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El present projecte està dividit en dues parts amb dues finalitats clarament diferents 

però enllaçades entre sí.  

Els objectius de la primera part són bàsicament els de: adaptar-se a la societat 

d’un país oriental, saber detectar un problema dins d’una gran fàbrica molt diferent a 

les occidentals, encarar el camí cap a la solució d’aquest problema (amb diferents 

estudis, tests, proves...), arribar a una solució sostenible i factible i fabricar-la amb 

els medis disponibles.  

L’objectiu de la segona part és únic i clar: arribar a aconseguir que la solució 

anterior sigui viable en el món Occidental, fent tots els canvis necessaris, aplicant 

normatives, buscant empreses, calculant esforços, preus, etc.  

Les ubicacions on s’ha realitzat cada part del projecte són diferents, la primera està 

realitzada a Indonèsia, durant una estància de 4 mesos a l’empresa Otazen. Otazen 

és una empresa regentada per dos catalans però que està ubicada a Klaten, una 

ciutat de la illa de Java (Indonèsia). L’empresa consta d’uns 300 treballadors la 

gran majoria de nacionalitat indonèsia. Aquesta empresa es dedica a la fabricació de 

mobles de fusta però la seva particularitat és que està present en totes les etapes; 

des de la fase de disseny i conceptes fins a l’entrega del producte al destinatari 

final. Els seus productes són d’alta qualitat i els venen a empreses com Desigual, 

Massimo Dutti, Kettal i diferents hotels de luxe del sud d’Amèrica. 

La segona part, ja ha estat realitzada a Catalunya una vegada fianlitzada l’estància 

internacional. Aquesta part s’ha fet de manera autònoma sense el recolzament de 

cap empresa en concret.  

Una vegada situat el projecte és més fàcil explicar quines han estat les tasques més 

importants de cada part i que és el que finalment s’ha aconseguit:  

Durant la primera etapa de l’inici del projecte el que es va fer va ser una 

observació del treball diari realitzat a Otazen per trobar quins eren els problemes 

claus que podien ser solucionats per nosaltres en els 4 mesos d’estància.  

Un dels problemes que es van detectar va ser el de que a la fàbrica hi havia una 

sobreproducció de serradures (les partícules de fusta sobrants de la fabricació dels 
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mobles) i que a més d’ocupar un espai clau, l’empresa no en treia cap benefici 

sinó que, a vegades, havia de pagar per a que se l’emportessin.   

Després de parlar amb la direcció de l’empresa, van acceptar el projecte però ens 

van donar uns condicionants per al disseny i la fabricació de la solució. El 

condicionant més important va ser que havia de ser tot a cost zero, és a dir, que 

només podíem utilitzar tot allò que hagués per la fàbrica que estigués per llençar o 

que no tingués cap ús.  

Una vegada conegudes totes les condicions imposades va començar a realitzar-se la 

feina més important, trobar la millor solució.  

Com durant l’observació a la fàbrica també es va detectar que l’empresa utilitzava i 

comprava trossos de llenya per a llençar dins la caldera la qual feia bullir aigua i 

aquesta feia funcionar els forns d’assecat dels grans taulons de fusta, es va decidir 

que es volia aconseguir, a partir de les serradures, crear un tipus de combustible 

que substituís a aquests trossos de llenya. D’aquesta manera es solucionarien dos 

problemes a la vegada. 

Després d’investigar totes les solucions que hi ha al mercat sobre la transformació 

d’elements naturals en combustible es va decidir que es farien proves amb dos 

mètodes trobats però lleugerament modificats ja que eren els únics que es podien 

realitzar amb els medis oferts. Aquests mètodes van ser: 

- Crear briquetes de carbó 

- Crear briquetes de fusta compactada 

Durant 3 setmanes es van estar fent diferents proves, creant diferents tipus de carbó 

i provant diferents barreges amb les serradures per veure la seva compactació. 

Finalment es va portar a cremar tot el que s’havia aconseguit i després de 

comprovar que s’havia pogut crear combustible es va anar comparant quin de tots 

els elements provats era la millor solució tenint en compte diferents aspectes com: el 

rendiment al cremar, el poder calorífic, la dificultat de fabricació, les condicions 

donades per l’empresa...  

El producte escollit, després de totes les comparatives, van ser les briquetes de fusta 

compactada. Es tracta de l’element que donava més alt poder calorífic, un rendiment 

una mica inferior que el carbó però, tot i això, era un rendiment molt acceptable i a 

més, es poden fabricar a cost zero per l’empresa. 

La direcció de l’empresa, després de comentar-ne els resultats, va donar un termini 

de temps de 48 hores per a que se li entregués en paper un disseny de la solució 

proposada per a la creació d’aquestes briquetes. Després de 48 hores treballant 

2 
 



Optimització dels recursos en una fàbrica d’Indonèsia i posterior aplicació al món Occidental    TFG_Resum  

Disseny final de premsa manual  

sense parar, intentant fer càlculs d’estructures, tenint en compte que els materials 

havien d’estar presents a la fàbrica, combatent contra l’idioma per solucionar els 

dubtes... finalment, els plànols d’una premsa que fabricava les briquetes van ser 

entregats.  

L’endemà, ja es va iniciar la fabricació de la premsa i, un mes i mig més tard, 

després de buscar, trobar i reciclar els materials, després de canviar el disseny 

inicial cada dos per tres fins arribar a un disseny viable, després d’aprendre a 

soldar, a tallar, a llimar, a pintar..., després de molta feina, ja existia una premsa 

que creava briquetes de fusta.  

Aquesta premsa va ser ensenyada a tots els treballadors de la fàbrica i fins i tot es 

va donar una classe pràctica de com utilitzar-la per a que se li pogués donar ús 

una vegada l’estància finalitzés.  

Gràcies a aquest disseny, 

s’ha aconseguit que 

l’empresa, amb un cost 

zero, tingui més espai per 

treballar, que no hagi de 

pagar per a la recollida de 

les serradures i que, a 

més a més, no hagi de 

pagar tampoc per a la 

llenya de la caldera.  
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Una vegada finalitzada l’estància, i de tornada cap al món Occidental, es va veure 

que el treball realitzat havia estat molt positiu per al creixement com a persones 

però que per la falta de normatives del país i per totes les condicions imposades, 

no era un treball estrictament enginyeril.  

Tot i això, també es va veure una possibilitat d’encarar aquest treball cap al món 

europeu ja que actualment la societat europea s’està conscienciant cada vegada més 

sobre la sostenibilitat i sobre el “tenir cura” del planeta. Gràcies a aquests aspectes 

que incrementen exponencialment dia rere dia hi ha una oportunitat de mercat amb 

una adaptació al món occidental de la solució realitzada a Indonèsia. 

Després de visitar una serradora de Catalunya, la Serradora Campamà concretament 

(ja que les serradores són les empreses que actualment al nostre país generen més 

serradures), i comentar-li les idees proposades, el gerent va estar d’acord en que 

era una bona opció de mercat que encara està per explotar (a diferència del mercat 

dels pellets).  

Una vegada acceptat aquest projecte, va començar la realització de la segona part 

del treball. 

L’objectiu, com s’ha comentat abans, era el d’aconseguir una adaptació de la solució 

realitzada a Indonèsia però que fos viable en el nostre país i a la resta d’Europa 

en quant a disseny i a preu. 

Aquesta adaptació passa per uns punts claus com: 

- El disseny eficient i sostenible 

- L’automatització total de la màquina 

- L’ús d’elements normalitzats 

- El seguiment de normatives i directives de màquines 

- Els càlculs justificatius del disseny i dels elements inclosos 

- El disseny del procés  

- La creació de plànols aptes per a la fabricació d’aquesta 

- Un pressupost raonable    

Tenint clar quins eren els punts a modificar del disseny inicial es va decidir que la 

màquina dissenyada no tindria res a veure amb l’anterior, únicament realitzaria la 

mateixa funció però tant el seu aspecte com la seva manera de treballar serien 

totalment diferents.  
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Des d’un principi es va tenir clar que, al voler una màquina totalment automàtica 

que a més realitzes diferents funcions (ja que hi ha moltes etapes per a la 

realització de les briquetes), s’hauria de dissenyar una màquina de transferència 

rotatòria. El primer que es va fer va ser pensar quantes i quines serien les 

estacions que hauria de tenir i una vegada presa aquesta decisió es van començar a 

pensar i dissenyar per a que fessin cada procés de la manera més simple i en el 

menor temps possible. 

Per a que tot el sistema fos automatitzat, a part de la màquina de fabricació de 

briquetes pròpiament dita també s’havia de crear tot l’entorn, és a dir, les etapes 

anteriors i posteriors. La qual cosa feia que el sistema augmentés la seva 

complexitat de creació però al mateix temps augmentava la seva senzillesa en la 

utilització. 

Una vegada dissenyat tot el sistema, comparats tots els elements comercials i 

realitzats tots els estudis i càlculs (sempre seguint les normatives vigents) ja tenim 

creat un sistema de fabricació de briquetes totalment automatitzat, estudiat i fàcil 

d’utilitzar. 

Sistema complet i automatitzat de fabricació de briquetes  
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Els següents passos a seguir, després de la presentació d’aquest projecte es basen 

en millorar encara més el sistema, fer-lo estètic i vendible, promocionar-lo amb 

diferents suports i arribar a portar-lo a alguna empresa interessada per a veure si 

volen arribar fins al final i col·laborar en poder construir físicament aquest prototip. 
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