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QUÈ I COM ES MECANITZARÀ L’ANY

CONTINGUTS
MECANITZAT D’ALT RENDIMENT I ALTA VELOCITAT
Què s’entén ara per mecanitzat d’alt rendiment? Què és el multitasquing i els seus 
reptes? Mecanitzat de nous materials...

CANVI DEL PARADIGMA DE MECANITZAT
Precisions, mida de les comandes, optimització dels processos i lay-out... Nous 
mercats i oportunitats

TENDÈNCIES I PROCESSOS EMERGENTS
Tendències i processos emergents. Metrologia i control de qualitat

 dirigit a empreses industrials

Places limitades
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QUÈ I COM ES MECANITZARÀ L’ANY 2025? Edició 2012 
 
Manresa, 18 d’octubre de 2012 
 
Acreditació:  8.45 h  
Inici:    9 h   
Finalització:   Sobre les 18 hores 
Lloc d’impartició:  Centre de Formació Pràctica .  
   Pol. Ind. Els Dolors. Palau Firal. Baixos 
   08243 MANRESA 
   Coordenades GPS: E 1,847 º  N 41,739 º 
 
Ponents:  Escola d’Enginyers de Bilbao, Ideko, Tekniker i Centre de Formació Pràctica 
 
Dirigit a empreses de mecanitzat i producció 
 
CONTINGUTS 
 
Mecanitzat d’alt rendiment i alta velocitat 
 

• Què s’entén avui dia per mecanitzat d’alt rendiment? Què es pot mecanitzar més ràpid? 
• On estan els reptes a les superfícies complexes? 
• Què és el multitasquing i els seus reptes? Què em permet un CAM avançat? 
• Estan les màquines d’avui dia infrautilitzades i s’ha de saber més sobre els processos? 

 
Mecanitzat de nous materials 
 

• Metàl·lics (Alumini, Inconel, Titani, Inoxidables, ...) 
• No metàl·lics (Composites) 

 
Rectificat i tècniques d’acabat 
 

• Està el rectificat amenaçat? Quines són les tendències? Quins són els factors d’èxit? Hi 
ha més processos? Quins són? L’EDM pot arribar a influir en l’acabat? 

 
Canvi del paradigma de mecanitzat 
 

• Precisions 
• Mida dels lots 
• Màquines 
• Programació 
• Optimització de processos i lay-out 
• Nous processos 
• Processos substitutius 
• Tecnologies Lean 

 
Nous mercats i oportunitats 
 

• Diversificació (producte propi, especialització, qualitat-termini) 
• Cap a on va el mecanitzat 
• Adaptació als nous mercats 



V4 

• Situació dels mercats 
• Característiques 
• Mecanitzat de peces grans i micro-mecanitzat i ultra-precisió 

 
Plans tecnològics 
 

• Com adaptar-se 
• Diagnòstic de situació 
• Interna 
• Externa 
• Com avançar-se al futur 
• Vigilància tecnològica 
• Intel·ligència competitiva 
• Metodologia 

 
Tendències i processos emergents 
 

• Una mirada cap al futur:  
 

o Processos emergents 
o Processos substitutius 
o Processos híbrids... 

 
Mecanitzat amb aigua i altres processos “diferents”   
 

• El tall per aigua és una realitat? Es pot esculpir amb aigua algunes peces complexes? 
Quins són els límits i aplicacions? S’estendrà el procés de tall per aigua als composites? 
Es poden utilitzar vibracions per mecanitzar? 

 
El làser, una eina del segle XXI: possibilitats act uals i múltiples potencialitats de futur 
 

• És necessari tenir un làser als nostres tallers? Cap a on va el seu desenvolupament? 
Millorarà la seva eficàcia? Es poden combinar amb altres processos? 

 
Metrologia (Centre de Formació Pràctica) 
Traian Onaciu.  APPLUS  
 

• INTERCOMPARACIÓ DE RESULTATS ADQUIRITS AMB MÀQUINES DE MESURAR 
SOBRE FORMES GEOMÈTRIQUES COMPLEXES 

 
En l’àmbit de la metrologia, la intercomparació de resultats  és una de les vies per a 
l’enfortiment de la confiança en la capacitat que tenen els laboratoris de mantenir la traçabilitat.  
 
El propòsit d’aquesta ponència és compartir experiència, coneixements i resultats en el 
desenvolupament d’una acció d’intercomparació de resultats en l’àmbit de la metrologia 
geomètrica.  
 
Formació contínua en empreses industrials (Centre d e Formació Pràctica) 
Teresa Casanovas. Presidenta del Consell Català de la Formació Professional i de la 
Comissió del Sistema de Qualificació i Formació Pro fessional. 
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Places limitades 
 
 

• Cafè, lunch 
• El Llibre físic “Mecanizado de alto rendimiento” 
• Permís de 6 mesos de lectura del llibre digital: “Taladrado y Roscado de alta velocidad” 
• La Guia Tècnica IMHE Edició 2012-2013 
• Accés al llibre electrònic de la Jornada “Què i com es mecanitzarà l’any 2025? Edició 

2011 
• 60 dies d’accés gratuït a la Plataforma www.izaro.com (amb permisos de visió i edició): 

 
o Tenir accés total a tot el contingut publicat, informes 
o Publicar noticies sobre la teva empresa 
o Publicar esdeveniments a l’agenda 
o Descarregar els informes en profunditat de fires i mercats 
o Publicar anuncis d’ofertes i demandes (compravenda de maquinària de segona 

mà, selecció de personal, anuncis d’oferta de serveis de subcontractació, com 
mecanitzat, mesurament, ...) 

o Llegir les nostres revistes online  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


