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PROTOTIP D’UNA NOVA ROSCADORA AUTOMÀTICA

El Centre de Disseny d’Equipaments Industrials (CDEI UPC) ha realitzat el
disseny conceptual, disseny de detall i fabricació del prototip d’una màquina
de roscar automàtica per a peces de xapa per a l’empresa FORMINSA. La
màquina està controlada per un únic motor que permet variar els
paràmetres de velocitat i profunditat de roscat. La roscadora se sincronitza
amb la màquina de producció de peces de xapa d’acord amb els cicles per
minut requerits. El control electrònic de la nova roscadora facilita la
configuració de la màquina per fabricar diferents peces, fent que el temps de
preparació de  la màquina sigui molt menor.  Actualment, el prototip està
funcionant amb èxit a les instal·lacions de l’empresa.

Forminsa és una empresa capdavantera en productes tècnics d’estampació
metàl·lica.

 
 

SURGITRAINER: NOVA SPIN-OFF DE CREB UPC

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), amb la
col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (IR HSCSP) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han creat la
spin-off SurgiTrainer, una plataforma de formació, entrenament i acreditació
en tècniques de cirurgia mínimament invasiva.

La plataforma ha estat avalada per la societat mèdica European Society for
Gynaecological Endoscopy i el seu programa de formació  Gynaecological
Endoscopic Surgical Education and Assessment (GESEA), i respon a un
dèficit reconegut en la formació i especialització dels cirurgians. L’ús
d’aquest tipus d’entrenament evita sobrecostos econòmics en el sistema
sanitari i millora la qualitat de les cirurgies: redueix el risc sobre el pacient,
procura una recuperació més ràpida, i permet reduir el nombre de
reintervencions i el temps de cirurgia.

Llegir més
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FOTÓNICA21

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6
UPC) i AIMEN Centro Tecnológico han assumit la Secretaria Tècnica de
Fotónica21, la plataforma tecnològica que engloba els actors principals del
sector a Espanya. Les dues entitats seran les encarregades de proposar i
organitzar a mig i llarg termini, les diferents activitats de la plataforma que
defineixin una agenda estratègica per a la indústria espanyola de la fotònica
que fomenti l’R+D, millori la seva competitivitat i el seu impacte a nivell
europeu.

Fotónica21 té com a objectiu vertebrar de forma eficient el procés
d'innovació industrial de la tecnologia fotònica i les seves aplicacions en
sectors econòmics clau (Tecnologies per a la Informació i les
Comunicacions, Processos de Fabricació Industrials, Ciències de la Vida i
Il·luminació i Displays) i en tres activitats intersectorials (Seguretat i Sensors,
Components òptics i Sistemes, i Investigació bàsica i Formació).

 
 

 
COLABORACIÓ DE LA UPC AMB EURECAT

La Universitat Politècnica de Catalunya mitjançant el seu centre tecnològic
CIT UPC, està ja treballant conjuntament amb la Fundació EURECAT en
diversos projectes en el marc de la col·laboració que han ambdues
institucions han signat recentment. Els projectes es focalitzen en 4 grans
àrees: e-health, vehicle elèctric i bateries, generació d’energia i il·luminació.

Amb aquesta col·laboració, CIT UPC i Eurecat esperen incrementar els
serveis en tecnologies punteres a la indústria catalana amb l’impuls
d’ACCIÓ i de la Generalitat de Catalunya.

 
 

 
PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
CONTINUADA               

Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos
(Octubre)
Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Per determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Per
determinar)
Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores (Per
determinar)

 
 
 

 
El pròxim eslàlom

¿Com emprendre amb èxit? És la pregunta de la dècada. Vivim
en una onada de propostes que intenten aprofitar la necessitat
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constant d’innovació ràpida de diferents indústries, i descobrir quins
són els factors d’èxit o fracàs és una espècie de nou grial. [+] llegir
més
 

 

 

 
LA UPC ENTRE LES 400 MILLORS UNIVERSITATS DEL
MÓN

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) puja posicions a la
classificació general de l'Academic Ranking of World Universities
(ARWU), més conegut com rànquing de Xangai, passant per
primera vegada del rang 401-500 al 301-400. La UPC també se
situa entre les 100 millors universitats del món en el camp de
l’Enginyeria, Tecnologia i Ciències de la Computació, segons el
rànquing per grans camps  Academic Ranking of World Universities
by Broad Subject Fields .
 

 
 
PUBLICAT L'ÍNDEX MUNDIAL D'INNOVACIÓ 2016

S'ha publicat la 9ª edició de l'Índex Mundial d'Innovació, informe que
editen anualment la Universitat Cornell (EUA), la INSEAD Business
School i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).
L'Índex classifica els resultats de la innovació de 128 països i
economies de diferents regions del món, sobre la base de 82
indicadors. Suïssa, Suècia, el Regne Unit, Estats Units, Finlàndia i
Singapur lideren la classificació. Destaca la incorporació de la Xina a
la llista de les 25 economies més innovadores del món. Espanya
ocupa el lloc número 28.

            

 
 

            
 
 

            
 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA
PRIMERA TAPISSERIA
RECICLABLE PER
L'AUTOMOCIÓ

INNOTEX Center/Intexter UPC va
desenvolupar per a SEAT la primera
tapisseria per a automoció 100%
reciclable amb un fibres reciclades en
un 90% . Un nou compost no-teixit de
polièster 100% va substituir el poliuretà,
altament contaminant i tòxic, amb  les
mateixes funcionalitats i preu que els
existents al mercat. El projecte va rebre
el "Premi 2003 Disseny per al reciclatge
al Producte reciclat/reciclable" en la
categoria de projectes, atorgat per
l'Agència de Residus de Catalunya.
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INFORMES SOBRE L’ESTAT DE LA INNOVACIÓ
EUROPEA

La Comissió Europea ha publicat l'European Innovation Scoreboard
2016. De nou Suècia encapçala el rànquing de la UE en innovació,
seguida de Dinamarca, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos.
Espanya, en la posició 21 dels 28 estats membres de la UE,
continua classificada com a país d'innovació moderada. També
s'han publicat els resultats del Regional Innovation Scoreboard
2016, els resultats del qual es basen en un número menor
d’indicadors enfocats principalment a les pimes.
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