
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0579 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Ekoizpen mekanikoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Txapa-prozesaketako tresnen diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Txapa-prozesaketako tresnen proiektuen garapena Iraupena 230 

Txapa-prozesaketako tresna egiteko neurriak ezartzea eta 
prozedurak 

90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Txapa-prozesaketako tresna muntatzea eta egiaztatzea 

Iraupena 

50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0108_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin: TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNAK DISEINATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Txapa-prozesaketako matrizegintzako tresnak definitzea, prentsen ahalmenen eta ekoizpen-eskakizunen arabera, laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Txapa ebakitzeko eta konformatzeko prozedurak identifikatzea, lortu nahi diren produktuen arabera. 
EI1.2 Matrizegintzan erabiltzen diren tresnen oinarrizko formak deskribatzea (ebaketa-trokelak, mailakatuak, efektu bikoitzekoak, 
ebaketa finekoa, enbutiziokoa, tolestuak...). 
EI1.3 Txapa-prozesaketako parametroak han bertan sortzen diren ebaketa-indarrekin erlazionatzea. 
EI1.4 Matrizegintzako tresna mugatzen duten elementu edo formak dimentsionatzeko erabili behar diren formula, arau, taula eta 
abakoen zerrenda egitea. 

A2: Txapa-prozesaketan erabiltzen diren tresnen material metalikoen eta ez-metalikoen propietate fisikoak, kimikoak, mekanikoak eta 
teknologikoak eta propietate horiek aldatzeko tratamenduak analizatzea. 

EI2.1 Tresnaren materialen hautaketan eragina duten propietate fisikoak, kimikoak eta mekanikoak identifikatzea, eta materialen 
propietate teknologiko nagusiek tresna egitean edo hura erabiltzean duten eragina (mekanizatzeko erraztasuna, harikortasuna, 
xaflakortasuna, tenplagarritasuna, galdagagarritasuna...). 
EI2.2 Materialetan gertatzen diren ezaugarri-aldaketak identifikatzea, aldaketa horiek tratamendu termikoekin eta gainazal-
tratamenduekin erlazionatuz.  
EI2.3 Egiaztatze-baliabideak eta galdaketa-prozesuak erlazionatzea, lortutako produktuen kalitatea egiaztatzeko. 

 

Edukiak 

1. Txapa-prozesaketan parte hartzen duten elementuak  
o Prentsak (mekanikoak, eszentrikoak, hidraulikoak). 
o Matrizeak, sailkapena: 

• Transformazio-prozesua. 

• Eraikuntza-ezaugarriak.  

• Ekoizpen-zikloak. 

2. Txapa-prozesaketako eragiketak, ezaugarriak eta errentagarritasuna. 
o Ebaketa 
o Tolesketa 
o Enbutizioa  
o Grapaketa  
o Izurketa  
o Biribilkaketa 
o Sakatzea 
o  Falka bidezkoa 

3. Matrizeetan erabiltzen diren materialen portaeraren analisia 
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o Materialak: 

• Metalikoak, ez-metalikoak. 
o Materialen propietateak eta ezaugarriak: 

• Erresistentzia. 

• Gogortasuna. 

• Tenplagarritasuna. 

• kostuak; 
o Tratamenduak: 

• Tratamendu termikoak. 

• Tratamendu termokimikoak. 

• Gainazal-tratamenduak. 
o Materialen forma komertzialak. 

4. Txapa-prozesaketako tresnen diseinua. 
o Matrizegintzako tresnen diseinua. 
o Txapa ebakitzeko eta konformatzeko prozedurak. 
o Elementuen eta formen neurriak ezartzea. 
o Tresnen eraikuntza-irtenbideak (bideragarritasuna eta errentagarritasuna). 
o Elementuak eta materialak hautatzea. 

5. Ergonomia eta segurtasuna txapa-prozesaketako tresnen diseinuan  
o Tresnen segurtasun-elementuak. 
o Matrizeen diseinuko ergonomia-hastapenak. 
o Produktuen eta espezifikazioen homologazioa. 
o Matrizeen ingurumen-arriskuak. 
o Txapa-prozesaketako tresnen bizi-zikloa. 
o Elementuen birziklapena.  

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Txapa-prozesaketako tresnen diseinua.              

 


