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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA PLASMA ETA OXIEBAKETA BIDEZKO EBAKETA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0592 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eragiketa mekanikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazioa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Ebakitze, konformazio eta prozedura berezien bidezko 
mekanizazioa. 

Iraupena 210 

Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizaziorako tresnen 
prestakuntza. 

40 

Puntzonaketa eta tolesketarako makina-erreminten eragiketak. 80 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizaziorako laneko eta 
ingurumeneko arriskuen prebentzioa (Zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, UC0097_2ko ebaketari dagokionez: PRODUKTUAK EBAKITZE, 
KONFORMAZIO ETA ANTZEKO PROZEDURA BEREZIEN BIDEZ MEKANIZATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Plasma makina CNCrekin erabiltzea, altzairu herdoilgaitzeko txapak eta aleazioak mozteko, laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta 
ingurumena babesteko arauak kontuan hartuz. 

EI1.1 Plasma-prozesuaren berezko arriskuak, aplikatu beharreko arauak eta erabili beharreko babes-neurriak azaltzea. 
EI1.2 Plasma-instalazioa martxan jartzeko egin beharreko funtsezko eragiketen sekuentzia definitzea (loturak, mahukak, segurtasun-
balbulak, gas-aukeraketa, etab.). 
EI1.3 Ebaketa-parametroak (ebaketa-abiadura, gas-presioa, etab.) eta haiek prozesuan duten eragina azaltzea. 
EI1.4 Irakurketa optiko bidezko plasma-ekipo batek txantiloien eta planoen segimendua egiteko duen sistema optikoa azaltzea. 
EI1.5 Plasma-prozesuan, instalazioan gertatzen diren anomaliak segurtasunez eta bizkor nola konpondu adieraztea. 
EI1.6 Plasma bidezko ebaketako kasu praktiko batean eta fabrikazio-planoetatik abiatuta: 

- Dokumentazio teknikoa eta planoak aztertzea, aplikatu beharreko ebaketa-mota zehazteko. 

- Plasma-instalazioa martxan jartzea, osagaiak (loturak, mahukak, etab.) fabrikatzailearen argibideen arabera egiaztatuz. 

- Haizebidea, elektrodoa eta gasen presioa ebaki beharreko piezaren lodieraren arabera aukeratzea. 

- Txapa behar diren euste-tresnak erabiliz jartzea eta finkatzea, ebaketaren doitasuna eta behar den akabera-gradua 

bermatuz. 

- Elektrodoaren eta ebaki beharreko txaparen arteko tartea ezarritakoa dela egiaztatzea. 

- CNC programa makinan sartzea, eta ibilbideen hutseko simulazioa egitea hura egiaztatzeko. 

- Erreferentzia-puntuak eta -gainazalak kokatzea txapan. 

- Makinaren parametroak prozesuaren arabera doitzea. 

- Eskatutako kalitatea lortzeko eragiketak gauzatzea, parametroak aldatuz, behar diren koipeztatze-eragiketak eginez eta 

babes-ekipo egokiak erabiliz. 

- Lortu beharreko formen dimentsioak eta ezaugarriak identifikatzea. 

- Eskatutako kalitatea lortzeko, egin beharreko eragiketak gauzatzea, parametroak aldatuz. 

- Dimentsioak eta kalitatea eskatutakoak direla egiaztatzea. 
EI1.7 Instalazioaren mantentze-lanen fitxatik abiatuta: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 

- Erabilerako mantentze-lanak edo lehen mailakoak egitea (koipeztatzea, garbiketa…). 

A2: Plasma makina CNCrekin erabiltzea, karbono-altzairuzko txapak eta aleazioak ebakitzeko, laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta 
ingurumena babesteko arauak kontuan hartuz. 

EI2.1 Oxiebaketa-prozesuaren berezko arriskuak, aplikatu beharreko arauak eta erabili beharreko babes-neurriak azaltzea. 
EI2.2 Oxiebaketa-instalazioa martxan jartzeko egin beharreko funtsezko eragiketen sekuentzia definitzea (loturak, mahukak, 
segurtasun-balbulak, gas-aukeraketa, etab.). 
EI2.3 Ebaketa-parametroak (ebaketa-abiadura, gas-presioa, etab.) eta haiek prozesuan duten eragina azaltzea. 
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EI2.4 Aginteak nola erabili azaltzea sopleteak automatikoki pizteko, eta makina martxan jartzea eskuliburuetako argibideen arabera. 
EI2.5 Oxiebaketa-prozesuan, instalazioan gertatzen diren anomaliak segurtasunez eta bizkor nola konpondu adieraztea. 
EI2.6 Oxiebaketa bidezko ebaketako kasu praktiko batean eta fabrikazio-planoetatik abiatuta: 

- Dokumentazio teknikoa eta planoak aztertzea, aplikatu beharreko ebaketa-mota zehazteko. 

- Sopleterako pita-mota egokia eta gasen presioa aukeratzea ebaki beharreko piezaren lodieraren arabera. 

- Txapa behar diren euste-tresnak erabiliz jartzea eta finkatzea, ebaketaren doitasuna eta behar den akabera-gradua 

bermatuz. 

- CNC programa makinan sartzea, eta ibilbideen hutseko simulazioa egitea hura egiaztatzeko. 

- Aginteak erabiltzea sopleteak automatikoki pizteko eta makinaren funtzionamendurako, eskuliburuetako argibideen 

arabera. 

- Erreferentzia-puntuak eta -gainazalak kokatzea txapan. 

- Makinaren parametroak prozesuaren arabera doitzea. 

- Lortu beharreko formen dimentsioak eta ezaugarriak identifikatzea. 

- Eskatutako kalitatea lortzeko, egin beharreko eragiketak gauzatzea, parametroak aldatuz. 

- Dimentsioak eta kalitatea eskatutakoak direla egiaztatzea. 
EI2.7 Instalazioaren mantentze-lanen fitxatik abiatuta: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 

- Erabilerako mantentze-lanak edo lehen mailakoak egitea (koipeztatzea, garbiketa…). 

 

Edukiak 

1. Txapa ebakitzeko prozesuak 
• Prozesu hauen definizioak:  

• Oxiebaketa.  

• Plasma.  

• Laserra.  

• Ur-zorrotada. 

2. Plasma bidezko ebaketako eragiketa-teknikak. 
• Plasma-arkuaren teknologia. 

• Ekipoaren ezaugarriak eta plasma-arku automatiko bidezko ebaketa-instalazioa osatzen duten elementu osagarriak. 

• Gas plasmagenoak: argona, hidrogenoa, nitrogenoa, airea. 

• Gasen plasma-egoera: ionizazioa. 

• Plasma-arkurako elektrodoak eta elektrodo-ontziak: diametroak, luzerak, motak. 

• Plasma-arkua: transferitua eta ez-transferitua. 

• Plasma-arkuaren tenperaturak. 

• Plasma-arku bidezko ebaketa-prozesuaren funtsezko aldagaiak: erabiltzen den energia, maiztasun handia...  

• Erabiltzen diren gasak:  

• Gasaren disoziazioa.  

• Gasen emaria eta presioa.  

• Pita eta piezaren arteko distantzia.  

• Ebaketa-abiadura. 

• Plasma bidezko ebaketa ur-mahaian. 

• Plasma-arku bidezko ebaketako defektulogia. Kausak eta zuzenketak. 

• Plasma-arku bidezko ebaketaren denborak eta kalitatea. 

3. Oxiebaketa bidezko ebaketa-teknikak. 
• Oxiebaketaren oinarriak. Lavoisierren printzipioak. 

• Oxiebaketa-teknologia. 

• Ekipoaren ezaugarriak eta oxiebaketa automatikoko ebaketa-instalazioa osatzen duten elementu osagarriak. 

• Oxiebaketan erabiltzen diren gasak, ezaugarriak. 

• Oxiebaketaren itzulerak. 

• Segurtasun-balbulak. 

• Erabiltzen diren gasen presioak eta kontsumoak. 

• Berokuntza- eta ebaketa-pitak. 

• Ebaki beharreko lodierak. 

• Ebaketa-abiadura. 

• Sopletearen sugarraren tenperatura. 

• Propanoa erabiltzea oxiebaketan, lodiera handiko ebaketetarako. 
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• Oxiebaketaren akatsak: kausak eta zuzenketak. 

• Oxiebaketa bidezko ebaketaren denborak eta kalitatea. 

4. Oxiebaketa- eta plasma-makina automatikoekin egiten diren eragiketak. 
• Irakurketa optiko bidezko ebaketa-makinak. 

• Portiko motako makina automatizatuak CNCrekin. 

• Instalazio automatiko baten elementu nagusiak: 

• Txantiloien eta planoen segimendua egiteko sistema optikoa (irakurketa optikoko makina). 

• Soplete- edo elektrodo-etxearen burua edo euskarria, bakuna edo anizkuna. 

• Erregulazio-sistemak, eskuzkoa, automatikoa edo integratua. 

•  Sopletearen edo elektrodo-etxearen garaiera zunda elektrikoz edo kontaktu-zundaz kontrolatzeko sistemak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. 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 urte baino gehiagokoentzako 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: Ebakitze eta konformazio bidezko mekanizazioa.              

 


