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Guia docent
820460 - PMM - Projectes Mecànics

Última modificació: 02/06/2015
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE ANTONIO TRAVIESO RODRIGUEZ

Altres: ALBERTO FORTUNY GARCIA - RUBEN ARROYO GONZALEZ

CAPACITATS PRÈVIES

Tenir coneixements de elements de disseny de màquines i de fabricació

REQUISITS

Haver cursat i aprovat les assignatures obligatòries de TDMM2 i EPFM

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements aplicats de sistemes i processos de fabricació, metodologia i control de qualitat.
2. Coneixements i capacitats per calcular, dissenyar i fer assaigs de màquines.

Transversals:
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes,
aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
4. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

METODOLOGIES DOCENTS

· Les classes de l'assignatura se desenvoluparan orientades al projecte (Tipus PBL).
· El treball es realitzarà en grups de 2 ó 3 membres cadascun, com a màxim.
· Els professors donaran suport i orientació.
· Tot treball que no es lliuri en la data assenyalada no es rebrà.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer, entendre i saber calcular, aplicar i integrar els diferents elements estructurals, de guiatge i de transmissió en el disseny de
màquines.
Aprendre a dissenyar el procès de fabricació de diferents elements que formen una màquina.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

-Tema 1. Concepció, disseny i càlcul de les diferents parts d'una màquina

Descripció:
L'assignatura Projectes Mecànics es farà basada en el desenvolupament d'un projecte d'enginyeria mecànica. El treball consistirà
en el disseny dels components d'un conjunt mecànic, així com el disseny del procés de fabricació dels seus components.
El treball s'ha de desenvolupar a partir del següent enunciat:
Una empresa dedicada a la comercialització de ventiladors industrials vol llançar un nou producte al mercat. Com a enginyers de
lliure exercici se'ns encarrega l'estudi i el disseny complert d'un dels nous models. Les característiques que ha de tenir aquest
model són les següents:
· Potencia del motor: aproximadament 2KW
· S'ha de poder transportar en una furgoneta

El disseny i la definició del producte es farà en una primera fase:
Primera fase: Descripció conceptual del producte a través d'una taula d'especificacions funcionals. Pre-disseny del conjunt, amb el
disseny de les peces i elements que formen el conjunt., selecció dels materials adequats per a cadascun dels elements i la
selecció dels elements normalitzats i comercials necessaris.

Objectius específics:
· Desenvolupar aplicacions pràctiques amb els coneixements adquirits en diferents assignatures de la carrera, i utilitzar-los en un
projecte "real".
· Aprendre a treballar en grup, a prendre decisions sense una guia constant del professor, s'ha de consultar bibliografia, catàlegs,
informació tècnica, etc.
· Familiaritzar-se amb la problemàtica i el procés de disseny.
· Aprendre a utilitzar normes i catàlegs.
· Adquirir una perspectiva global sobre el desenvolupament d'un projecte o avantprojecte.
· Aprendre a presentar informes i memòries de projecte.
· Familiaritzar-se amb l'expressió gràfica.

Activitats vinculades:
Tasques a desenvolupar
1. Descripció conceptual del producte a través d'una taula d'especificacions funcionals
2. Pre- disseny global del conjunt
3. Disseny detallat del conjunt

Dedicació: 75 h
Grup mitjà/Pràctiques: 30h
Aprenentatge autònom: 45h
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-Tema 2. Disseny del procès de fabricació de les parts d'una màquina

Descripció:
Fases específiques de fabricació:
Segona fase: Realització dels plànols del conjunt i els plànols de detall constructius de cada peça. Disseny del procés de fabricació
del / dels elements que es decideixin fabricar a l'empresa. Valoració econòmica dels que es decideixin subcontractar la seva
fabricació a empreses externes.

Tercera fase: Elaboració de tota la documentació que ha d'acompanyar al projecte: Memòria, Manual d'usuari de la màquina,
Manual de Manteniment, Pressupost, Presentació.

Objectius específics:
· Utilitzar eines informàtiques per a la realització de plànols.
· Aprendre a dissenyar al procés de fabricació d'una peça.

Activitats vinculades:
Tasques a desenvolupar
1. Elaboració d'un plànol del conjunt i de cadascun dels components, detallant-ne les dimensions, característiques geomètriques,
superficials i de fabricació que calguin
2. Decidir quin procés és el més convenient per a fabricar la/ les peces que s'hagin de fabricar
3. Fer una descripció del procés seleccionat. Comentar les seves característiques més importants i la maquinaria que s'ha de fer
servir.
4. Detallar les operacions que es realitzen per a fabricar la / les peces seleccionades (Ruta tecnològica de fabricació per
mecanitzat).
5. Realitzar els càlculs corresponents per a seleccionar la màquina eina que s'ha de utilitzar en cada operació, tenint en compte
les màquines disponibles al taller

Dedicació: 75 h
Grup mitjà/Pràctiques: 30h
Aprenentatge autònom: 45h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Per avaluar l'assignatura es tindran en compte tres aspectes fonamentals:
· El treball desenvolupat durant les classes (30%)
· La memòria entregada, de la qual es tindrà en compte tant el contingut com la forma en que està presentada (30%)
· La qualitat de l'exposició del treball i com es defensa (40%)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL
· El treball s'ha de lliurar correctament presentat i enquadernat, segons la normativa del Treball Final de Grau (TFG).
· S'haurà de lliurar una memòria del treball escrita en ordinador a 1,5 espais en foli DIN A4 i amb lletra Arial 12. L'extensió de la
memòria ha de ser d'aproximadament 20 pàgines. A més, aquesta memòria s'ha de lliurar també en format digital.

EXPOSICIÓ
· S'haurà d'elaborar un esquema que contingui els punts bàsics de l'exposició. Es farà sense llegir, amb fluïdesa i naturalitat.
· Per a això es disposa de 15 minuts per cada grup de treball.
· L'exposició es realitzarà amb una presentació de Power Point, transparències, projeccions, o qualsevol altre recurs i / o material de
suport.
· S'haurà de fer també un tríptic amb informació comercial de la màquina


