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MASTERRA

Arloa FABRIKAZIO PROZESUEN INGENIARITZA.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
Espezialitatea

ESPEZIALITATEA: MATERIALAK ETA
PROZESUAK AKADEMIKOAIzaera HAUTAZKOA

Plana 2010 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 5,5 Ordu/aste 5,92 Orduak guztira 106,5 irakastordu + 31 irak. gabeko ordu = 137,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 GALDOS ERRASTI, LANDER

 MENDIGUREN OLAETA, JOSEBA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ELEMENTU FINITUEN METODOA
PROZESU INGENIARITZA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC02 - Fabrikazio sistema integratuak proiektatu, kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC03 - Makinak diseinatu eta saiatzeko gai izatea
MHC04 - Prozesu kimikoak analizatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC08 - Ekoizpen automatizatuko eta prozesuen kontrol aurreratuko sistemak diseinatu eta proiektatzeko gai izatea
MHC12 - Finantza eta kostu kontabilitateari buruzko ezagutzak izatea
MHC16 - Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko gai izatea
ZEHARKAKOAK
MHC47 - Hainbat alternatibaren artean hautatu eta aplikatzea neurri bat, proposamen bat…, denbora eta modu egokian, egin beharreko
lanen testuinguruan planteatzen diren beharrei eta kontingentziei erantzuteko
MHC48 - Pertsonekin lan egitea, horiek helburu komun bateranzko dinamikan inplikatuz eta gidatuz, egin beharreko lanaren eta horren behar
dituen ezaugarrien ikuspegi globalarekin (kalitatea, epeak…), interes indibidualak eta kolektiboak orekatuz
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
M_CB6 - Ideiak -gehienetan ikerketa testuinguru batean- garatu edota aplikatzeko unean orijinalak izateko oinarria edo aukera ematen duten
ezagutzak edukitzea eta ulertzea
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)
M_CB8 - Ikasleak ezagutzak integratzeko eta iritzia formulatzeko zailtasunari aurre egiteko gai izan daitezela, informazio batetik abiatuta,
zeinak, osatu gabea edo mugatua izanik ere, erantzukizun sozialei eta etikoei buruzko hausnarketak ere izango dituen, haien ezagutzaren
eta iritzien aplikazioari lotuta
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA124 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermen sakona, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan.

0,55

ENA128 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema berriak sortzeko gaitasuna. 0,66

ENA133 - Ikerketa eta berrikuntza: Behar diren datuak identifikatu, aurkitu eta lortzeko gaitasuna. 0,55

ENA134 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna bilaketa bibliografikoak egiteko, datu baseak eta beste informazio iturri batzuk
irizpide egokiekin kontsultatu eta erabiltzeko eta simulazioak egiteko, bere espezialitateko gai konplexuei buruzko ikerketak
egiteko.

0,55

ENA136 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,33

ENA137 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko teknologiarik aurreratuen aplikazioari buruz ikertzeko gaitasuna. 0,66

ENA139 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Konpetentzia praktikoak, hala nola, tresna informatikoak erabiltzea problema
konplexuk ebazteko, ingeniaritzako proiektu konplexuak egiteko eta ikerketa konplexuak diseinatu eta zuzentzeko.

0,66

ENA140 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza osatua.

0,88

ENA146 - Komunikazioa eta talde lana: Bere ondorioak modu argian eta anbiguotasunik gabe komunikatzeko hainbat metodo
erabiltzeko gaitasuna, baita haien oinarrian dauden oinarri logikoak ere, gaiaren inguruko entzule espezializatuei zein
espezializatu gabeei zuzenduta, testuinguru estataletan eta nazioartekoetan.

0,66

  
Guztira: 5,5

IKASTE-EMAITZAK
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  RMH264  Forja eta txaparen konformazio prozesua sakontasunean ezagutzen du, baita horiek optimizatzeko erabiltzen diren
zenbakizko kodeen oinarriak ere.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 30 h. 10 h. 40 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa idatzizko azterketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 30 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

  RMH265  Zenbakizko simulazio kode baten bidez gai da prozesuaren bideragarritasuna eta egonkortasuna ebaluatzeko, baita
produktuaren eta/edo produkzioaren beharretara egokitutako alternatibak proposatzeko ere.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 32,5 h. 10 h. 42,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azterketa bidez egindako errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 32,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 42,5 h.

 

  RMH266  Konformazio prozesu bat proposatu eta analizatzeko gai da, baita hori ekoizteko beharrezko tresneriak diseinatzeko
ere, amaierako osagaiko geometria batetik abiatuta.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 40 h. 10 h. 50 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: Lanaren ebaluazioa egiteko lanaren edukia eta
aurkezpena iznago dira kontutan.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 40 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RMH267  Material eta kontaktuaren modeloak lortzeko metodo esperimentalak ezagutzen ditu, simulazio numerikoko kode batean
aplikatzeko (FEM).

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 4 h. 1 h. 5 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230; errekuperatu
egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko txostena zuzendu eta berriro entregatu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

 

EDUKIAK

1.- INTRODUCTION

2.- WORLDWIDE INNOVATIONS AND TRENDS IN METAL FORMING

- Innovative materials

- Innovative technologies

- New trends: sustainability and importance of finite element simulation

3.- PROCESS MODELLING

- Forging vs deep drawing

- Hypotesis

- 3D, 2D, 1D model

-Shell

-Plane strain, Plane stress

4.- NUMERICAL DEFINITION

- Explicit implicit

- Integration points

- Reduced integration

- Element type

- Element order

5.- MATERIAL DEFINITION

- Elasticity

- Yield criteria

- hardening

-Fracture, FLD, FLSD, non linear FLD

6.- INTERACTION BETWEEN BODIES

- Friction

- Heat transfer

7.- INDUSTRIAL FORMING FACILITIES

- Mechanical and hydraulic presses

- Hammers

- Machines for pre and post operations

8-9.- INTRODUCTION TO STAMPACK AND FORGE

10.- Lab demostrations
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11.- FINAL PROJECT

 

 

 

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiko apunteak: Klasean erabilitako transparentziak
Simulazio programak: Stampack eta Forge
Modelizazio programak: Solidworks eta Unigraphics
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