
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2016 / 2017 - Ikasgaiaren planifikazioa

[MHLL04] MATERIALAK ETA PROZESUAK HAUTATZEKO METODOLOGIA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa MATERIALEAK.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
Espezialitatea

ESPEZIALITATEA: MATERIALAK ETA
PROZESUAK AKADEMIKOAIzaera HAUTAZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 2,22 Orduak guztira 40 irakastordu + 35 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 TATO VEGA, GUILSON

 URRUTIBEASCOA IRALA, IDOIA

 ARETXABALETA RAMOS, LAURENTZI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

MATERIALEN ZIENTZIEN OINARRIAK
MATERIALEN 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
MHC22 - Instalazioak, prozesuak eta produktuak egiaztatu eta kontrolatzeko gai izatea
MHC23 - Ziurtagiriak, ikuskapenak, egiaztapenak, saiakuntzak eta txostenak egiteko 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.

0,38

ENA126 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuingurua eta eremu desberdinetako ezagutzen artean
dagoen interrelazioa ezagutzea, era kritikoan.

0,38

ENA127 - Ingeniaritzako analisia: Ingeniaritzako produktu, prozesu eta sistema berriak eta konplexuak analizatzeko gaitasuna,
diziplina askoko testuinguru zabalago batean; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako ezarritako metodorik egokienak hautatu
eta aplikatzea, baita metodo berritzaileak ere, eta analisi horien emaitzak era kritikoan interpretatzea.

0,22

ENA130 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean agertzen hasi diren arlo berrietan problemak identifikatu, formulatu eta
ebazteko gaitasuna.

0,52

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.

0,38

ENA137 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko teknologiarik aurreratuen aplikazioari buruz ikertzeko gaitasuna. 0,38

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

0,37

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

0,37
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Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RMH222  Produktu bat diseinatzeko material egokia metodikoki aukeratzen du, espezifikazio funtzionalak eta prozesua kontuan
hartuta.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 11 h. 26 h. 37 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Materialen aukeraketa lanean burututako lana eta taldean
egindako aurkezpena

%95

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

%5

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

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] RMH222- examen sobre la metodología
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 26 h.
OG - Orduak guztira: 37 h.

 

  RMH223  Egitura multimaterialetako loturen diseinuaren eta garapenaren oinarrizko printzipioak ezagutzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 25 h. 3 h. 28 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 1 h. 3 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 5 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

RMH 223- kolen atala %40

RMH 223- Soldadura atala %60

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
RMH223- Kolen atalaren errekuperaketa
RMH223- Soldadura ataleko errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 29 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 38 h.

 

EDUKIAK

1. Materialen autaketarako metodologia 

2. Lotze teknologiak : Itsasgarriak 

3. Lotze teknologiak : Soladaura  

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiko apunteak: klaseko transparentziak
CES programa material eta prozesuen hautaketarako

Bibliografia
Material Selection in Mechanical Design&#8221;; MF Ashby;
Pergamon Press, 2000
Case Studies in Materials Selection&#8221;; MF Ashby & D Cebon;
Granta Design Limited; 2000
Le choix des matériaux en mécanique&#8221;; CETIM; 1994
D. Séférian (traducido por J. Azcue). &#8220;Las soldaduras&#8221;.
Urmo S. A de ediciones. 1981. Bilbao.
Rodríguez Salgado, David. &#8220;Soldadura. Tecnología y técnica
de los procesos de soldadura&#8221;. Bellisco. 2002. Madrid
Reina Gómez, Manuel. &#8220;Soldadura de los aceros.
Aplicaciones&#8221;. 4ª Edición. Weld-Work. 2003. Madrid.
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