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1 Introducció
Aquest projecte s’ha plantejat des d’un principi amb una doble finalitat. Una és la
pròpia que ha de tenir tot projecte final de carrera: justificar l’aplicació dels
coneixements adquirits per l’alumne dels estudis d’Enginyeria en Organització
Industrial modalitat Semi-Presencial. L’altra és que l’empresa objecte d’estudi li
pugui servir com a guia per integrar a la planificació de la producció qualsevol
article de la seva fabricació. Així doncs, el resultat d’aquest projecte ha de servir
per definir una metodologia d’aplicació d’un sistema de planificació de la
producció, indicacions per integrar nous articles a la planificació. També es faran
una sèrie d’observacions per la millora ja que degut a la magnitud de la
metodologia no s’aprofundeix tant en alguns passos com potser requereix el
procés industrial per tal de millorar l’eficiència de la metodologia..

El projecte engloba una sola família d’articles representativa ja que aquesta
empresa té més de 30.000 referències vigents. L’estudi inclou la metodologia
que s’ha seguit per fer la planificació de la producció per assegurar una
planificació de la producció eficient. Això vol dir que l’estudi s’ha estructurat des
de el anàlisis de dades del procés comercial, estudi i definició del procés
productiu per establir una planificació de la producció i finalment el modelat i
simulació de la planificació obtinguda per validar-la.

F1. Esquema resum de l ’estudi.

L’estudi comercial s’ha realitzat a partir de dades històriques reals de l’empresa.
Es tracta d’una empresa que es dedica a la fabricació de productes metal·lúrgics
per al sector químic, petro-químic i energètic. Concretament s’ha estudiat una



5

sola família de vàlvules, un article molt representatiu de les ventes d’aquesta
organització.

La planificació de la producció s’ha realitzat amb el programari PYTON,
concretament en l’entorn ECLIPSE. S’ha utilitzat aquest software ja que en el
món de l’enginyeria esta molt estès i al tractar-se de programa lliure és fàcil
trobar comentaris i ajuda online d’altres usuaris. Així doncs s’ha desenvolupat un
programa que quan s’executa planifica la producció a partir de les ordres de
treball.

La validació d’aquesta planificació s’ha realitzat aplicant el modelatge i la
simulació amb el programari SIMIO. La validació per simulació és una eina molt
potent cada vegada més estesa en el mon industrial. La raó d’això és que
permet analitzar i tindre en compte factors que una planificació de la producció
és difícil que pugui contemplar. A més, en el cas que ens trobem d’entitats amb
seqüencies que passen per varies maquines (el que es coneix com a Job Shop)
encara és més difícil programar una planificació, que per molt bona que sigui el
seu heurístic, no tindrà en compte totes les variables com una bona simulació
d’un model ben estudiat. Així doncs pel cas que ens ocupa la combinació de la
planificació i el modelatge amb la simulació és molt útil i aporta informació molt
important a tenir en compte. Aquest programa ha estat desenvolupat pel mateix
equip que va crear ARENA, un altre software de programació. Tot i que ARENA
és un programa molt complet i per modelar i simular ja ens hagués anat bé, s’ha
optat per SIMIO ja que l’entorn gràfic i la possibilitat de modelar en 3D dóna un
caire més presentable als directius de l’empresa.

Als ANNEXOS d’aquest document es troben totes les dades, taules i resultats de
simulacions.
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2 Objecte
Establir una metodologia de planificació de la producció estudiant una sèrie
d’articles representatius, planificant la producció i validant-la simulant un model
que representi el procés productiu de l’organització.
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3 Abast
Per tal d’establir una metodologia complerta aquest estudi s’ha realitzat a un cert
nivell de detall potser no prou exigent per a la seva aplicació de manera prou
eficient però sí per aplicar-ho de manera eficaç. No obstant les indicacions i
observacions que es plasmen permetran arribar a aplicar la metodologia descrita
a un nivell més eficient. Cada pas s’ha

 Estudi comercial: S’ha estudiat el comportament de les variables
aleatòries a partir d’històrics, analitzant les dades estadísticament.

 Estudi de la producció: S’ha definit el procés productiu dels articles
objecte d’estudi i s’ha plasmat en un model representatiu a nivell de
fabricació.

 Validació: S’ha estudiat el comportament de la planificació i de la
simulació analitzant les diferències.

 Millores a aplicar: En cada pas s’ha recollit els punts que s’han de tenir en
compte i com abordar-los per tal de millorar l’eficiència de la metodologia.
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4 Descripció del procés
L’estudi del procés productiu s’ha dividit en dues parts: el procés comercial i el
procés productiu.

4.1 Procés comercial
La part important de l’estudi del procés comercial és el anàlisis d’històrics de
dades per tal de poder dimensionar una demanda raonable dels articles objecte
d’estudi en un període de temps determinat.

Davant la impossibilitat de tindre dades informatitzades de comandes, s’ha optat
per simular un model d’arribada de les comandes i el tractament de la informació
fins que en resulten les Ordres de Treball corresponents a la fabricació. S’ha
analitzat l’històric de ventes durant un any natural, concretament de l’exercici
2011. Les comandes tenen la data d’arribada i el termini, aquestes es separen
en les línies de comanda on s’hi reflecteix un article, la seva referència i la seva
quantitat. Aquestes variables també són aleatòries i requereixen un anàlisis
estadístic. Les línies de comanda finalment s’agrupen en Ordres de Treball per
referència.

Així doncs les variables aleatòries a analitzar son les següents:

 Temps entre comandes.
 Termini de la comanda.
 Numero de línies per comanda.
 Article per línia.
 Quantitat d’article.

4.2 Procés productiu
Les Ordres de Treball (OT) son els documents que arriben a Fabricació.
Aquestes són ordenades segons la planificació establerta. Aquestes OTs son les
corresponents als components dels productes que es fabriquen. De tots els
components que son necessaris per muntar una vàlvula n’hi ha que es compren
o es fabriquen parcialment. La llista de tots els components d’una vàlvula és la
següent:

1) Cos
2) Guia Eix
3) Obturador de punxó
4) Eix pel volant
5) Prensaestopes
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6) Volandera inferior
7) Femella premsa estopes
8) Estopada PTFE
9) Volant
10) Cargol pel volant
11) Placa característica
12) Volandera

Veure l’esquema següent on es representa el diagrama de procés que seguiria
una vàlvula.
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F2. Diagrama de procés d’una vàlvula.

4.2.1 Cos (1)
Com que aquest tipus de vàlvula el cos no té forma allargada sinó que fa forma
de “T”, hem de demanar com a matèria prima una forja on a la part lateral central
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La forja és d’acer inoxidable ASTM A182F. Les seves mides són 73 x 58 mm
amb una boca de mitja polzada.

Una vegada control de qualitat ha verificat que la forja que ha arribat és la que
hem demanat i no hi ha cap irregularitat, procedim al mecanitzat de la peça.

Del magatzem d’entrada van amb carro a la zona de producció de l’empresa on
passarà per 7 fases abans d’arribar a muntatge. A la taula següent T1 hi ha
representat les operacions màquines i temps de cada fase, d’acord amb la fitxa
tècnica F2.

Fase Operacions Màquina Temps (s)

Boca femella de mitja
polzada BSP

Refrentar, broca
puntejar, roscar

Torn CNC 125

Boca mascle de mitja
polzada BSP

Refrentar, broca
puntejar, roscar

Torn CNC 143

Boca de vàlvula
Refrentar, foradar
broca 15º, roscar

Torn CNC 480

Purgador
Refrentar, foradar,

roscar M8
Torn CNC 100

Forats de comunicació Foradar amb inclinació Taladro 170

Acabat
Treure micres de

ferritja i acabat estètic

Vibrador
ceràmic

Banys d’ultra
sons

90

Marcar Marcar
Màquina de

marcar
-

T1. Procés del cos.

4.2.2 Eix (3)
L’eix és una altra peça molt important d’aquesta vàlvula. La vàlvula treballarà a
pressions relativament elevades, i assegurar un bon tancament passa per evitar
al màxim l’excentricitat. Per tal d’aconseguir aquest fet és important realitzar les
operacions amb precisió i comprovar que no s’està cometen errors importants
segons les normes UNE 66020.
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La forma de l’eix és cilíndrica, per tant el procés productiu partirà d’unes barres
massisses d’acer inoxidable ASTM A479 de 10mm x 3m. Aquestes barres es
verifiquen i s’emmagatzemen al magatzem d’entrada.

Del magatzem d’entrada es transporten amb carro a la zona de producció on
passarà per 6 fases abans d’arribar a muntatge. A la taula següent T2 hi ha
representat les operacions màquines i temps de cada fase, d’acord amb la fitxa
tècnica F3.

Fase Operacions Màquina Temps (s)

Cilindrar Tallar i cilindrar Torn CNC de barra 126

Acabar punta Puntejar i roscar Torn CNC 80

Fer plans Fressat Fresa 65

Rectificar
Rectificar canya

6,8mm
Torn CNC 40

Troquelar obturador Troquelar i pressionar Premsa 10

Acabat
Treure micres de

ferritja i acabat estètic

Vibrador ceràmic

Banys d’ultra sons
90

T2. Procés del eix.

4.2.3 Peces que només necessiten un mecanitzat
Les peces representades a la taula T4 només necessiten una sola fase de torn
CNC. Totes són peces cilíndriques les quals parteixen totes de barres d’acer
inoxidable ASTM A479 de D x 3m. El diàmetre “D” dependrà de les dimensions
de cada peça:
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Peça Diàmetre (mm)
Operació al torn

CNC
Temps

d’operació (s)

Obturador de
punxó (2)

6 Mandrinar i refrentar 95

Femella premsa
estopes (8)

25
Roscar, refrentar i

foradar
113

Premsa estopes (6) 13 Mandrinar 30

Volandera inferior
(4)

13 Mandrinar 27

Contra femella (7) 25 Roscar i refrentar 82

T4. Peces d’un sol mecanitzat.

4.2.4 Muntatge
A la zona de muntatge arribaran totes les peces acabades i muntaran la vàlvula
amb un temps aproximat d’uns 300 segons. Per muntar correctament aquesta
vàlvula es segueixen els següents passos:

a) Muntar eix (3) amb obturador (2).
b) Col·locar la contra femella (7) al cos (1).
c) Col·locar l’eix (3) al cos (1)
d) Posar per ordre i concèntricament la volandera inferior (4), l’estopada (5) i

la volandera premsa estopes (6), concèntricament a l’eix (3)
e) Col·locar la femella premsa estopes
f) Muntem el volant (10) al eix posant per ordre la placa característica (11),

una volandera (12), el cargol M4 (13).
g) Només faltarà premsar el volant apretant la femella a la pressió desitjada.

Aquesta pressió afectarà a la facilitat d’obertura i tancada de la vàlvula.
Una vegada muntada les peces, les transportarem amb carro al banc de proves
del control de qualitat.

4.2.5 Control de qualitat

4.2.5.1 Verificació de les matèries primes
Arriba un lot d’un número determinat de peces al magatzem d’entrada. Un
inspector de control de qualitat comprova que les mides, material i excentricitat
siguin les correctes s’emmagatzemen. Els criteris utilitzats per els tipus de peça
que arribaran a l’empresa es troben a la normativa UNE 66-020-73. Aquesta
normativa contempla el mínim de peces defectuoses que ha d’haver-hi a un lot
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per tal de rebutjar-lo. L’inspector rebutjarà el lot en funció del numero de peces,
el tamany de la mostra, el nivell de qualitat acceptable (de 0.010 a 100) i el criteri
de la inspecció (rigorosa, normal o reduïda).

4.2.5.2 Verificació de cotes durant el procés industrial
Durant el procés industrial es du a terme un control de les mides més importants
d’una peça després de cada mecanitzat. Aquesta verificació la realitza el mateix
operari amb diferents aparells de mesura (peu de rei, pàlmer). Aquesta
verificació ens permet detectar un mecanitzat erroni i separar la peça del procés.
Les vàlvules són uns mecanismes molt delicats i precisos que han de treballar a
grans pressions. Això fa que sigui necessari un control rigorós de les mides més
importants després de cada mecanitzat.

4.2.5.3 Assaigs pneumàtic i hidràulic
Abans de portar les vàlvules al magatzem de sortida primer se les passa per una
sèrie de proves que garanteixin el seu funcionament òptim.

Totes les vàlvules se les fa passar per una prova pneumàtica segons el
“Departamento Aseguramiento Calidad” (DAC) ref, IT/04/MJ. Aquesta prova
consisteix en provar la vàlvula a una pressió pneumàtica de 40bars quan
aquesta es troba submergida en alcohol isopropílic. Passaran totes les peces
que no s’observi cap fuita d’aire.

La prova hidràulica consisteix en col·locar una mostra de vàlvules a una pressió i
temps determinats. La UNE 66-020-73 ens torna a dir el tamany de la mostra en
funció del lot de vàlvules que enviem, el , el nivell de qualitat acceptable (de
0.010 a 100) i el criteri de la inspecció (rigorosa, normal o reduïda). El temps i la
pressió ens la dóna la instrucció tècnica IT/CF/04 que dura a terme un inspector
del DAC.

Les vàlvules que superin aquestes proves estan preparades per enviar-les al
magatzem de sortida on les empaquetaran i les carregaran a un camió o
furgoneta al moll de sortida.

4.2.6 Neteja i acabat
Després de cada fase de mecanitzat les peces es netegen amb una pistola de
pressió pneumàtica per tal de treure algun resta de ferritja que pugui impedir el
correcte mecanitzat de la fase següent.

Abans de muntatge totes les peces passen per la zona de rentat on el vibrador
ceràmic i els banys d’ultra sons acaben de treure les micres de ferritja que l’aire
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comprimit no treu i se li dóna un acabat estètic deixant-la neta, lluent i brillant.
Les peces estan preparades per anar a muntatge.

4.2.7 Mobilitat durant el procés
El sistema per passar les peces d’una màquina a una altra es basa amb la
utilització d’un carro on l’operari hi va col·locant les peces que va realitzant. Una
vegada ha omplert el carro l’operari el porta a la següent màquina on un
company seu les agafarà per realitzar la següent part del procés.

4.2.8 Ferritja i residus
La major part de residus que es generen és la ferritja. Es tracta de restes del
material mecanitzat que les màquines extreuen. Bàsicament el torn, la fresadora
i el trepant són les que en generen més de tota la zona de producció. Tot i així
no se’n genera molta, el torn l’acumula tota a un calaix extraible on la capacitat
és suficient com per recollir-la una vegada al dia. És inevitable que quedi
impregnada de l’oli lubricant del torn. Les altres màquines es recull manualment i
es guarda a un contenidor que també es recull una vegada al dia. De totes
maneres aquest oli residual és menyspreable ja que la majoria es recicla amb
una bomba interna al torn. En total es poden generar uns 6,1kg/dia de ferritja.
Aquesta s’acumula a uns contenidors amb rodes la zona de ferritja. Quan un
camió vingui a buscar la ferritja aquesta es traslladarà al magatzem de sortida i
es carregarà al camió al moll de sortida. L’acabat de la peça consta d’un vibrador
ceràmic i uns banys d’ultra sons on s’extreuen micro-partícules de ferritja.
Llavors aquests residus no els contemplarem com tal ja que el manteniment de
les màquines s’encarrega de netejar-les.

El procés productiu es tracta d’un taller de més de 10 màquines on les peces
tenen una ruta concreta. Cada màquina pot realitzar una sèrie d’operacions en
funció de les seves característiques. Per fabricar una peça és necessari
completar una sèrie de fases.
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4.2.9 Diagrama de procés

F3. Diagrama de processos detallat d’una vàlvula.
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4.2.10 Diagrama de màquines
Com ja s’ha comentat les màquines tenen cada una les seves característiques i
son aptes per realitzar una sèrie de fases. Per tal de realitzar els articles de
l’estudi es necessiten tan sols 7 màquines i, per tant, aquestes seran les que
seran objecte d’estudi.

F4. Diagrama de màquines.
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4.2.11 Distribució en planta
La zona de fabricació s’ubica a la zona més amplia de la planta següent (veure
F1).

F5. Planta de la nau industrial.

4.2.12 Operaris
Com que a fabricació hi ha més de 10 màquines, moltes fabricacions en curs i
altres tasques a desenvolupar les fan els mateixos operaris que treballen en les
màquines. Els operaris doncs han de saber preparar la màquina i posar-la en
funcionament.

4.2.13 Utillatges
Per tal de realitzar correctament cada fase, les màquines i els operaris
necessiten les eines adequades. Aquests utillatges són recursos secundaris que
podrien interferir en la fabricació.
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5 Metodologia a aplicar per la planificació de la producció

F6. Esquema de la metodologia.

5.1.1 Estudi comercial
La finalitat de l’estudi del procés comercial és obtenir les dades de demanda per
fabricació que més s’ajustin a la realitat de l’organització. Això s’aconsegueix
analitzant dades d’històrics. En funció de les dades de que es disposin es pot
optar per fer un estudi estadístic i ajustar-les a funcions de distribució de
probabilitat. No obstant s’opta en aquest cas de simular el procés comercial i
utilitzar les dades d’històric de fabricació del qual sí que disposem (ANNEX).
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Simulant el procés comercial obtindrem la llista d’ordres de treball que ens
serviran per desenvolupar el planificador i el model amb dades més realistes.

Ja hem vist al punt 4.1 que les variables aleatòries a tenir en compte són:

 Temps entre comandes.
 Termini de la comanda.
 Numero de línies per comanda.
 Article per línia.
 Quantitat d’article.

Veiem per exemple com s’analitzen les dades de dues d’aquestes variables:

5.1.1.1 Quantitats d’article per línia de comanda
Per determinar les quantitats d’arribada s’ha realitzat un histograma amb les
dades que es disposen. L’Histograma s’ha realitzat amb EXCEL. Una vega tenim
les dades separades per estudiar-les s’ha utilitzat l’eina “anàlisis de datos” (s’ha
d’activar si no està disponible per defecte) escollint la opció de realitzar
“histograma”. Allà s’ha seleccionat totes les dades de quantitats que disposem
per aquell article i s’ha clicat la opció de realitzar gràfic i incloure la funció de
probabilitat acumulada ens surt el gràfic següent:

G1. Histograma de freqüència relativa i distribució de probabil i tat ac umulada de la
variable aleatòria: quantitat.

A partir d’aquest gràfic i les dades de l’histograma que ens facilita el programa
EXCEL, estem en condicions de poder determinar quina és la funció estadística
de distribució de probabilitats és més adequada.
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Una vegada determinada la llei aleatòria que s’ajusti més a aquesta variable ja
estem en condicions d’incorporar aquesta característica al simulador.

5.1.1.2 Temps d’arribada de comandes
Per el temps d’arribada s’ha analitzat el temps entre arribades, s’ha extret la
mitjana i s’han ordenat en el següent gràfic (G2) per tal de determinar la llei que
s’ajusti més a les dades obtingudes.

G2. Histograma de freqüència relativa i distribució de probabil i tat acumulada de la
variable aleatòria: temps entre arribades.

Les comandes tenen la data d’arribada i el termini, aquestes es separen en les
línies de comanda on s’hi reflecteix un article, la seva referència i la seva
quantitat. Aquestes variables també són aleatòries i també requereixen un
anàlisis estadístic de la mateixa manera que s’ha fet anteriorment amb les
quantitats i el temps entre comandes. Les línies de comanda finalment s’agrupen
en Ordres de Treball per referència.

5.1.1.3 El model comercial
Finalment estem en condicions de simular el model comercial. No fa falta
desenvolupar abans una Xarxa de Petri ja que en aquest cas la simulació no la
fem per estudiar els recursos o altres factors sinó que la finalitat del model és
obtenir unes dades d’Ordres de Fabricació el més reals possibles a partir de les
dades aleatòries estudiades.

El model a simular es el següent:
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F7.

Aquest model consta d’una font que genera comandes, dos separadors que
s’encarreguen de classificar la informació de les comandes i 3 sink que registren
en 3 arxius CSV diferents les dades generades pel model.

5.1.1.4 La font
La font genera comandes amb una sèrie de variables:

 Temps entre arribades.
 Comandes per arribada.
 Termini d’entrega
 Numero d’articles per comanda

A la següent figura s’observa com seleccionant la font apareixen les
característiques de les variables esmentades anteriorment (temps entre
arribades i comandes per arribada.
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F8.

A la següent figura es mostra el requadre dels establiment d’estat on entre
d’altres coses s’assigna les variables que faltaven: items per comanda i termini.

F9.

5.1.1.5 Els separadors
El separador de línies determina encara dues variables que estaven pendents
d’assignar:

 La referencia de l’article de cada línia
 La quantitat demanada d’aquell article
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A continuació es pot apreciar com s’ha assignat aquestes dues variables abans
que les entitats surtin del separador:

F10.

Les referencies s’agafen aleatòriament de la següent taula introduïda a l’apartat
DATA del programa:

F11.

El separador de components genera entitats segons el Bill Of Materials (BOM)
de cada referencia. Aquest separador té dos processos que es disparen quan
entren i quan surten les entitats:
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F12.

Aquests processos son els encarregats d’assignar les característiques dels
components generats.

F14.

5.1.1.6 Els sink
Aquest objecte s’encarrega d’enregistrar les dades generades a tres arxius:

 Report_Comandes.csv
 Report_Linies.csv
 Report_Components.csv
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Aquests arxius s’han hagut de crear a la part de elements de definició del
programa com es veu a continuació. El registre es fa a través de processos com
es pot veure a la figura anterior.

F15.

De les dades registrades les que tenen més valor per seguir amb la metodologia
son les registrades a Report_Components.csv. Aquest arxiu recopila
cronològicament els components que es necessiten per satisfer les comandes
que s’han generat. Apareix un número correlatiu, el nom del component i la
quantitat a fabricar. Aquesta informació ja és suficient per planificar la producció,
abans però es poden agrupar components idèntics en una mateixa ordre de
treball (OT), per tant s’haurà de filtrar la informació i generar un nou arxiu
definitiu per a planificar la fabricació: OTs.csv.

La resta d’informació comercial queda registrada als altres dos arxius i seran
d’utilitat a l’hora d’analitzar terminis, saber per quina comanda va cada article,
etc.

5.1.2 Planificació de la producció
Existeixen moltes alternatives per planificar la producció d’una sèrie de
components que tenen una ruta determinada per varies màquines on cada una
realitza una fase. Es tracta del que es coneix com a Job Shop.

S’ha desenvolupat un software amb Python que analitza la informació de les OTs
a fabricar, les rutes dels components i omple les màquines tan bon punt estan
lliure i pel mateix ordre d’arribada de les OTs. Aquest software ens dóna com a
resultat l’estat d’ocupació de les màquines. Posteriorment s’ha de tractar les
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dades per observar-les correctament i veure-ho en forma de diagrama de
GANTT.

A continuació s’explica pas a pas el desenvolupament i el tractament de les
dades del programa.

5.1.2.1 Classificació de dades
EL Python pot classificar les dades en tres tipus de col·leccions diferents:

 Llistes
 Tuples
 Diccionaris

Les llistes son un tipus de col·lecció ordenada. Seria equivalent al que es coneix
en altres llenguatges com arrays o vectors.

Les llistes poden estar formades per qualsevol tipus de dades: números,
cadenes, booleans, ... i també llistes.

Crear una llista és tan senzill com indicar el següent:

l = [22, True, “una llista”, [1, 2]]

Les tuples son molt similars a les llistes però aquestes es defineixen en
parèntesis:

t = (22, True, “python”)

Els diccionaris, també anomenats matrius associatives, són col·leccions que
relacionen una clau amb un valor. Es defineixen amb “{}” i es diferencien de les
tuples i les llister perquè s’accedeix als valors emmagatzemats pel seu índex.

Les dades d’entrada que s’han de classificar són:

 Fases: Fases de mecanització. Serà una llista de 4 variables:
o M: Màquina
o T: Tipus de fase
o P: Temps de preparació
o O: Temps d’operació

 Seqüències: Una seqüència és un diccionari de fases i es pot representar
genèricament de la forma següent:

o = : , , , , … , : , , ,
o On : és la seqüència b d’un article a .



28

 Rutes: Les rutes és un diccionari d’articles on hi ha les seqüències de
fabricació possibles de cada article):

o = { : [ , , … , ],… , : [ , , … , ]}
o On R és el total de rutes de tots els articles del sistema.
o I A és l’article individual (o component del conjunt).

 Pla de producció (PPR): Es un diccionari d’Ordres de Treball.
o = { : [ , , ], … , : [ , , ]}
o On N és el número d’OT
o Q és la quantitat a fabricar.

El codi genera un gran conjunt de dades on consta l’estat d’ocupació de les
màquines que l’anomenarem estat de màquines. L’estat de màquines (EM) és un
diccionari de màquines que conté una llistes amb informació de les fases
realitzades:

= : [ , , , ], … , [ , , , ] , … , : [ , , , ], … , [ , , , ]
o On N es el número d’OT amb el qual ha arribat a la màquina
o I és el temps d’inici de les operacions incloent temps de

preparació.
o F és el temps final.
o T és el tipus de fase realitzada.

5.1.2.2 Tractament de dades
El Python pot treballar amb dades en format xml d’EXCEL però el SIMIO treballa
molt bé en format CSV (Coma Separated Value) i aquest format és més lleuger i
còmode d’utilitzar. Per tant la primera línia de codi és obligadament per importar
el mòdul CSV.

import csv

Seguidament es llegeix l’arxiu de dades i es classifiquen tal i com hem definit que
estructuraríem les dades a l’apartat anterior. Això s’aconsegueix mitjançant una
sèrie de buckles del tipus for.

El primer que es fa es llegir l’arxiu de les OTs i omplir el PPR. Després es crea el
codi per omplir l’EM. A l’EM s’ha de realitzar una sèrie d’operacions que permetin
saber el temps total d’ocupació de la màquina en funció de l’article, la quantitat,
el temps de preparació i el temps d’operació. A més, el temps inicial haurà de
tindre en compte el temps final de l’operació anterior.
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5.1.2.3 La solució
Finalment tenim l’EM complert. No obstant aquesta informació no ens serveix si
no la plasmem d’un altra manera. Una manera còmode de veure el resultat és
representant un diagrama de GANTT amb l’ocupació de les màquines: (ANNEX)

G3.

Com es pot observar, aquest programa en quan a recursos només té en compte
res més que la màquina estigui lliure i el temps de preparació i operació. Per tant
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col·loca les OTs immediatament al final de l’última operació. Aquesta és la
solució proposada pel planificador. Ara faltarà veure si el simulador també veu
aquesta solució com a possible.
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5.1.3 Modelat i simulació
Per tal de comprovar que la planificació és possible es modela i es simula el
taller de fabricació. Aquest pas és molt important per validar la solució de
l’algoritme de planificació de la producció ja que simulant un model es tenen en
compte factors que l’algoritme de planificació no té.

5.1.3.1 Xarxa de Petri
És recomanable plasmar el model en un diagrama de xarxa de Petri per facilitar
el modelatge digital.

F16.
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= ( , , , , )
T0 Arribada d'una OT
T1 Operari disponible per començar a treballar amb la OT
T2 Inici d'espera per entrar a màquina
T3 Maquina corresponent disponible
T4 Maquina corresponent preparada
T5 Fi de fase
T6 Transportat a magatzem

T1.

P0 Cua d'arribada d'Ots

P1
Transport a màquina que li toqui de la Ruta de fabricació
assignada

P2 Cua per entrar a la màquina
P3 Preparació de la màquina
P4 Temps d'operació
P5 Transport a magatzem
P6 Entrar a magatzem
P7 Recurs: Operari
P8 Recurs: Màquines

T2.

N Numero OT
A Article individual (component)
Q Quantitat
R Ruta
F Fase
M Maquina

T3.
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5.1.3.2 El model
Com que el programari SIMIO ens permet importar arxius dwg d’AUTO CAD.
S’ha aprofitat aquest avantatge realitzant el model sobre la planta de l’empresa a
escala per tal de tenir en compte el desplaçament dels operaris en distàncies
reals.

F17.

A continuació es mostra la mateixa vista en 2D del model on es pot observar les
diferents parts de què es composa:

 Entitats (Entity)
 Màquines (Workstations)
 Operari (Worker)
 Camins (Path)
 Font d’entrada (Source)
 Sortida (Sink)
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F18.

5.1.3.2.1 La font (Source)
És on es generen les entitats que entren dintre del sistema. És important definir i
tindre clares les característiques d’aquest objecte. A la imatge de continuació
s’ha seleccionat l’objecte i a la banda dreta surten les seves característiques.

F19

Com es pot observar genera entitats de la taula d’OTs introduïda a l’apartat
DATA del programa (veure més endavant). La taula d’OTs és el PPR del
programa de planificació, és a dir, les dades que venen del procés comercial
quan llencen la fabricació. S’assignen la taula de referencia i a la fila se li
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incorpora el OTcontador que és una variable creada per que ens indiqui el
numero d’OT “actual”.

Finalment té una sèrie de d’establiments d’estat que tenen lloc el moment abans
que les entitats surtin de la font:

F20.

Primerament se li assigna una prioritat 0 a l’entitat. Cada entitat anirà pujant de
prioritat conforme vagi avançant en la seva ruta ja que el treballador ha d’anar a
buscar en funció d’aquestes prioritats. També s’assigna la quantitat a fabricar de
l’entitat. Aquest valor esta també a la mateixa taula d’OTs. Aquí es pot observar
com finalment s’actualitza la variable OTcontador.

5.1.3.2.2 Les màquines
Per representar les màquines s’ha utilitzat l’objecte workstation. S’hagués pogut
utilitzar l’objecte server ja que no hem utilitzat totes les característiques de la
workstation, no obstant aquest objecte esta pensat específicament per màquines
i és el més adequat. Una vegada més a les característiques de la màquina
seleccionada es troben a la dreta de la imatge següent:
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F21.

El set up time i el proccessing time venen donats per elements de la taula de
referència i les quantitats.

Quan entra l’entitat s’assigna una prioritat superior a l’entitat.

Finalment hi ha tres Add On Proccess Triggers en tres moments diferents:

 Finished Set Up: s’allibera l’operari
 Processed Batch: s’enregistra el temps de processat.
 Setting Up: Es captura l’operari i s’enregistra el temps

F22
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5.1.3.2.3 Sink
A continuació s’observa que el sink no té cap característica fora de les Standard,
No obstant a la següent imatge es pot observar com esta col·locat just a
l’entrada del magatzem de producte acabat. Això fa que el temps de transport de
les entitats sigui realista.

F23.

5.1.3.2.4 Treballador
Una de les característiques més important del treballador i que ja s’ha comentat
anteriorment és que primer va a buscar les entitats amb prioritat més elevada
això s’aconsegueix escollint Largest value first a Dynamic selection i també fer
referencia a Value Expression la Candidate.Entity.Priority propietat que ja esta
creada per defecte al programa.

A Transport Logic també s’ha de fer constar a Task Selection la Largest Priority.

A Routing logic S’estableix el node de sortida de la font com a home node i que
en estat desocupat torni a aquell node.

Important també assignar a Travel logic la Network dels camins per on passarà
el worker.
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F24.

És molt important que el worker estigui dintre d’una llista creada específicament
per transporters i fer constar que el nostre worker1 és un transportar, sinó no
podria transportar entitats pel model.

F25.
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5.1.3.2.5 Camins
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, els camins s’han d’assignar a una
Network i ha de ser la mateixa on estigui assignat el treballador, en aquest cas a
la Network1.

F26.

És molt important tenir en compte que la direcció dels camins s’ha d’escollir.
Unidireccional o bidireccional.

F27.
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5.1.3.2.6 Node
Els objectes ja tenen els seus nodes però s’han creat dos nous nodes per
canalitzar i centralitzar els camins d’entrada i de sortida de la zona de màquines.

F28.

5.1.3.2.7 Entitats
Anteriorment ens hem vist obligats a plasmar un objecte worker al model que no
es mou ni actua però és el que es crea en el model i és en el que se li poden
assignar característiques particulars. Amb les entitats també les hem d’incorporar
al model. En aquest cas, haurem de crear-ne tantes com participin a la simulació
ja que la taula de seqüència és individual per cada una.
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F29.

A continuació la taula de seqüència d’una entitat:

F30.

5.1.3.2.8 Simulació del model
Una vegada establertes les característiques dels objectes que intervenen en el
model podem simular una taula d’OTs, per exemple la següent:

F31

A l’Annex es pot trobar l’informe de resultats del SIMIO. A nosaltres però ens
interessa també l’arxiu on hem enregistrat la ocupació de les màquines.
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Treballant les dades d’aquest arxiu i col·locant-les a mode de diagrama de
GANTT obtenim el següent gràfic.

G3

És un gràfic similar al obtingut pel planificador però s’observen varies diferències.
La primera és que en cap cas comença una nova feina immediatament quan
acaba una, ja que sempre hi haurà un temps de decalatge fins que no arribi el
treballador. Aquest temps encara és molt més elevat si el treballador esta
ocupat. Per tant el Tmax serà superior.
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5.1.4 Validació de la planificació
La validació es realitza comparant resultats i analitzant els resultats de la
simulació. A continuació els dos gràfics comparatius d’un mateix arxiu d’OTs per
fabricar:

G4. Estat de les màquines del planif icador.

Tmax=960min
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G5.Estat de les màquines del simulador.

Tmax=1297,73min

Efectivament el Tmax de la simulació és superior i, per tant, s’hauria de tindre en
compte els terminis per veure si el Tmax és una solució que podem donar per
bona de cara a complir els terminis amb el client.

No obstant a continuació s’observen els resultats de les capacitats de les
màquines i del treballador.
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F32.

F33.

Com es pot observar les màquines tenen un percentatge d’ocupació relativament
baix.

En canvi el treballador té un percentatge d’ocupació del 97%.

Així doncs la validació de la planificació queda condicionada a comprovar si es
compleixen els terminis establerts pel client.
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L’anàlisi de l’ocupació de les màquines i l’operari s’haurà de realitzar a l’apartat
següent.

5.1.5 Accions de millora
L’últim pas de la metodologia sempre ha de contribuir a la millora d’aquesta. Es a
dir, si es detecta qualsevol cosa que no hagi funcionat bé, s’haurà d’analitzar les
causes i modificar-ho. Ja sigui millorant l’estudi estadístic comercial, millorant el
model de simulació, aplicant heurístiques en la planificació, etc. Al punt 7.2 es
recullen les recomanacions de millora més bàsiques per poder aplicar aquesta
metodologia a la realitat. També però s’hi recullen al mateix punt una sèrie de
recomanacions per tal de millorar l’eficiència de la metodologia.

Per exemple, si es vol prendre el cas de l’apartat anterior, s’observa de la
simulació un fet que podria ser determinant per prendre algunes decisions
importants.

1. El primer fet és que l’operari té una ocupació superior al 97%. Això vol dir
que segurament es perdi temps perquè no pot atendre a tasques
simultàniament. Si s’incorporés un nou operari el Tmax es reduiria. Per
comprovar com baixaria el temps es podria realitzar una nova simulació
amb dos operaris.

2. També es pot observar que hi ha màquines amb una capacitat molt baixa
i d’altres amb una capacitat molt elevada. A partir d’aquí, es pot intentar
simular doblant les màquines més saturades i prescindint, si és possible,
de les màquines que gairebé no s’utilitzin sempre i quan les fases que
s’hi realitzin també les puguin fer a una altra màquina
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6 Pressupost

Per a la implementació d’aquesta metodologia a la empresa seria necessari una
inversió estimada d’uns 32.000€.

Aquest preu inclouria les següents partides:

Anàlisis de dades
Ampliació de l'abast 80% dels articles actius de
l'empresa 3200
Automatització per la informatització dels històrics 800

Optimitzador
Estudiar d'aplicar mètodes heurístics més complerts 1600
Adquirir el programa Python
Aplicar les millores de l'estudi i Automatitzar els
resultats 800

Modelar i Simular
Adquirir SIMIO 20000
Modelar muntatge dels components 800
Modelar els utillatges de fabricació 1600
Modelar les taxes de fallada de la maquinària 800
Automatitzar els resultats 800

Formació del personal implicat 1600
TOTAL 32000€

La implementació seria feta externament i es duria a terme en 75 dies
laborables.
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7 Conclusions

7.1 Metodologia per aplicar les conclusions de l’estudi a tota la
fabricació

S’ha aconseguit traçar la línia complerta des de l’estudi comercial al
desenvolupament d’una metodologia de planificació que inclou modelatge i
simulació. De l’estudi realitzat es conclou primerament que a l’empresa li valdria
molt la pena apostar per aplicar aquesta metodologia. Encara hi ha alguns punts
que s’haurien d’ajustar i es recullen al següent apartat de les conclusions (veure
7.2). No obstant, amb el que aquí s’exposa ja s’estableix una bona base per
desenvolupar una planificació de la producció eficaç.

També cal remarcar la importància de la simulació orientada a events discrets en
la planificació de la producció d’un sistema Job Shop. Aquesta ens aporta
informació molt valuosa respecte a la utilització de recursos. Això vol dir que
abans de comprar una màquina, que és una despesa molt gran, es pot analitzar
l’impacte sobre un model del sistema productiu madur i reduir el risc de la
inversió. Un model madur s’aconsegueix millorant-lo dia a dia incorporant
millores contínuament.

7.2 Recomanacions de millora
 Fer un estudi de la demanda més complert. A partir de les dades de

ventes comercials i de fabricació.
 Incorporar varies rutes. Les rutes de fabricació dels components poden

ser més d’una. S’haurien d’incorporar totes per tal de poder escollir la
més adequada.

 Incorporar altres passos de la fabricació. La fase del muntatge dels
components s’hauria d’incorporar així com les proves de qualitat o les
operacions de neteja. Totes aquestes fases però apliquen a gairebé tots
els articles i no interferirien de manera determinant.

 Incorporar eines i utillatges. Si s’incorporen les eines i els utillatges es pot
preveure alguna situació de falta d’utillatges.

 Incorporar preparadors/operaris i horaris dels diferents torns de treball.
Els operaris no tots saben preparar i fer funcionar les maquines. També
estan repartits per torns i se’ls assigna una quantitat de màquines
concreta.

 Incorporar la totalitat de maquinaria de la zona de fabricació i les seves
característiques.



49

 Estudiar aprovisionaments (compres).
 Matèria prima. El stock de matèria primera i els passos previs a la

mecanització que s’han de realitzar també s’haurien de tenir en compte.
 Stocks. Si la metodologia també pot preveure el comportament del MRP i

actualitzar els stocks d’articles es poden preveure ruptures de stock.
 Taxes de fallada de les màquines. S’hauria de fer un estudi estadístic de

cada màquina i determinar la fiabilitat de cada una.
 Automatitzar el tractament de dades ja que s’ha de manipular moltes

bases de dades d’informació.
 Aprofitar temps de preparació entre màquines. A l’heurístic de planificació

seria interessant que es tingué sen compte l’aprofitament de les
preparacions de les màquines.

 Aplicar heurístiques d’optimització més adequades. En la mateixa línia
que el punt anterior s’hauria d’intentar buscar un heurístic que encaixi be
amb les característiques del procés productiu de l’organització.
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