a les altres dimensions el proveïdor ja el servirà a mida. A continuació caldrà 

treure la rebava i les impureses resultants de la fase de serrar ja que aquesta peça té  

un gruix molt petit (2 mm). 

La tercera peça del conjunt la fabrica completament un proveïdor ja que l’empresa no 

disposa de l’equipament necessari per fabricar-la. 

Un cop fabricades les tres peces, caldrà soldar-les, manualment o de manera 

robotitzada, i finalment passaran per una fase de tractament per tal de millorar-ne 

l’acabat i protegir-les d’alguns factors com la corrosió. 

S’han trobat 84 possibles rutes de fabricació (ordenades per grups) per a dur a terme 

la comanda. Per tal d’estudiar el comportament d’aquestes rutes en funció de la 

quantitat demanda, s’ha realitzat un anàlisi econòmic observant quina és la millor ruta 

de fabricació en cada cas. S’han analitzat les rutes de fabricació per a 10, 100, 1.000, 

3.000, 5.000 i 10.000 unitats i s’ha pogut comprovar com les rutes van canviant en 

funció de la quantitat. S’ha estudiat també, l’evolució dels grups de fabricació en funció 

de la quantitat i s’ha pogut comprovar com la majoria de grups tendeixen a estabilitzar-

se. 
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Estudi Econòmic 

Centrant-se amb la comanda real de 4.000 unitats, s’ha realitzat un estudi econòmic a 

mesura que s’ha anat fabricant la comanda per tal d’acotar el màxim el cost de 

producció i satisfer les condicions demanades per la direcció de l’empresa (reduir el 

cost de fabricació per sota dels 4 €/unitat). 

Partint de 5 possibles solucions ben diferenciades, s’ha escollit la més econòmicament 

viable i s’han anat fent modificacions per tal de reduir el cost el màxim possible. 

Anàlisi de Temporització 

També s’ha inclòs en el treball un estudi per tal de determinar quin és el temps 

necessari per fabricar aquesta comanda en funció de la quantitat. S’ha analitzat amb la 

ruta òptima de fabricació en quant a costos (anomenada estàndard) per a 4.000 unitats 

i amb la ruta de fabricació òptima en quant a costos per a cada quantitat. 

S’ha representat també, el temps de fabricació en funció de la quantitat de manera que 

es pot demostrar que per a quantitats petites el temps de fabricació és molt elevat, 

també s’ha comprovat com el temps va disminuint a mesura que augmenta la 

quantitat.  

Finalment s’ha buscat per a la comanda de 4.000 unitats quina és la ruta de fabricació 

més ràpida per tal de fabricar la comanda ràpidament si el client demanés la comanda 

de forma urgent. 

Resum del Pressupost 

Per a la fabricació de la comanda de 4.000 unitats i utilitzant la Ruta Òptima de 

Fabricació el Projecte ascendeix a QUINZE MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB 

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (15.712,66€). Dels quals QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-

VUIT EUROS (4.628,00 €) són en concepte de Matèries Primeres, DEU MIL QUATRE-

CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS (10,423,86 €) són en 

concepte de fabricació i SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 

(660,80 €) són en concepte d’altres costos. 
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Conclusions 

Després de l’estudi realitzat es pot afirmar que per a fabricar un mateix producte cal 

tenir molt en compte el factor quantitat, cost i temps ja que en funció d’aquestes 

paràmetres quelcom pot ser capaç d’escollir quina és la millor ruta de fabricació.  

Per a la comanda anual de 40.000 unitats repartides en comandes de 4.000 unitats 

s’ha demostrat que la millor ruta de fabricació econòmicament és aquella on; la base 

es fabrica a partir d’un passamà, es serra a Domoli, es punxona de manera múltiple i 

es dobla; el tub es serra i es poleix en bombo; i la varilla es fabrica i es mecanitza en 

una empresa exterior. Un cop fabricades les tres peces del conjunt el més rentable 

econòmicament és soldar-les mitjançant soldadura robotitzada i finalment zincar el 

conjunt complert.  

Per tant, amb aquesta informació es pot concloure que s’ha donat resposta a la 

necessitat que se l’hi havia plantejat a l’empresa. 
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