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A.1. Introducció  

En aquest annex es presenten i desglossen uns casos reals que exemplifiquen els mètodes 

de transport que s’han explicat i avaluat en el projecte. D’aquesta manera es poden tractar 

algunes particularitats que es poden presentar en la realitat. En el primer cas es presenta un 

exemple sobre com plantejar els diferents mètodes de transport en funció de les 

característiques específiques de l’ampolla que cal transportar, quant a la forma i la mida. En 

el segon cas s’exemplifica el transport màssic i l’emmagatzematge de les ampolles buides 

en sitja per a ampolles de diferents formats per poder desenvolupar detalladament com 

s’arriba a la solució òptima de nombre de sitges que cal utilitzar en el mètode. 
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A.2. Cas real sobre el plantejament dels diferents 

mètodes de transport per a una ampolla de PET de 

forma cilíndrica amb base petaloide i monoformat 

En aquest cas real es planteja només un disseny i grandària d’ampolla, per aquest motiu es 

classifica com a monoformat. Cal indicar que l’ampolla de PET de forma cilíndrica amb base 

petaloide s’utilitza principalment en el mercat de les begudes refrescants carbonatades. La 

base és còncava, en forma de cúpula, i està reforçada amb nervis radials equidistants que 

són els que li confereixen la forma petaloide. Aquesta forma es va adoptar per a aquest tipus 

d’ampolla, mitjançant una patent del 1981, per tal de conferir més estabilitat a l’ampolla a 

causa del tipus de líquid que conté.  

A través d’aquest cas real es planteja de manera concreta el desenvolupament que cal 

realitzar per a cadascun dels mètodes de transport tractats en el projecte. Com ja s’ha 

esmentat és un cas centrat en el sector de les begudes refrescants carbonatades tipus cola, 

amb un format definit per contenir 0,5 litres de líquid per ampolla de plàstic.  

L’estudi es desenvolupa a un horitzó de temps mitjà, és a dir, per tal de poder comparar 

correctament entre els mètodes, un dels factors que cal tenir en compte és el temps i 

l’evolució que representa en l’augment productiu per a un fabricant determinat. Es defineix, 

doncs, la implantació del disseny d’una planta nova tenint en compte les dades d’avui a cinc 

anys.  

Tal i com s’ha desglossat en el projecte, hi ha unes dades d’entrada que cal considerar de 

manera genèrica per a tots els mètodes que es vulguin estudiar. Les dades numèriques que 

es presenten a continuació pertanyen a una configuració estàndard del que es pot trobar en 

el mercat per a aquest sector, reflecteixen, per tant, una situació tipus. 

En primer lloc, a la taula A.1 es poden consultar les dades d’entrada amb la seva progressió 

corresponent als cinc anys vista plantejats. Cal indicar que en aquest exemple les vendes en 

el mes pic () representen un 13% de les vendes anuals, que una caixa conté 6 ampolles () 

i que el mes es considera que té 25 dies productius (). Partint de les vendes anuals en 

milers de caixes es tria en conseqüència la dimensió de la línia d’envasament que 

s’instal·larà, i per tant, es té la velocitat nominal ( nominal línia d’envasament) i l’eficiència ( línia 
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d’envasament) de la màquina. A partir d’aquests valors es pot calcular la velocitat mitjana real i les 

hores diàries de treball per a la línia d’envasament. 

 

Taula A.1. Dades d’entrada presentades d’avui a cinc anys. 

El següent pas és dimensionar la bufadora que ha d’intervenir en el procés de fabricació i 

que ha de subministrar les ampolles a la línia d’envasament. Tal i com s’ha vist al llarg del 

projecte, aquest dimensionament es planteja de manera diferent en funció del mètode que 

es tracti. D’aquest manera, es detalla a continuació quines dades de bufadora i quins càlculs 

cal realitzar per a cada mètode establert. 

En el mètode A de transport d’ampolles alineades sense emmagatzematge de cap tipus la 

bufadora que es tria té la mateixa capacitat de producció que la línia d’envasament, és a dir, 

la mateixa velocitat nominal ( nominal bufadora). A partir d’aquesta dada i de l’eficiència de la 

màquina ( bufadora) es poden calcular les hores diàries de treball real de la bufadora, tal i com 

es mostra a la taula A.2. Com s’ha indicat a la memòria, en el cas de la bufadora, com que el 

primer element és del mètode de transport, el temps de funcionament no es veu afectat per 

les eficiències de la resta dels elements, només per l’eficiència pròpia i, en conseqüència, 

les hores diàries de treball real i efectives són equivalents. 

 

Taula A.2. Dades de la bufadora pel mètode A de transport d’ampolles alineades sense 

emmagatzematge de cap tipus. 

A partir d’aquí es poden calcular la resta de les dades que cal tenir en compte per a aquest 

mètode de transport, com que són les relatives a les hores diàries de treball efectives de la 

ANY

1 2 3 4 5

Vendes anuals en milers de caixes 7.700 8.470 9.317 10.249 11.274

Vendes per mes pic en milers de caixes (13% de l'any) 1.001 1.101 1.211 1.332 1.466

Milers d'ampolles per mes pic 6.006 6.607 7.267 7.994 8.793

Ampolles per dia (25 dies el mes) 240.240 264.264 290.690 319.759 351.735

Velocitat nominal de la línea d'envasament en ampolles/hora 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Eficiència de la línea d'envasament 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Velocitat mitja real de la línea d'envasament en ampolles/hora 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200

Hores diàries de treball real de la línea d'envasament 12,5 13,8 15,1 16,7 18,3

ANY

1 2 3 4 5

Velocitat nominal de la bufadora en ampolles/hora (de 20 motlles) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Eficiència de la bufadora 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

Hores diàries reals de treball 10,9 12,0 13,2 14,5 15,9
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línia d’envasament, tenint en compte l’eficiència del transport d’ampolles alineat, i les 

utilitzacions de la bufadora, tant en el mes pic com en la mitjana anual. Aquests valors es 

mostren a la taula A.3.  

 

Taula A.3. Dades calculades pel mètode A de transport d’ampolles alineades sense cap 

tipus d’emmagatzematge. 

En el mètode B de transport d’ampolles alineades amb emmagatzematge de les ampolles 

buides en palet, la bufadora que cal triar també té la mateixa capacitat de producció que la 

línia d’envasament. Les dades, doncs, són les mateixes que les del mètode A per a la 

bufadora, i es poden observar a la taula A.2. 

Es calculen la resta de les dades que cal tenir en compte per a aquest tipus de transport 

com són les utilitzacions de la bufadora en el mes pic i la mitjana anual. Es presenten a la 

taula A.4. 

 

Taula A.4. Dades corresponents al mètode de transport d’ampolles alineades amb 

emmagatzematge de les ampolles buides en palet. 

En el mètode C de transport d’ampolles alineades i emmagatzematge de les ampolles 

buides en palet la bufadora que es tria té una capacitat de producció inferior a la de la línia 

d’envasament. Per tant, a partir de les dades de la bufadora, la velocitat nominal ( nominal 

bufadora) i l’eficiència ( bufadora) es calcularan la velocitat mitjana real i les hores diàries reals de 

treball. Se n’indiquen els valors a la taula A.5. 

ANY

1 2 3 4 5

Eficiència del transport d'ampolles alineades (100 metres) 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Hores diàries de treball efectives de la línea d'envasament 15,1 16,6 18,3 20,1 22,1

Utilització de la bufadora en el mes pic (sense emmagatz.) 62,97% 69,26% 76,19% 83,81% 92,19%

Utilització de la bufadora en la mitja anual (sense emmagatz.) 40,36% 44,40% 48,84% 53,72% 59,09%

ANY

1 2 3 4 5

Utilització de la bufadora en el mes pic (amb emmagatz.) 45,34% 49,87% 54,86% 60,34% 66,38%

Utilització de la bufadora en la mitjana anual (amb emmagatz.) 29,06% 31,97% 35,16% 38,68% 42,55%
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Taula A.5. Dades de la bufadora pel mètode C de transport d’ampolles alineades i 

emmagatzematge de les ampolles buides en palet. 

A partir d’aquí es poden calcular la resta de paràmetres que cal tenir en compte en aquest 

tipus de transport com el dèficit d’ampolles entre bufament i envasament, les ampolles 

produïdes per bufament independent, el nombre d’ampolles que conté un palet, el nombre 

de palets necessaris i les utilitzacions de les bufadores en el mes pic i la mitjana anual. 

Aquests càlculs es reflecteixen a la taula A.6. A les taules A.7 i A.8 es desglossa més 

detalladament el càlcul que cal realitzar sobre el nombre d’ampolles que conté un palet.  

 

Taula A.6. Dades relatives al mètode C de transport d’ampolles alineades i 

emmagatzematge de les ampolles buides en palet. 

 

Taula A.7. Dades d’entrada pel càlcul del nombre d’ampolles per palet. Reflecteixen el tipus 

de palet amb què es treballa en aquest cas, l’europalet, així com les dimensions de l’ampolla 

en qüestió. 

ANY

1 2 3 4 5

Velocitat nominal de la bufadora en ampolles/hora (de 14 motlles) 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

Eficiència de la bufadora 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

Velocitat mitjana real de la bufadora en ampolles/hora 15.456 15.456 15.456 15.456 15.456

Hores diàries de treball real de la bufadora 15,54 17,10 18,81 20,69 22,76

ANY

1 2 3 4 5

Dèficit d'ampolles entre bufament i envasament 46.847 51.531 56.685 62.353 68.588

Ampolles produïdes per bufat independent 46.847 51.531 56.685 62.353 68.588

Capacitat de la sitja 78.000 86.000 94.000 104.000 114.000

Utilització de la bufadora en el mes pic 64,76% 71,24% 78,37% 86,20% 94,82%

Utilització de la bufadora en la mitjana anual 41,52% 45,67% 50,23% 55,26% 60,78%

PALET unitats

Longitud palet [mm] 1.200

Ample palet [mm] 800

Alçada palet [mm] 2.300

AMPOLLA unitats

Diàmetre ampolla [mm] 65,5

Alçada ampolla [mm] 210

Volum ampolla [l] 0,5
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en què per triar la configuració més interessant pel que fa a la distribució a portell, 

 

Taula A.8. Dades relatives al càlcul del nombre d’ampolles per palet. 

En el mètode D de transport d’ampolles alineades amb emmagatzematge de les ampolles 

buides en sitja la capacitat de la bufadora es tria de la mateixa magnitud que la de la línia 

d’envasament. D’aquesta manera s’opta per una bufadora que pot produir 24.000 

ampolles/hora com en els mètodes A i B. Les dades es poden consultar a la taula A.2. 

Es poden calcular aleshores les utilitzacions de la bufadora en referència al mes pic i en la 

mitjana anual. Es reflecteixen les dades a la taula A.9. 

 

Taula A.9. Dades en referència al mètode D de transport d’ampolles alineades amb 

emmagatzematge de les ampolles buides en sitja. 

MAGNITUD unitats

Quantitat d'ampolles enfilades al llarg del palet [ampolles] 18

Quantitat d'ampolles enfilades a l'ample del palet [ampolles] 12

Pas al portell [mm] 56,725

Longitud útil pel pas a portell [mm] 1.134,50

Amplada útil pel pas a portell [mm] 734,5

Quantitat d'ampolles al llarg al portell del palet [ampolles] 21

Quantitat d'ampolles a l'ample al portell del palet [ampolles] 13

Tria del nombre d'ampolles per capa [ampolles] 242

Nombre de capes [capes] 10

Nombre d'ampolles per palet [ampolles] 2.420

Quantitat d'ampolles al llarg al portell SENAR

Nombre parell de columnes 11

Nombre senar de columnes 10

Nombre total d'ampolles per capa 242

Quantitat d'ampolles a l'ample al portell SENAR

Nombre parell de files 7

Nombre senar de files 6

Nombre total d'ampolles per capa 163

Elecció número total d'ampolles per capa 242

Configuració Ampolles enfilades al llarg i amb el pas

 al portell a l'ample

Configuració Ampolles enfilades a l'ample i amb el pas

 al portell al llarg

ANY

1 2 3 4 5

Utilització de la bufadora en el mes pic 64,76% 71,24% 78,37% 86,20% 94,82%

Utilització de la bufadora en la mitjana anual 41,52% 45,67% 50,23% 55,26% 60,78%
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Finalment en el mètode E de transport màssic i emmagatzematge de les ampolles buides en 

sitja, la capacitat de producció la bufadora és inferior a la de la línia d’envasament. Es 

plantegen dos possibles escenaris en aquesta configuració: es pot prendre una bufadora de 

14 motlles (com ja s’ha implementat pel mètode C) o bé, es pot optar per prendre una 

bufadora de capacitat encara més petita, de 10 motlles, i afegir-ne una altra de 4 motlles 

més endavant, per complementar la producció necessària només a partir del moment en 

què sigui realment necessari per tenir un índex d’utilització de bufadora proper o superior al 

100%. Amb aquesta segona opció el que es fa és distribuir més en el temps la inversió que 

representa l’adquisició de la bufadora prenent com a horitzó els cinc anys establerts.  

Si en primer lloc es desenvolupa el cas de tenir una bufadora de 14 motlles, a partir de la 

velocitat nominal i l’eficiència de la bufadora es calculen la velocitat mitjana real i les hores 

diàries reals de treball de la bufadora, com es pot observar a la taula A.5. A partir d’aquí es 

poden calcular la resta de paràmetres que cal tenir en compte en aquest tipus de transport, 

com el dèficit d’ampolles entre el bufament i l’envasament, les ampolles produïdes per 

bufament independent, la capacitat de la sitja i les utilitzacions de les bufadores en el mes 

pic i en la mitjana anual. Aquestes dades es poden consultar a la taula A.10. 

 

Taula A.10. Dades relatives al mètode E prenent en la configuració una bufadora de 14 

motlles. 

Si ara es desglossa el cas en què es decideixi dimensionar d’entrada una bufadora de 10 

motlles, s’han de refer els càlculs referents tant a la bufadora com a la resta de les dades 

esmentades en la configuració anterior. Si es duen a terme aquests càlculs, tal i com es pot 

observar a la taula A.11, es constata que no n’hi ha prou amb la bufadora a partir del tercer 

any ja no és suficient per cobrir tota la demanda necessària per part de la línia 

d’envasament. Per aquesta raó, s’afegeix una altra bufadora de 4 motlles per a 

complementar la producció amb la seva capacitat complementària. Les dades referents a 

aquesta segona bufadora són a la taula A.12. 

ANY

1 2 3 4 5

Dèficit d'ampolles entre bufament i envasament 46.847 51.531 56.685 62.353 68.588

Ampolles produïdes per bufat independent 46.847 51.531 56.685 62.353 68.588

Capacitat de la sitja 78.000 86.000 94.000 104.000 114.000

Utilització de la bufadora en el mes pic 64,76% 71,24% 78,37% 86,20% 94,82%

Utilització de la bufadora en la mitjana anual 41,52% 45,67% 50,23% 55,26% 60,78%
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Taula A.11. Dades relatives al mètode E que corresponen a la configuració d’una bufadora 

amb 10 motlles. 

 

Taula A.12. Dades pel mètode E relacionats amb la bufadora de 4 motlles, que s’activa a 

partir del tercer any de la previsió. 

Una vegada desenvolupades les diferents opcions de mètodes de transport possibles, ja 

s’està en disposició de poder quantificar, per a aquest exemple, els criteris d’anàlisi 

establerts per a l’estudi i l’avaluació dels mètodes de transport esmentats. Amb referència 

als criteris d’inversió inicial, s’ha de tractar la quantificació tant de l’àrea ocupada com de 

l’índex d’inversió. 

En el càlcul de l’àrea ocupada total per a cada mètode, es parteix de les àrees que 

corresponen a cada element que forma part de la configuració. Les àrees preses fan 

referència a valors estàndard en el mercat per a màquines de les característiques 

establertes en aquest exemple. El desglossament de les àrees per element així com les 

àrees totals es presenten a la taula A.13. 

ANY

1 2 3 4 5

Velocitat nominal de la bufadora en ampolles/hora (de 10 motlles) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Eficiència de la bufadora 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00%

Velocitat mitja real de la bufadora en ampolles/hora 11.040 11.040 11.040 11.040 11.040

Hores diàries de treball real de la bufadora 21,76 23,94 26,33 28,96 31,86

Dèficit d'ampolles entre bufament i envasament 102.102 112.312 123.543 135.898 149.488

Ampolles produïdes per bufat independent 102.102 112.312 123.543 135.898 149.488

Capacitat de la sitja 131.000 144.000 158.000 174.000 192.000

Utilització de la bufadora en el mes pic 90,67% 99,74% 109,71% 120,68% 132,75%

Utilització de la bufadora en la mitjana anual 58,12% 63,93% 70,33% 77,36% 85,10%

ANY

1 2 3 4 5

Velocitat nominal de la bufadora en ampolles/hora (de 4 motlles) 4.800 4.800 4.800

Eficiència de la bufadora 92,00% 92,00% 92,00%

Velocitat mitjana real de la bufadora en ampolles/hora 4.416 4.416 4.416
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Taula A.13. Dades relatives a l’àrea ocupada per a cada element i pel global de cada 

mètode de transport establert. 

Per calcular l’índex d’inversió inicial en cada mètode de transport cal tenir en compte quins 

són els elements que conformen cadascun dels sistemes estudiats. A la taula A.14 es 

reflecteixen tots els elements que poden ser continguts potencialment en cada mètode, així 

com les inversions corresponents. El primer que es pot desprendre de la taula és l’absència 

de l’element del transport màssic com a tal. El transport màssic es considera inclòs dins el 

procés de càrrega, és a dir, inclòs a l’entrada del conjunt sitja-posicionadora, en els casos en 

què es presenta aquesta combinació. També es pot consultar a la taula el càlcul de l’índex 

d’inversió a realitzar, posterior a un arrodoniment de les dades obtingudes, perquè l’objectiu 

que es persegueix és donar l’ordre de magnitud a aquestes dades. 

 

Taula A.14. Inversions inicials que cal efectuar per a cadascun dels mètodes de transport, 

així com el càlcul de l’índex d’inversió que cal contemplar. 

ÀREA OCUPADA EN M²

A B C D E

Bufadora de 14 motlles 130 130

Bufadora de 20 motlles 190 190 190

Transport aeri 40 50 20 60 10

Paletitzadora 90 90

Despaletitzadora 90 90

Carretó elevador 3 3

Sitja de 60.000 ampolles 115

Sitja de 120.000 ampolles 145

Posicionadora (10.000 ampolles/hora) 65

Posicionadora (30.000 ampolles/hora) 83

Càlcul de l'àrea ocupada 230 423 333 430 368

A B C D E

Bufadora de 14 motlles 2.371 2.371

Bufadora de 20 motlles 3.528 3.528 3.528

Transport aeri 100 100 20 100 10

Paletitzadora 270 270

Despaletitzadora 270 270

Carretó elevador 30 30

Sitja de 60.000 ampolles 114

Sitja de 120.000 ampolles 195

Posicionadora (10.000 ampolles/hora) 62

Posicionadora (30.000 ampolles/hora) 150

TOTAL 3.628 4.198 2.961 3.804 2.726

Arrodoniment TOTAL 3.630 4.200 2.960 3.800 2.730

Càlcul de l'índex d'inversió 100% 116% 82% 105% 75%
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En els costos operacionals cal quantificar els criteris establerts com l’energia consumida, la 

mà d’obra, el manteniment i el material fungible en aquells mètodes que calgui. L’energia 

consumida pels elements presents en cada mètode de transport es presenta a la taula A.15. 

Es presenta tant desglossat per l’element com el seu valor total i l’arrodoniment posterior, ja 

que és interessant posar de manifest amb quin ordre de magnitud s’està treballant. 

 

Taula A.15. Energia consumida per a cadascun dels elements dels mètodes de transport, i 

pel total dels diferents mètodes.  

Pel que fa a la mà d’obra que intervé en cada mètode de transport plantejat, es prenen com 

a dades l’estàndard que s’ha presentat i argumentat en el cos del projecte. Aquestes dades 

es recorden a la taula A.16. 

 

Taula A.16. Mà d’obra corresponent a cada mètode de transport plantejat. 

En el càlcul del manteniment es té en compte que no només es tracta del manteniment 

correctiu que es pugui produir, sinó que també contempla un pla de manteniment preventiu. 

Té l’objectiu d’evitar els costos que pot representar una avaria important en una màquina i 

les repercussions econòmiques en pèrdues de producció i deficiències en la qualitat dels 

productes. Prenent dades reals, aquest manteniment s’estima com el 10% del total de la 

inversió inicial que cal fer per posar en marxa cada mètode. Els càlculs corresponents es 

mostren a la taula A.17. 

ENERGIA CONSUMIDA EN kWh

A B C D E

Bufadora de 14 motlles 151 151

Bufadora de 20 motlles 216 216 216

Transport aeri 31 31 6 31 3

Paletitzadora 10 10

Despaletitzadora 10 10

Carretó elevador 26 26

Sitja de 60.000 ampolles 12

Sitja de 120.000 ampolles 16

Posicionadora (10.000 ampolles/hora) 6

Posicionadora (30.000 ampolles/hora) 16

TOTAL 247 293 203 265 186

Arrodoniment TOTAL 250 290 200 270 190

Càlcul del cost de l'energia consumida 100% 116% 80% 108% 76%

MÈTODE A B C D E

Mà d'obra [nre. persones] 1 3 2 2 1
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Taula A.17. Dades corresponents al manteniment per a cadascun dels mètodes de transport 

establerts. 

Finalment, si es contempla el cost del material fungible en aquells mètodes en què n’hi ha, 

com els mètodes B i C, es pren com a dada base per al càlcul que els costos són 

aproximadament de 6 € per palet que es confeccioni. Cal tenir en compte que en el mètode 

B els costos seran inferiors al mètode C, ja que en aquest mètode l’operació de la 

paletització només s’utilitza en funció de pulmó i no com a flux principal de treball. Les dades 

resultants es mostren a la taula A.18. 

 

Taula A.18. Material fungible que cal tenir en compte per a cada mètode de transport.  

Una vegada calculats els valors corresponents a tots els criteris d’anàlisi es pot procedir a 

l’avaluació comparativa entre mètodes. El resum de totes les dades es troba a la taula A.19. 

De l’observació de la taula esmentada es pot concloure que, en aquest exemple, el mètode 

més interessant per triar per a la implementació de la fabricació i l’envasament de les 

ampolles de PET és el mètode E. És el que presenta un balanç més positiu amb relació a 

tots els criteris d’anàlisi calculats. Tot i que l’àrea ocupada és més elevada que en altres 

mètodes, tant l’índex d’inversió inicial com l’energia consumida i el manteniment tenen els 

valors òptims i, per tant, representen un estalvi important en els costos totals que cal 

preveure per a la implantació i el funcionament posterior del mètode.  

MANTENIMENT EN MILERS €

A B C D E

Bufadora de 14 motlles 2.371 2.371

Bufadora de 20 motlles 3.528 3.528 3.528

Transport aeri 100 100 20 100 10

Paletitzadora 270 270

Despaletitzadora 270 270

Carretó elevador 30 30

Sitja de 60.000 ampolles 114

Sitja de 120.000 ampolles 195

Posicionadora (10.000 ampolles/hora) 62

Posicionadora (30.000 ampolles/hora) 150

TOTAL 3.628 4.198 2.961 3.804 2.726

Arrodoniment TOTAL 3.630 4.200 2.960 3.800 2.730

Càlcul del manteniment 36,3 42 29,6 38 27,3

MATERIAL FUNGIBLE EN €

A B C D E

Nombre de palets 0 7 19 0 0

Cost en € per palet confeccionat 0 6 6 0 0

Càlcul material fungible 0 42 114 0 0
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Taula A.19. Taula resum comparativa de tots els mètodes respecte als criteris d’anàlisi 

establerts. 

Àrea Índex Energia Mà Manteniment Material Ampolles Motlles Utilització Bufadora Utilització Bufadora

ocupada d'inversió consumida d'obra fungible Línea Envasat Bufadora mes pic mitjana anual

[ m² ] [milers € ] [kWh] [nre. persones] [ € ] [ € ] [%] [quantitat] [%] [%]

A TRANSPORT D'AMPOLLES ALINEADES 230 100% 100% 1 36.300 0 82% 20 62,97% 40,36%

SENSE EMMAGATZEMATGE

DE CAP TIPUS [3.630] [250]

B TRANSPORT D'AMPOLLES ALINEADES 423 116% 116% 3 42.000 42 100% 20 45,34% 29,06%

AMB EMMAGATZEMATGE DE LES 

AMPOLLES BUIDES EN PALET [4.200] [290]

C TRANSPORT D'AMPOLLES ALINEADES 333 82% 80% 2 29.600 114 100% 14 64,76% 41,52%

I EMMAGATZEMATGE DE LES 

AMPOLLES BUIDES EN PALET [2.960] [200]

D TRANSPORT D'AMPOLLES ALINEADES 430 105% 108% 2 38.000 0 100% 20 45,34% 29,06%

AMB EMMAGATZEMATGE DE LES

AMPOLLES BUIDES EN SITJA [3.800] [270]

E TRANSPORT MÀSSIC  368 75% 76% 1 27.300 0 100% 14 64,76% 41,52%

I EMMAGATZEMATGE DE LES 

AMPOLLES BUIDES EN SITJA [2.730] [190]

CRITERIS CRITERIS

MÈTODE INVERSIÓ INICIAL COSTOS OPERACIONALS ALTRES DADES
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A.3. Cas real sobre la definició del conjunt de sitges 

necessàries per a l’emmagatzematge d’ampolles 

buides de PET amb base petaloide i multiformat  

En aquest cas real es planteja la definició del conjunt de sitges necessàries per part d’un 

fabricant embotellador de begudes refrescants carbonatades. Per tant, es tracta d’un 

exemple en què es treballa amb ampolles de PET de mides diferents que contenen líquids 

de gustos diferents, és a dir, és multiformat. En concret es treballa amb ampolles de 

capacitat de volum de 0,5 litres i 2 litres.  

És un exemple en què es planteja la nova implantació complerta del mètode, dimensionant 

tots els elements per tal de poder fer front al volum de vendes en ampolles anual del 

fabricant i, en conseqüència, per optimitzar-ne la implementació. Això significa que cal 

dimensionar la línia d’envasament necessària, així com triar la bufadora més adient per a 

aquest cas. 

Aquest cas real és un exemple en què es desenvolupa la totalitat del que s’ha descrit en 

l’apartat 9.3.1 Definició del conjunt de sitges de la memòria del projecte. Per tant, se segueix 

la mateixa estructura. En aquest sentit, doncs, es pot parlar de l’establiment de tres etapes: 

l’etapa d’entrada de totes les dades, l’etapa de la realització dels càlculs, la simulació dels 

escenaris mitjançant el suport informàtic d’Excel i l’etapa de sortida en què es presenta 

l’escenari triat amb totes les dades que hi estan relacionades. 

A.3.1. Etapa d’entrada de les dades 

Com a dades d’entrada en primer lloc cal tenir en compte la planificació de la producció del 

fabricant embotellador de les begudes refrescants. En aquest cas es treballa amb una 

planificació de la producció que reflecteix la configuració estàndard. Es pot consultar a la 

taula A.20. En concret es treballa en períodes de tres setmanes, amb tres torns de producció 

al dia i sis dies a la setmana. A la taula es poden observar unes caselles amb fons blau que 

contenen una numeració entre parèntesis. Aquestes caselles indiquen quan s’han de produir 

les aturades de la producció per tal de dur a terme el canvi d’etiquetatge, líquid i format de 

l’ampolla que cal utilitzar quan sigui necessari en cada cas. La numeració que hi ha dins els 

parèntesis és el nombre d’hores necessàries per realitzar els canvis esmentats. 
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En la confecció de la planificació es tenen presents un conjunt d’aspectes particulars 

d’aquest exemple, per establir un ordre i, d’aquesta manera, poder minimitzar els temps 

d’aturada entre produccions i optimitzar el temps en funcionament del sistema productiu. 

L’ordre que s’estableix es basa principalment en dos conceptes.  

D’una banda, i per a cada setmana de producció, en primer lloc se situen totes les 

produccions que impliquin un format de 0,5 litres. Posteriorment s’agrupen totes les 

produccions que fan servir ampolles de volum 2 litres. D’aquesta manera s’evita augmentar 

la freqüència de la presència de les aturades per canvi de format de l’ampolla.  

Per altra banda, es dóna l’especificitat que, com que es tracta de begudes refrescants 

carbonatades de naturalesa diversa, el contingut que tenen en sucre varia. Per minimitzar la 

quantitat de temps de les aturades, ja que fer servir més quantitat de sucre comporta més 

temps de neteja per no contaminar la producció següent d’una beguda possiblement menys 

dolça, s’ordenen les begudes de menys dolça a més dolça, o el que és el mateix, de menys 

contingut de sucre a més contingut de sucre. 

 

Taula A.20. Planificació de tres setmanes del fabricant embotellador de les begudes 

refrescants carbonatades. 

Pel que fa al tipus de sitja, es defineix en aquest exemple el tipus de sitja fixa de dimensions 

5 × 6 × 6 m3. A partir d’aquesta dada es pot calcular el nombre d’ampolles que caben en 

funció del format de l’ampolla amb què s’estigui treballant. Les dades es presenten a la taula 

A.21.  

SET. TORN HORES DILLUNS CAIXES HORES DIMARTS CAIXES HORES DIMECRES CAIXES HORES DIJOUS CAIXES HORES DIVENDRES CAIXES HORES DISSABTE CAIXES

[2] [3]

8 Cola "light" 0,5L. 9.500 8 Cola 0,5L. 12.667 8 Taronja 2L. 12.500 8 Llimona 2L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000

Cola "light" 0,5L. 3.167

8 [1] 8 Cola 0,5L. 12.667 8 Taronja 2L. 20.000 8 Llimona 2L. 12.500 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000

Cola deca 0,5L. 7.917 [3]

Cola deca 0,5L. 4.750 Taronja 2L. 7.500

8 [1] 8 Cola 0,5L. 12.667 8 [2] 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 15.000

Cola 0,5L. 6.333 Llimona 2L. 7.500 [2]

[1] [3]

8 Llima llimona 0,5L. 11.083 8 Taronja 0,5L. 11.083 8 Cola "light" 2 L. 12.500 8 Cola deca 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000

[1]

[1] Cola deca 2 L. 10.000

8 Llima llimona 0,5L. 7.917 8 Llimona 0,5L. 11.083 8 Cola "light" 2 L. 20.000 8 [1] 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000

[3] Cola 2 L. 7.500

Cola "light" 2 L. 7.500

8 Taronja 0,5L. 12.667 8 Llimona 0,5L. 12.667 8 [1] 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 20.000 8 Cola 2 L. 12.500

Cola deca 2 L. 10.000 [3]

8 Cola 0,5L. 12.667 8 Cola 0,5L. 12.667 8 Cola 2 L. 20.000 8 Llima llimona 2 L. 20.000 8 Taronja 2L. 20.000 8 Llimona 2L. 20.000

8 Cola 0,5L. 12.667 8 Cola 0,5L. 12.667 8 Cola 2 L. 20.000 8 Llima llimona 2 L. 20.000 8 Taronja 2L. 20.000 8 Llimona 2L. 20.000

Cola 2 L. 5.000

8 Cola 0,5L. 12.667 8 Cola 0,5L. 9.500 8 [2] 8 Llima llimona 2 L. 12.500 8 Taronja 2L. 15.000 8 Llimona 2L. 15.000

[2] Llima llimona 2 L. 10.000 [3] [2] [2]

3
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2
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Taula A.21. Dades relatives a la tria del tipus de sitja per a aquest mètode. 

A.3.2. Etapa de realització de càlculs i simulació d’escenaris 

Una vegada es tenen totes les dades d’entrada, es passa a realitzar un conjunt de càlculs 

pertinents per poder muntar la simulació dels escenaris a continuació. En primer lloc, i a 

partir de la planificació de la producció establerta pel fabricant, s’obtenen les dades referents 

al nombre total d’hores de producció, el nombre total de nombre d’ampolles i el nombre total 

d’hores d’aturada teòriques. Tots aquests valors es presenten a la taula A.22. 

 

Taula A.22. Càlcul de les dades que es desprenen de la planificació de la producció del 

fabricant. 

Aquests totals permeten calcular aleshores la velocitat mitjana real de la línia d’envasament, 

expressat en ampolles/hora, que es necessiten per poder complir la planificació establerta. 

COLOR

COLUMNA

TIPUS 

AMPOLLA

[tipus líquid]

VOLUM

AMPOLLA

[l]

VOLUM

MODEL SITJA

[m³]

AMPOLLES

SITJA

[ampolles]

Cola 0,5 L 0,50 83,1 83.100

Taronja/Llimona 0,5 L 0,50 83,1 83.100

Llima llimona 0,5 L 0,50 83,1 83.100

Cola 2 L 2,00 83,1 20.775

Taronja/Llimona 2 L 2,00 83,1 20.775

Llima llimona 2 L 2,00 83,1 20.775
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Les característiques d’aquesta línia d’envasament per embotellar el total de la producció 

prevista es reflecteixen a la taula A.23.  

 

Taula A.23. Dades de la línia d’envasament necessària per cobrir la planificació de la 

producció. 

A continuació cal desenvolupar l’estudi per triarel dimensionament més adequat de la 

bufadora en partir de les dades de la planificació de la producció que es tenen en aquest 

cas. Es parteix d’un conjunt de bufadores potencials per fer la tria. Prenent les velocitats 

reals que proporciona el fabricant de les bufadores es pot calcular el nombre total d’hores en 

l’operació de bufament que corresponen a la planificació. Aquestes dades es poden 

consultar a la taula A.24. 

  

Taula A.24. Dades de les bufadores que proporciona el fabricant i càlcul de les hores de 

bufament en funció de la planificació de la producció. 

En funció d’aquest càlcul ja es pot descartar l’opció A de bufadora, ja que com que la mitjana 

diària és més gran de 24 hores, la bufadora no té prou capacitat per produir el nombre 

d’ampolles establert a la planificació. Per a la resta de les bufadores potencials s’estableixen 

a continuació tota un conjunt de càlculs per poder-les comparar i arribar a fer la tria de la 

bufadora més adient per a aquest cas. Aquests paràmetres es reflecteixen a la taula A.25.  

COLOR

COLUMNA

TIPUS 

AMPOLLA

[tipus líquid]

VOLUM

AMPOLLA

[l]

VELOCITAT

NOM. ENVASAT

[amp/h]

EFICIÈNCIA

[%]

VELOCITAT

REAL ENVASAT

[amp/h]

Cola 0,5 L 0,50 46.000 82,61% 38.000

Taronja/Llimona 0,5 L 0,50 46.000 82,61% 38.000

Llima llimona 0,5 L 0,50 46.000 82,61% 38.000

Cola 2 L 2,00 24.000 83,33% 20.000

Taronja/Llimona 2 L 2,00 24.000 83,33% 20.000

Llima llimona 2 L 2,00 24.000 83,33% 20.000

0,5 L. 2 L.

A 22000 18600

B 24600 21000

C 27500 23400

D 30000 25600

VELOCITAT

B
U

FA
M

EN
T
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Taula A.25. Paràmetres relatius a la utilització de cada tipus de bufadora. 

Analitzant tots els resultats s’observa que amb la bufadora de tipus D és amb la que 

s’optimitza més el nombre de sitges que cal utilitzar, per tant, és aquesta la bufadora que es 

tria per fer la simulació dels escenaris que es fa a continuació. Cal recordar que aquesta tria 

es fa a partir de dades teòriques i, per tant, de dades que són orientatives. Cal passar a la 

simulació per reproduir la planificació real i estar en disposició d’analitzar els diferents 

escenaris, i finalment triar aquell que sigui més adequat a la realitat i racionalitzi el nombre 

de sitges que cal implementar. 

Es presenta a la taula A.26 el resultat final de la simulació dels possibles escenaris realitzat 

per a aquest cas. S’ha realitzat mitjançant l’aplicació d’un llibre d’Excel. 
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Taula A.26. Simulació de l’escenari òptim en suport Excel. 
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A.3.3. Etapa de sortida amb l’escenari triat 

A l’etapa de sortida es planteja l’escenari resultant. A la taula A.27 es presenta com s’obté 

aquesta informació en un suport amb format del mateix llibre d’Excel.  

 

Taula A.27. Dades de sortida de l’escenari triat. 

ESCENARI:

PERÍODE ESTUDI:

MÀX. DIES CONSECUTIUS ENVASANT 0,5 L.: 2

2 LITRES 0,5 LITRES

VELOCITAT NOMINAL LÍNEA: 24.000 46.000 amp/h

VELOCITAT REAL LÍNEA: 20.000 38.000 amp/h

EFICIÈNCIA PER FORMAT: 83,33% 82,61%

DIES TREBALL ENVASAT: 12 6

HORES D'ENVASAT: 261 132

MITJANA DIARI HORES D'ENVASAT: 21,75 22

HORES D'ATURADES: 27 12

PRODUCCIÓ TOTAL EN AMPOLLES: 5.220.000 5.016.000

MITJANA DIARI AMPOLLES: 435.000 836.000

PRODUCCIÓ TOTAL EN CAIXES: 652.500 209.000

MITJANA DIARI CAIXES: 54.375 34.833

VELOCITAT NOMINAL BUFADORA: 26.400 30.800 amp/h

VELOCITAT REAL BUFADORA: 25.600 30.000 amp/h

EFICIÈNCIA BUFADORA PER FORMAT: 96,97% 97,40%

HORES DE BUFAT: 203,91 167,20

DIES DE BUFAT: 12 6

PROMIG DIARI HORES DE BUFAT: 17,0 27,9

QUANTITAT TOTAL DE SITGES: 8

DIMENSIONS SITJA (ample / llarg / alt) 5 x 6 x 6 metres

QUANTITAT D'AMPOLLES PER SITJA: 20.775 83.100

AUTONOMIA 8 SITGES PLENES (sense bufar): 8,3 hores

SUPERÀVIT / DÈFICIT EN 1 HORA 5.600 -8.000 ampolles

HOR. QUE PERMET TREBALLAR 1 SITJA PLENA 10,39

HOR. QUE PERMET TREBALLAR 8 SITGES PLENES 83,1

SITGES NECESSÀRIES PER A AUTONOMIA DE 48 HORES 4,62

TEMPS EN HORES NECESSÀRIES PER A OMPLIR-LES 12,80

NOTA:

amb el superàvit (temps sobrant) dels formats més lents

BUFADORA TIPUS D BUFANT 6 DIES/SETMANA. 

3 SETMANES

En un sistema de tres torns, i amb idèntics dies de bufament i envasament, el

dèficit d'ampolles dels formats ràpids, s'ha de compensar exclusivament


