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[GDH101] FABRIKAZIO PROZESUAK I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa MATERIALAK ETA PROZESUAK

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4,5 Ordu/aste 4 Orduak guztira 72 irakastordu + 40,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 AZPILGAIN BALERDI, JON ZIGOR

 UGARTE BARRENA, DONE

 LOZARES ABASOLO, JOKIN

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

IRUDIKAPEN GRAFIKOA I
IRUDIKAPEN GRAFIKOA II

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE07 - Fabrikazio prozesuak ezagutzea, aztertzea eta hautatzea
GDCE15 - Merkaturatu daitekeen produktu bat proposatzea, dagoeneko badagoen batetik abiatuta
GDCE17 - Metal eta plastikoen eraldaketari lotutako prozesu produktiboak identifikatu eta hautatu eta produktu baten osagai bakoitzerako
egokiena hautatzea
OROKORRAK
GDCG03 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, azterketak, txostenak, zereginen planifikazioa eta antzeko beste lan batzuk egiteko ezagutzak,
Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzaren arlo zehatzean

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 1,12

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,4

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,8

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

0,28

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,28

ENAE10 - Ikerketa eta berrikuntza: Bilaketa bibliografikoak egiteko gaitasuna, baita base datuak eta beste informazio iturri
batzuk erabiltzeko ere.

0,2

ENAE11 - Ikerketa eta berrikuntza: Esperimentuak diseinatu eta egiteko gaitasuna, baita datuak interpretatu eta ondorioak
ateratzeko ere.

0,2

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 0,2

ENAE14 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teoria eta praktika konbinatzeko gaitasuna, ingeniaritzako arazoak konpontzeko
unean.

0,24

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,2

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,2

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,14

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,12

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

0,12

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGD271  Hainbat fabrikazio prozesutako makinak, tresneria, erremintak eta lan parametroak identifikatzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 20 h. 13 h. 33 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitua
Oharrak:
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aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 13 h.
OG - Orduak guztira: 33 h.

 

  RGD2001  Produktuak birdiseinatzea osagai guztiak, materialak eta fabrikazio prozesuak zehazteraino

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 18 h. 7 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RGD2021  Fabrikazio prozesu egokiak definitzea produktuaren osagai bakoitzerako

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 28 h. 10,5 h. 38,5 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 4 h. 2 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 8 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%30

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 34 h.
IG - Irak. gabekoak: 20,5 h.
OG - Orduak guztira: 54,5 h.

 

EDUKIAK

1. Mekanizazio prozesuak: torneaketa, fresaketa, artezketa, zulaketa, hariaren bidezko elektrohigadura, ur-zorrotada bidezko ebaketa, laser
bidezko ebaketa, etab.

2. Galdaketa prozesuak: galdaketa prozesuan parte hartzen duten faktoreak (moldearen geometria, hozketa...), hondarrezko moldeaketa,
motazko moldeaketa, oskolezko moldeaketa, injekziozko isurketa, maskorrezko moldeaketa, presio baxuko moldeaketa, argizarizko eredu
galduzko moldeaketa, etab.

3. Forja prozesuak:forja prozesuan parte hartzen duten faktoreak (deformazio abiadura, frikzioa...), hoztutako, erdi-berotutako eta berotutako
forja, forja librea, estanpaziozko forja, laminazioa, estrusioa, etab. 

4. Lotura teknologiak: forja bidezko soldadura, frikzio bidezko soldadura, esplosio bidezko soldadura, ultrasoinu bidezko soldadura,
aluminiotermia bidezko soldadura, soldadura bigun eta gogorra, erresistentzia bidezko soldadura (ERW), elektroi bombardaketa bidezko
soldadura (EBW), laser soldadura (LBW), soldadura oxiazetilenikoa, gaineztaturiko elektrodo bidezko soldadura (SMAW), MIG-MAG, TIG

5. Polimeroen eraldaketa: polimero motak, injekzio prozesua, estrusioa, termokonformaketa, blow moulding, konpresioa, transfer moulding,
foaming, rotational moulding
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6. Xaflaren eraldaketa: puntzonaketa, tolestaketa eta enbutizioa

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Klaseko aurkezpenak
Bideoen proiekzioak
Laborategiko praktikak burutzea
Ikasgaiaren transparentziak

Bibliografia
Manufacturing engineering and technology, Kalpakjian, Serope,
Schmid, Steven R, 7th edition, New Jersey: Prentice Hall, 2013
Manufactura. Ingeniería y Tecnología, 5.Edición. Serope Kalpakjian y
Steven R. Schmid. Pearson Educación, 2008. ISBN 9789702610267
Fundamentos de Manufactura Moderna. Materiales, Procesos y
Sistemas, 3. Edición. Mikell P. Groover. Mc Graw Hill. 2013.
ISBN:978-0-471-74485-6
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