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RESUM 

El present projecte te per objectiu l’anàlisi, 

el disseny i desenvolupament d’una 

proposta que solventi una problemàtica 

existent: El temps de dedicació i 

cansament que produeix premsar mojitos 

manualment, i per tant, la creació d’un 

aparell de premsat automàtic d’aliments, 

producte que no existeix en el mercat 

actual. 

En específic, aquest producte estaria 

destinat al món de la cocteleria i la nit, 

substituïnt així un producte com el morter 

de cuina, el qual s’emplea actualment a 

l’hora de realitzar cóctels com els mojitos, 

per un d’automatitzat, reduïnt així el 

cansament que comporta realitzar el 

moviment de premsar a l’hora que 

s’augmenta la velocitat de realització de 

còctels, permetent així servir més còctels 

en menys temps. 

ABSTRACT 

The main goal of this Project is the 

analysis, design and development of a 

proffer that will solve an existing problem: 

The time and the efforce that the people 

has to do to press mojitos manually, and 

the creation of an automatic pressing food 

devise, a product that doesn’t exist in the 

current market. 

Specifically, this product will be destined 

to the world of mixology and the night 

clubs, replacing some traditional products 

like the kitchen mortar, which is now used 

to make cocktails like mojitos, for an 

automated one, reducing the tiredness 

that entails to make the movement of 

pressing and, in turn, we increase the 

velocity of Cocktails performance, 

allowing to serve more cocktails in less 

time. 

 

PAPER 

Darrerament, als pobles costers i de gran 

auge turístic ha augmentat la proliferació 

de locals de nit on ofereixen una gran 

oferta de còctels i preparats elaborats, 

responent a la demanda de clients que, a 

l’hora de sortir de nit, u fan d’una manera 

relaxada i per a gaudir, no només de la 

companyia, sinó com si es tractés d’un 

àpat més. 

 

Aquest tipus de begudes, en general, 

comporten un procés d’elaboració més 

llarg que produeix que, l’hoteler, cambrer 

o barman, en funció de la quantitat de 

clients, pugui no donar a la l’abast a l’hora 

de poder atendre’ls. 

Per això es pretén desenvolupar una 

proposta de solució que: 

 

 Contempli tots els requeriments 

esmenats en els estudis previs i tingui 

en consideració   tots els 

aspectes relacionats amb la usabilitat: 

ergonomia, antropometria, 

accessibilitat... 

 Tingui el menor cost econòmic 

possible per a poder ser accessible al 

major nombre de 

 persones i poder competir amb altres 

ofertes del mercat 

 Respecti al màxim el medi ambient en 

totes les fases del seu 

desenvolupament. 
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ANÀLISI DEL PROBLEMA 

Com a punt de partida per analitzar en 

profunditat la problemàtica existent, es vol 

realitzar un mapa d’idees que enregistri 

tot el ventall de possibilitats i categories i 

les seves connexions partint de la idea del 

títol. 

 

Aquest procés permet obtenir uns primers 

requeriments i també la frase d’utilitat: 

“Un sistema automàtic de premsat 

d’aliments destinat per a bars, 

ergonòmic, robust i portable, amb un 

disseny familiar, fabricat en 3D el qual 

s’ha d’adaptar a la majoria de 

coberteries” 

 

Un segon mètode d’anàlisi és l’estudi 

etnogràfic, el qual pretén, observant 

l’usuari objectiu mentre realitza la tasca 

problemàtica, crear un guió de seqüència 

d’accions que es realitzen durant el 

procés d’estudi, permetent així obtenir un 

llistat de requeriments relacionats amb 

l’ús. Que són els següents: 

 

 L’usuari ha de poder afegir els 

aliments sense esquitxar. 

 L’usuari ha de poder premsar la llima i 

la menta sense esforç algun. 

 L’usuari ha de poder remenar el 

conjunt sense esquitxar. 

 S’ha d’evitar que l’usuari prengui mal 

a causa del moviment repetitiu que 

origina el premsat i remenat. 

 L’usuari ha de poder realitzar el 

procés amb major velocitat. 

 L’usuari ha de poder intercanviar les 

eines durant el procés de manera fàcil. 

 

MÈTODES D’INVESTIGACIÓ I ANÀLISI 

Una vegada conegut el problema, estem 

en disposició de poder conèixer a l’usuari, 

les seves qualitats i els seus requeriments 

per al producte a dissenyar. 

Primerament es realitza una enquesta a 

aquests usuaris i possiblement futurs 

clients, per conèixer les seves 

característiques i el que pensen de la 

problemàtica a treballar. 

Es treuen les següents conclusions: 

 Es perd molt temps en la preparació 

del material. 

 Es triga massa en realitzar un còctel. 

 El còctel més triat és el mojito. 

 L’eina més emprada és el morter i el 

Jigger. 
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 Els empleats creuen que millorar les 

eines emprades a la realització de 

mojitos i reduir el temps de servei als 

clients és clau per a millorar els bars 

de nit. 

Una vegada realitzada l’enquesta podem 

passar a analitzar el mercat actual, que 

ofereix la competència per a solventar la 

problemàtica existent. I ens trobem que 

tots els productes són molt semblants, 

morters manuals, a excepció d’un 

semiautomàtic, però res de morters 

automàtics. 

En aquest punt estem en disposició 

d’elaborar el llistat de funcions que hauria 

de tenir el producte a definir, sempre 

basant-se en els requeriments sorgits 

durant el procés d’investigació. Aquesta 

taula serveix per a poder elaborar un 

briefing, on es contemplen tots els 

requeriments necessaris per a portar a 

terme la proposta de disseny, i són els 

següents: 

PRODUCTE 

 Morter de bar automàtic robust i de 

fàcil ús. 

 

OBJECTIUS 

 La proposta haurà de respectar la 

següent normativa: 

 UNE-EN 12983-1:2001/A1:2005: 

Utensilios de cocina. Utensilios de 

cocina domésticos usados sobre 

hornillos, cocinas o placas de 

calentamiento. 

 UNE-EN 62841-1:2016: Herramientas 

portátiles, semifijas y maquinaria de 

jardinería y cortacéspedes, 

accionadas por motor eléctrico. 

 Norma UNE-EN 60335-1 EC: 

Aparatos electrodomésticos y 

análogos. Seguridad. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 El producte ha de permetre premsar 

aliments de forma automàtica i sense 

esforços. 

 El producte ha de permetre premsar 

aliments de forma ràpida i fàcil. 

 El producte ha de permetre moure l’útil 

dins del got. 

 El producte ha de permetre tapar el 

got per evitar esquitxar. 

 El producte ha de permetre afegir 

material en funcionament i amb la tapa 

posada. 

 El producte ha de permetre modificar 

la seva velocitat de funcionament. 

 El producte ha de disposar de 

diferents eines i que aquestes pugin 

intercanviar-se de forma fàcil. 

 El producte ha de portar un sistema de 

seguretat de desconnexió en cas 

d’accident. 

 El producte ha de poder-se utilitzar en 

llocs on no hi hagi connexió elèctrica. 

 El producte ha d’estar protegit contra 

l’entrada d’aigua. 

 Tots els components possibles s’han 

de poder imprimir mitjançant una 

impressora 3D. 

 El producte ha de ser el més econòmic 

possible. 

 El producte ha de ser el més lleuger 

possible. 

 

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

RESPECTE L’USUARI 

 El producte ha de ser ergonòmic per a 

poder adaptar-se a qualsevol usuari 

dins d’un percentil establert. 

 El producte ha de permetre que 

l’usuari el pugui utilitzar durant llargs 

períodes de temps sense cansar-se. 
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 El producte no ha de requerir 

manteniment algun. 

 El producte ha de permetre la seva 

neteja sense por a que es faci malbé. 

 

RESPECTE A L’ÚS 

 El producte ha de ser fàcil d’entendre 

i no donar lloc a errors. 

 El producte ha de ser estable al llarg 

de la seva vida útil. 

DESENVOLUPAMENT I PROPOSTA 

DEL BRIEFING 

Amb els requeriments trobats, ja es pot 

començar el procés de disseny del 

producte, partint de la realització d’sketch 

fins a seleccionar materials i mètodes de 

fabricació. El desenvolupament ha estat el 

següent: 

 Esbós 

 

 Estudi ergonòmic 

 

 Estudi funcional i dimensional 

Es dimensionen els esbossos. 

         

Es dissenya el funcionament del producte. 

 

S’ajunten totes les investigacions 

paral·leles: 
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 Selecció de materials 

Es tria que els components del producte 

estiguin realitzats mitjançant impressió 

3D. 

Tots els components a excepció de l’eix 

roscat que aporta la força i torsió al 

conjunt s’imprimiran amb impressores 3D. 

Per als components exteriors es tria el 

PET, gràcies a la seva impermeabilitat, 

resistència i estabilitat. 

En quant als components interns, es tria 

ABS. 

Per a l’eix roscat, es mecanitzarà una 

barra d’acer inoxidable AISI 316. 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

ADOPTADA 

Un cop definits tots els apartats de 

disseny, és en la proposta adoptada on es 

mostra en detall el producte finalitzat. 

 

Seguidament, es realitza un 

especejament de tots els components que 

conformen el producte, donant pas a 

l’anàlisi d’elements finits. 

Per a l’anàlisi, s’ha triat el tronc de 

transmissió de força, ja que és el que més 

esforços realitza. S’ha triat un cas quasi 

impossible per a l’anàlisi, aplicant el parell 

màxim que permet el motor, subjectant 

tots els components per agreujar els 

valors, i a més carregant aquestes peces 

amb forces de 20N. 

 

 

Tots els components resisteixen les 

forces sol·licitades, el que significa que 

s’ha realitzat una bona feina en quant a 

dimensionat. 
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Com a última instància s’inserta un logotip 

i marca al producte: 

 

PRESSUPOST DEL PROJECTE 

Es desenvolupa un pressupost del 

projecte tant a nivell de costos de material 

i mà d’obra com d’enginyeria: 

 

 

CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest projecte s’ha dut a terme 

una tasca d’investigació sobre l’estat 

actual de productes per a l’elaboració de 

còctels en bars de nit, identificant els 

usuaris, quins problemes es troben i com 

millorarien aquests problemes. 

 

S’ha establer un protocol d’estudi per el 

qual s’han anat portant a terme un seguit 

de mètodes d’observació i investigació 

que ha servit per establir una llista de 

requeriments a seguir d’on extreure un 

briefing de proposta de solució. 

 

Observant de prop sempre el briefing, 

s’ha procedit a desenvolupar una 

proposta considerant aspectes rellevants 

de l’enginyeria: conceptualització, 

ergonomia, antropometria, accessibilitat, 

selecció de materials i processos. Això a 

permès elaborar a cada pas una bona 

solució final. 

 

Finalment s’ha mostrat una proposta de 

solució al problema inicial, elaborant una 

descriptiva acurada, realització de 

plànols, especejament, plantejament 

d’aspectes estètics i certificant la 

resistència mitjançant estudis d’elements 

finits. 
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Cal dir que encara han quedat possibles 

temes a tractar, com són la valoració de la 

proposta adoptada, l’anàlisi de possibles 

alternatives, optimitzar l’ús de materials, 

avaluar amb més cura els sistemes 

emprats o haver tingut en compte els 

temes mediambientals. 

 

Tot i així, es considera la solució 

desenvolupada com una proposta de 

solució força completa, la qual incorpora 

elements d’innovació, sense deixar de 

pensar que ha de ser un producte 

fabricable i per tant ha de ser realista, 

creant una base per a una possible 

industrialització futura. 

 


