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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Capacitat per conèixer i entendre els fenòmens dinàmics i la seva formulació per a la seva aplicació en el desenvolupament de totes
i cadascuna de les fases de concepció, disseny i càlcul i simulació d'elements i fluid dinàmics avançats.
2. Capacitat per conèixer i entendre processos avançats fluid dinàmics, de transmissió de potència i fabricació avançada per a la seva
aplicació en instal·lacions industrials en funció del producte i volum de producció, elements, màquines i vehicles.
3. Capacitat per conèixer i entendre les eines de disseny CAD / CAM / CAE, de simulació numèrica CFD i de simulació dinàmica per al
disseny i càlcul avançat d'instal·lacions i sistemes fluid dinàmics.
4. Capacitat per conèixer la legislació, normativa i directives vigents sempre valorant les implicacions ambientals, energètiques,
socials i ètiques de l'activitat professional.
5. Capacitat per conèixer i entendre els fenòmens dinàmics i la seva formulació per a la seva aplicació en el desenvolupament de totes
i cadascuna de les fases de concepció, disseny i càlcul d'elements mecànics.
6. Capacitat per conèixer i entendre les eines de simulació numèrica pel disseny, càlcul i fabricació de components, sistemes i
instal·lacions mecàniques.

METODOLOGIES DOCENTS
La metodologia docent utilitzada es basa en la realització:
Sessions presencials d'exposició dels continguts.
Sessions presencials de pràctiques.
Treball autònom d'estudi i realització de projectes.
A les sessions d'exposició dels continguts, el professorat introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats il
· lustrant amb exemples convenients per facilitar la seva comprensió.
A les sessions d'activitats dirigides al taller, el professorat guiarà l'estudiant en l'aplicació dels conceptes teòrics en màquina des del
punt de vista pràctic
L'estudiantat, de forma autònoma, ha de treballar el material proporcionat pel professorat per assimilar i fixar els conceptes. El
professorat proporcionarà un pla d'estudi i de seguiment d'activitats pel campus virtual.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
L'objectiu de l'assignatura "Sistemes de fabricació avançada" és la d'oferir a l'estudiant el coneixement necessari per al disseny de
peces i utillatges des del punt de vista de la fabricació, optimitzant costos i qualitat.
Coneixement de les fases de la fabricació de peces metàl · liques o plàstiques. Descripció de la fabricació avançada des del
prototipatge, programació del mecanitzat per CNC i CAD-CAM, emmotllament, deformació, mecanitzat d'alt rendiment i alta velocitat,
soldadura i tall.
L'assignatura inclou pràctiques de mecanitzat en CNC i en CAD-CAM.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores aprenentatge autònom

80,0

64.00

Hores grup petit

15,0

12.00

Hores grup gran

30,0

24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS
Introducció a la fabricació avançada
Descripció:
Documentació de processos: Fulls de ruta, fulls de fase.
Sistemes de fabricació, fabricació flexible.
Control numèric i Cad-Cam
Objectius específics:
Coneixement de les fases de fabricació des del punt de vista pràctic
Activitats vinculades:
Activitat 1: pràctiques
Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h

Programació en CNC y CAD-CAM
Descripció:
Control numèric entorn FAGOR 8070
Control numèric en fressa HEIDENHAIN 530
Cad Cam HYPERMILL
Objectius específics:
Aprenentatge de programació en control numèric i CAD-CAM
Activitats vinculades:
Activitat 1: Pràctiques
Activitat 3: Projecte CNC, CAM
Dedicació: 37h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 13h
Aprenentatge autònom: 20h
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Obtenció i càlcul d'utillatges de peces metàl · liques per conformat.
Descripció:
Càlcul d'utillatges i processos de laminat
Càlcul d'utillatges i processos d'extrusió
Càlcul d'utillatges i processos d'estirat
Objectius específics:
Càlcul d'utillatges en deformació metàl · lica de formats.
Activitats vinculades:
Activitat 2: Examen 1er parcial
Activitat 5: Projectes peça
Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Disseny de peces per a la fabricació, sistemes de prototipatge avançat.
Descripció:
Rapid prototyping
Rapid tooling
Anàlisi econòmica i qualitatiu
Objectius específics:
Descripció i funcionalitat dels processos de prototipatge
Activitats vinculades:
Activitat 2: Examen 1er parcial
Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Càlcul i disseny avançat d'utillatges i instal · lacions per al conformat de peces de xapa.
Descripció:
Disseny, fabricació, materials i tractaments de les matrius.
Matrius d'embotició.
Acers d'estampació convencionals i d'alta resistència i elasticitat.
Taylored blanks
Matrius de doblegat
Anàlisi de costos
Exemples
Objectius específics:
Disseny i càlcul d'utillatges de xapa
Activitats vinculades:
Activitat 2: Examen 1er parcial
Activitat 5: Projectes peça
Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 8h
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Càlcul i disseny avançat d'utillatges i instal · lacions per a peces de modelatge.
Descripció:
Elecció del mètode d'emmotllament en funció de la peça
Disseny d'elements i utillatges en motlles d'un sol ús
Instal · lacions i utillatges en emmotllament sol ús
Disseny d'utillatges en motlles permanents
Instal · lacions i utillatges en emmotllament permanent
Anàlisi de costos
Exemples
Objectius específics:
Disseny i càlcul d'instal · lacions i utillatges de modelatge
Activitats vinculades:
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Projectes peça
Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 8h

Càlcul i disseny avançat d'utillatges per a la fabricació de peces de plàstic.
Descripció:
Elecció del mètode de fabricació en funció de la peça
Disseny d'utillatges en peces de plàstic.
Anàlisi de costos
Exemples
Objectius específics:
Disseny i càlcul d'utillatges per a fabricació de peces de plàstic.
Activitats vinculades:
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Projectes peça
Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h
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Sistemes avançats de mecanitzat
Descripció:
Centres de mecanitzat.
Paràmetres de tall.
Mecanitzat d'alt rendiment.
Mecanitzat d'alta velocitat.
Electroerosió.
Micromecanitzat.
Anàlisi de costos
Exemples
Objectius específics:
Coneixements avançats de mecanitzat
Activitats vinculades:
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Projectes peça
Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 16h

Sistemes avançats d'acabat superficial
Descripció:
Acabat superficial.
Màquines utilitzades en acabat superficial.
Rectificat, brunyit, lapejat
Anàlisi de costos
Exemples
Objectius específics:
Descripció i utilització de màquines d'acabat
Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

Sistemes avançats de tall i soldadura
Descripció:
Sistemes de soldadura.
Mig-Mag, Tig, làser
Sistemes de tall de xapa metàl · lica
Water Jet, làser, plasma ¿
Exemples
Objectius específics:
Utilització optimitzada de sistemes de soldadura i tall
Activitats vinculades:
Activitat 4: Examen final
Activitat 5: Projectes peça
Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 4h
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ACTIVITATS
ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DE PRÀCTIQUES
Descripció:
ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DE PRÀCTIQUES
Objectius específics:
Realització de fulls de procés i programació de processos de mecanitzat per CNC o CAD-CAM
Material:
Apunts a la platadorma Atenea
Lliurament:
Informes realitzats durant la pràctica. Representa el 10% de la qualificació final de l'assignatura
Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 15h

EXAMEN 1ER PARCIAL
Descripció:
Prova individual i per escrit sobre els continguts dels mòduls 3, 4, 5
Objectius específics:
Verificar els coneixements adquirits en les sessions de teoria d'aquests mòduls.
Material:
Apunts a la plataforma Atenea
Lliurament:
Examen presencial. Aquest examen pot recuperar durant l'execució de l'examen final. Representa el 25% de la qualificació final
de l'assignatura
Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 16h

PROJECTE CNC O CAM
Descripció:
Realització de la programació de la mecanització d'una peça
Objectius específics:
Verificar els coneixements adquirits en les sessions pràctiques sobre programació
Material:
Portafoli amb la programació de la màquina o simulacions dels diferents mecanitzats. Representa el 20% de la qualificació final de
l'assignatura
Dedicació: 26h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 20h
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EXAMEN FINAL
Descripció:
Prova individual i per escrit sobre els continguts dels mòduls 6,7,8,9,10
Objectius específics:
La prova ha de demostrar que l'estudiant / a ha adquirit i assimilat els conceptes, principis i fonaments bàsics relacionats amb
tots els mòduls
Material:
Apunts a la plataforma atenea
Lliurament:
El lliurable serà la resolució de la prova.
Representa el 25% de la qualificació final de l'assignatura
Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 16h
Aprenentatge autònom: 24h

PROJECTE FABRICACIÓ PEÇA
Descripció:
Full de procés per a la realització d'una peça
Objectius específics:
Verificar els coneixements de l'estudiant a l'hora de seleccionar els processos de fabricació més adequats en funció del tipus,
material i cost.
Material:
Apunts assignatura
Lliurament:
Els lliurables s'introduiran al campus virtual.
Representa el 20% de la qualificació final de l'assignatura
Dedicació: 20h
Aprenentatge autònom: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La nota final del curs depèn dels següents actes avaluatius:
- Activitat 1 (pràctiques), pes: 10%
- Activitat 2, (examen 1er parc), pes: 25%
- Activitat 3, (projecte CNC), pes: 20%
- Activitat 4 (examen final), pes: 25%
- Activitat 5 (projecte peça), pes: 20%
A l'activitat 2 será possible reconduir el resultat si aquest no és satisfactori (inferior a 5) presentant-se a una recuperació el dia de
l'examen final, a la mateixa franja horària prevista.
Per aquells estudiants que compleixin els requisits i es presentin a l’examen de reavaluació, la qualificació de l’examen de reavaluació
substituirà les notes de tots els actes d’avaluació que siguin proves escrites presencials (controls, exàmens parcials i finals) i es
mantindran les qualificacions de pràctiques, treballs, projectes i presentacions obtingudes durant el curs.
Si la nota final després de la reavaluació és inferior a 5.0 substituirà la inicial únicament en el cas que sigui superior. Si la nota final
després de la reavaluació és superior o igual a 5.0, la nota final de l’assignatura serà aprovat 5.0.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
L'activitat 1 es realitzarà en grup i es lliurarà per escrit el dia de les pràctiques.
L'activitat 2 es realitzarà individualment de forma presencial i per escrit.
L'activitat 3 es realitzarà individualment i es lliurarà per Atenea.
L'activitat 4 es realitzarà individualment de forma presencial i per escrit.
L'activitat 3 es realitzarà individualment i es lliurarà per Atenea.
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