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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0109_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin: TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNEN ERAGIKETA-
PROZESUAK AUTOMATIZATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Txapa-prozesaketako tresnen automatismoak diseinatzea, tresnak fabrikatzeko eta muntatzeko prozesuan erabili behar den 
automatizazio-teknologia motaren funtzionamendua (elektrikoa, pneumatikoa, hidraulikoa) ezarriz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Txapa-prozesaketako automatizazioan erabili behar den funtzionamendu-sekuentzia eta teknologia-mota (hidraulikoa, 
pneumatikoa, elektrikoa...) aztertzea. 
EI1.2 Txapa-prozesaketako tresnek funtzionatzea eta mantentze-lan errazak izatea bermatuko duten automatismoen definizioan 
ekarpenak egitea. 
EI1.3 Eragingailuak eta erregulazio-ekipoak zehaztea, elementu pneumatiko, hidrauliko eta elektrikoen nahiz haien konbinazioen 
neurriak kontuan hartuz, nahi den automatizazioa lortzeko. 

- Automatismoaren eraginkortasun- eta segurtasun-kondizioak ezartzea, karga-koadernoan ezarritakoarekin bat etor daitezen. 

- Elementu pneumatiko eta hidraulikoen elementuen ezaugarriak identifikatzea (zilindroaren diametroa, luzera, presioa, 

emaria...), egindako kalkuluen espezifikazioak bete ditzaten. 

- Elementuen eskuragarritasuna eta fidagarritasuna baliozkotzea, eta haien kostua aurrez zehaztutako marjinen barruan 

daudela ziurtatzea. 
EI1.4 Proiektua egitea: behar diren argibideak, planoak eta eskemak: 

- Fabrikatutako tresnen, makinen eta ekipoen osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 

- Fabrikatutako tresnekin, makinekin eta ekipoekin lotutako instalazioak (elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak) 

identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea.  

- Egin beharreko eragiketen sekuentzia zehaztea. 

- Muntaketa-plana eta fabrikazio-prozesua dokumentatzea. 

A2: Tresnaren eragiketa-prozesuen funtzionamendu-kondizioak zehaztea, laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
EI2.1 Zirkuitu pneumatikoen, hidraulikoen, elektropneumatikoen eta elektrohidraulikoen potentzia- eta aginte-eskemak ezartzea, 
ezarritako sekuentziaren arabera. 
EI2.2 Txapa prozesatzeko tresnak dituen multzoak edo azpimultzoak txapa manipulatzeko behar dituen segurtasun-elementuak 
zehaztea. 
EI2.3 Irudikatutako zirkuituak ezarritako funtzionamendu-zikloarekin bat datozela baliozkotzea (sekuentzia, abioko kondizioak, gelditzea, 
larrialdiak...). 

 

Edukiak 

1. Txapa-prozesaketako tresnen automatizazioa. 
o Fabrikazio-sistema automatizatuak: 

• Elementu kaptadoreak. 

• Sentsoreak. 

• Transduktoreak. 
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• Mugimendu-transmisoreak. 

• Sistema automatizatu elektrikoen, pneumatikoen eta hidraulikoen kontrola.  
o Sistema eta prozesu automatikoen ezaugarriak. 
o Sistema automatikoen bilakaera eta prospektiba. 
o Prozesu jarraituen eta sekuentzialen ezaugarriak. 
o Produktuak lortzeko prozesuetako automatizazio-sistemak. 

2. Txapa-prozesaketako tresnen automatizaziorako elementuak. 
o Elementu normalizatuak: 

• katalogoak; 

• hautatze-irizpideak. 
o Sentsoreak: 

• tenperatura; 

• Presioa. 

• optikoak.  
o Detektagailuak. 
o Erreguladoreak. 
o Aginte-sistemak: 

• hidraulikoak; 

• pneumatikoak; 

• elektrikoak.  
o Eragingailuak:  

• linealak; 

• biraketakoak; 

• proportzionalak. 
o Maneiagailuak: motak eta erabilerak. 
o Eragingailuen kokapen-irizpidea, aplikazioaren, mugimenduaren eta esfortzuen arabera. 

3. Txapa-prozesaketako tresna-multzoen planoen diseinua eta prestaketa 
o Enpresaren marrazketa-araudi estandarra eta espezifikoa. 
o Mugimendu-, aginte- eta fluxu-diagramak 
o Tresna-multzoen eta -azpimultzoen planoak egitea. 
o Piezakatze-planoak, eta materialen eta elementu normalizatuen zerrendak egitea. 
o Multzoaren txosten teknikoa egitea.  

 

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.              

 


