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[GMG203] INDUSTRIA PROZESUEN ANALISIA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa FABRIKAZIO PROZESUEN INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

2. AIPAMENA: FABRIKAZIO PROZESUAK

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,22 Orduak guztira 58 irakastordu + 54,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 CUESTA ZABALAJAUREGI, MIKEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ADIERAZPEN GRAFIKOA I
ADIERAZPEN GRAFIKOA II
FABRIKAZIO TEKNOLOGIAK
PROZESUEN INGENIARITZA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCE07 - Materialen ingeniaritzaren aplikaziorako ezagutzak eta gaitasunak
GMCE08 - Fabrikazio sistema eta prozesuen, metrologiaren eta kalitate kontrolaren gaineko ezagutza aplikatua
OROKORRAK
GMCT01 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan proiektuak idatzi, sinatu eta garatzeko gaitasuna, elementu hauen eraikuntza, erreforma,
konponketa, kontserbazioa, eraispena, fabrikazioa, instalazioa, muntaketa edo ustiapena egiteko helburuarekin: egiturak, ekipamendu
mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektrikoak eta elektronikoak, industri instalazioak eta lantegiak eta fabrikazio eta
automatizazio prozesuak
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT04 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan, arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sorkuntzarako, arrazonamendu kritikorako
eta ezagutza, abilezia eta trebetasunak komunikatu eta transmititzeko gaitasuna
GMCT06 - Nahitaez bete beharreko espezifikazioak, erregelamenduak eta arauak erabiltzeko gaitasuna
GMCT07 - Soluzio teknikoen eragin soziala eta ingurumenekoa aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna
ZEHARKAKOAK
GMCG01 - Ezagutza aurreratuak eskuratuta izana eta bere ikasketen arloari buruzko alderdi teoriko eta praktikoak eta lan metodologia ulertu
izana erakustea, dena sakon eskuratuta, ezagutzaren abangoardiara heltzeko moduan
GMCG02 - Eurek landutako eta defendatutako argudioak edo prozedurak erabiliz, dauzkaten ezagutzak aplikatu ahal izatea, ulertaraztea eta
arazoak bideratzeko ahalmenak erakustea ideia sortzaileak eta berritzaileak behar dituzten lan eremu konplexuetan edo profesional eta
espezializatuetan
GMCG03 - Gai izatea datuak eta informazioak biltzeko, gero beraien ondorioak arrazoitzeko erabiltzeko, eta tartean, beharrezkoa eta egokia
denean, maila sozialeko, zientifikoko edo etikoko gaiei buruzko hausnarketa gehituz bere ikasketa eremuaren barruan
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA102 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan, azken aurrerapenen gaineko nozioekin batera.

3,86

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA105 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean ingeniaritzako problemak arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
gaitasuna; jada ezarrita dauden analisi, kalkulu eta esperimentaziorako jada ezarrita dauden metodoak modu egokian hautatu
eta aplikatzea; murrizketa sozialen, osasun eta segurtasunekoen, ingurumenekoen, ekonomikoen eta industrialen garrantzia
ezagutzea.

0,04

ENA108 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna bilaketa bibliografikoak egiteko, datu baseak eta beste informazio iturri batzuk 0,04
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irizpide egokiekin kontsultatu eta erabiltzeko, eta simulazioak eta analisiak egiteko, bere espezialitateko gai teknikoei buruzko
ikerketak egiteko.
ENA109 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko praktika onen kodeak eta segurtasunekoak kontsultatu eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,04

ENA110 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna eta trebetasuna ikerketa esperimentalak proiektatzeko eta gauzatzeko, emaitza
interpretatzeko eta bere azterketa eremuan ondorioetara iristeko.

0,04

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA112 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Gaitasun praktikoa problema konplexuak ebazteko, ingeniaritzako proiektu
konplexuak egiteko eta bere espezialitateko berezko ikerketak egiteko.

0,04

ENA113 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza, bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA114 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren arauak aplikatzeko gaitasuna bere espezialitatean. 0,04

ENA115 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren ondorio sozialak, osasun eta segurtasunekoak,
ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak ezagutzea.

0,04

ENA117 - Judizioak lantzea: Gaitasuna datuak jaso eta interpretatzeko eta kontzeptu konplexuak erabiltzeko bere
espezialitatearen barruan, gai etiko eta sozialei buruzko hausnarketa eskatzen duten judizioak emateko.

0,04

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04

ENA122 - Etengabeko prestakuntza: Zientzia eta teknologiako nobedadeak eguneratuta edukitzeko gaitasuna. 0,04

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGM416  Materialak eraldatzeko fabrikazio prozesuak produktuen zehaztapenekin erlazionatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 10,37 h. 11,37 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

10 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 10,37 h.
OG - Orduak guztira: 21,37 h.

 

  RGM417  Fabrikazio prozesuen kostuak kalkulatzeko prozedurak ezagutu eta aplikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

8 h. 7 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 8 h. 7,37 h. 15,37 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 14,37 h.
OG - Orduak guztira: 30,37 h.

 

  RGM418  Piezak fabrikatzeko prozesuak planifikatu eta diseinatzen ditu, eta kostuak eta kalitatea optimizatzeko beharrezkoak
diren fabrikazio instalazioak-zelulak eta tresnak identifikatu eta proposatzen ditu.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

7 h. 8 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 8 h. 7,38 h. 15,38 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 15,38 h.
OG - Orduak guztira: 30,38 h.

 

  RGM419  Osagai edo multzo mekaniko bat fabrikatzeko prozesuari dagokion dokumentazioa idazten du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

8 h. 7 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 8 h. 7,38 h. 15,38 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 14,38 h.
OG - Orduak guztira: 30,38 h.

 

EDUKIAK

- SARRERA

- FABRIKAZIO PROZESUAK

1. MOLDAKETA
2. PLASTIKOEN ETA KONPOSITEEN KONFORMAKETA PROZESUAK
3. PLASTIKOEN ESTRUSIO JARRAITUA
4. DEFORMAZIOZKO KONFORMATU-PROZESUAK
5. TXIRBIL HARROKETAZKO PROZESUAK

- KOSTUEN ESTIMAZIOA

- PRODUKTU-KOSTUEN EGITURA. KOSTU MOTAK

1. KOSTU ZUZENAK
2. ZEHARKAKO KOSTUAK

- KOSTUAK ESTIMATZEKO METODOAK

1. METODO ANALITIKOA
2. METODO PARAMETRIKOA
3. ERREPASOA

FABRIKAZIO DENBORA ADIBIDEAK

1. MEKANIZAZIO BIDEZKO PROZESUAK

APLIKAZIO ADIBIDEAK

1. MEKANIZAZIOA
2. PLASTIKOZKO PROFILEN ESTRUSIOA

ARIKETAK/ADIBIDEAK
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1. 1 ADIBIDEA
2. 2 ADIBIDEA
3. ABIADURA AZKARREKO MEKANIZAZIOA
4. FORJA
5. HAUTS-METALURGIA
6. MEKANIZAZIO ETA MUNTAIA PLANTA ANTOLAKUNTZA PROIEKTUA
7. ENPRESA-BISITA

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Kanpoko ponenteen hitzaldiak
Klaseko aurkezpenak
Prozesuak diseinatzeko eta aztertzeko txantiloiak
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