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Guia docent
820457 - DMM - Diagnosi de Màquines

Última modificació: 02/06/2015
Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'Enginyeria Mecànica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Jesus Mª Petreñas Ranedo - JESUS MARIA PETREÑAS RANEDO

Altres: Jesus Mª Petreñas Ranedo y Enric Porta

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements de Mecànica aplicada ; Teoría y diseny Mecànic

REQUISITS

Coneixements de Mecànica i Electricitat Bàsica

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per a la síntesi de la informació i l'autoaprenentatge
2. Coneixements aplicats dels fonaments dels sistemes i les màquines en l'àmbit de la fluidomecànica.
3. Estudiar la viabilitat del projecte proposat.

Transversals:
4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
5. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.

METODOLOGIES DOCENTS

avaluació contínua mitjançant les pràctiques i el treball informàtic, El Professor explica a l'aula la metodologia utilitzada i la forma en
què es realitza l'avaluació. Destaca que l'alumne té un paper més actiu i que l'avaluació es realitza de forma contínua i pautada,
argumentant els beneficis que tot això té sobre l'aprenentatge i el desenvolupament d'habilitats interpersonals. Característiques de la
metodologia utilitzada: Règim de classes: Les classes de Teoria i Problemes estan compostes per una part expositiva del professor i
una altra en què l'alumne intervé. Es faran activitats a l'aula de manera que l'estudiant participi activament, responent preguntes o
resolent exercicis. ¿Recursos a utilitzar durant el curs: A classe el professor utilitza mitjans multimèdia i màquines reals per a la millor
explicació dels continguts. L'alumne disposarà d'un material docent, tant en paper com en CD ROM, disponibles en copisteria i en
l'espai virtual ATENEA del Campus EUETIB, respectivament. Es programen activitats per a realitzar fora de l'aula: L'alumne resol els
exercicis indicats, prepara i lliura l'informe de les tasques individuals i

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Disposar de coneixements sobre transmissions d'engranatges, trens d'engranatges, càlcul de corretges de transmissió i cadenes de
transmissió juntament amb el càlcul de grans sistemes de transport esbrinant quins tipus de motors que es necessita. Utilització dels
fulls de càlcul, tipus excel, per al càlcul de transmissions
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

(CAT) Tema 1:Introducció; definicions, classificacions.

(CAT) Tema 2 :Manteniment assistit per ordinador. MAO

(CAT) Tema 3 : Manteniment Preventiu

(CAT) Tema 4 :Manteniment de instal.lacions de B.T.

(CAT) Tema 5: Mantenimiento contratado y subcontratado

Tema 6: Manteniment d' elements mecánics

(CAT) Tema 7: Treball sobre manteniment

(CAT) Tema 8: Manteniment Predictiu

ACTIVITATS

(CAT) (CAST) (CAT) EXPOSICIÓN UTILIZANDO PRESENTACIÓN EN POWERPOINT

Dedicació: 6 h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h 06m

(CAT) (CAST) (CAT) RESOLUCION DE EJERCICIOS
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(CAT) (CAST) (CAT) RESOLUCION DE EJERCICIOS

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

pràctiques 10% nota final treball en grup 20% nota final 2 exàmens parcials de 35% cadascun

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Realitzacció de proves amb el material d'estudi present. realització del treball en grup mitjançant equip informàtic més presentació

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Rosaler, R. C.; Rice, J. O. (eds.). Manual de mantenimiento industrial. México [etc.]: McGraw-Hill, cop. 1993. ISBN 9701003926.
- Borda Elejabarrieta J. Técnicas de mantenimiento avanzado y competitividad industrial. Bilbao: Deusto, DL 1991. ISBN 8423409341.
- Jesus Mª Petreñas. Técnicas de mantenimiento (Apuntes de Clase). 2000. Terrassa: EUETIB, 2000.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Soporte de CD para estudio por parte del alumno de Mantenimiento Industrial. apuntes del Postgrado de Mantenimiento industrial
en Terrassa 2000.. Mantenimiento industrial


