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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNEN IRUDIKAPEN GRAFIKOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0583 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Ekoizpen mekanikoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Txapa-prozesaketako tresnen diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Txapa-prozesaketako tresnen dokumentu teknikoak Iraupena 160 

Dokumentu teknikoak prestatzea, CAD-CAM programak erabiliz, 
fabrikazio mekanikorako (Zeharkakoa) 

90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentuen kudeaketa 

(Zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC 0110_3 TRESNEN DOKUMENTU TEKNIKOAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-
burutzapenekin, tresnen planoak eta automatizazio-eskemak baliabide konbentzionalekin egiteari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Txapa-prozesaketako tresnen multzo-planoak definitzea, ezarritako funtzionaltasun-baldintzak betetzeko. 
EI1.1 Multzo-planoak sortzeko egokia den marrazketa-araudia aplikatzea. 
EI1.2 Planoak irudikatzeko enpresaren barne-araudia erabiltzea (haren ezean, araudi estandarra). 
EI1.3 Egiaztatzea multzo-planoek behar adina informazio dutela eta informazioa modu argi eta zehatzean ematen dutela interpretatzeko 
eta, gero, fabrikatzeko. 
EI1.4 Eraikuntza-forma estandarizatuak erabiltzea (ildokatuak, zentratze-puntuak, lubrifikazio-puntuak…), tresnak normalizatzeko eta 
haien fabrikazioa errazteko. 
EI1.5 Egiaztatu beharreko funtsezko kotetan kontrol-jarraibide zehatzak ezartzea, produktuaren kalitatea ziurtatzeko. 
EI1.6 Tresnaren eskakizun teknikoak (indarra, bihurdura, flexioa...) betetzen dituzten elementu normalizatuak hautatzea (palankak, 
torlojuak, puntzoiak, larakoak…). 
BI1.7 Doikuntzak eta perdoiak piezen funtzioaren eta aurreikusitako fabrikazio-motaren arabera ezartzea. 

A2: Piezakatze-planoak eta materialen eta gainerako elementu normalizatuen zerrendak egitea, multzo-planoak erabiliz fabrikazio-
prozesuari ezarritako estandarrekin jarraitzeko. 

EI2.1 Muntaketa-planoetako espezifikazio teknikoek funtzionaltasun-baldintzak (irisgarritasuna, dimentsioak, funtzioak…) betetzen 
dituztela egiaztatzea. 
EI2.2 Materialen zerrendak espezifikazioetara egokitzen direla egiaztatzea, higa daitezkeen elementuak, ordezko jakin batzuk eta 
muntaketarako eta mantentze-lanetarako jarraibideak kontuan izanik. 

 

Edukiak 

1. Txapa-prozesaketako tresnetarako araudi grafikoa. 
o Marrazketa-araudia: 

• Irudikapen-sistemak. 

• Lerro normalizatu motak. 

• Bistak. 

• Ebakidurak eta sekzioak. 

• Akotazio-arauak. 

• Lotura finkoak eta desmuntagarriak. 

• Makina-elementuak. 

• Doikuntzak. 

• Dimentsio- eta forma-perdoiak. 

2. Txapa-prozesaketako tresnen planoen prestaketa. 
o Planoak egiteko arauak. 
o Planoak egiteko programa informatiko espezifikoak erabiltzea. 
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o Multzo- eta azpimultzo-planoak egiteko teknikak. 
o Fabrikazio-, neurketa- eta kontrol-tresnen planoak. 

3. Elementu normalizatuen dokumentu teknikoak. 
o Katalogoak, aldizkariak, kalitate-eskuliburuak. 
o Elementu normalizatuen irudikapena. 
o Multzo- eta azpimultzo-planoak interpretatzea. 
o Dimentsio eta formetako perdoi onargarriak. 
o Dokumentu teknikoak prestatzea.  

 

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.              

 


