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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
METAL-TRATAMENDUETAKO ERREGULAZIO- ETA KONTROL-
SISTEMA AUTOMATIKOAK (zeharkakoa)  Espezifikoa 

Kodea  UF0598 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eragiketa mekanikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Gainazal-tratamenduak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Metalen tratamendu termiko eta gainazalekoetako sistema 
osagarriak  

Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Metal-tratamenduetako sistemen programazioa (zeharkakoa) Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0104_2 TRATAMENDUEN PROZESU AUTOMATIKOAK PRESTATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB3 
lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Pieza metalikoen tratamendu termikoen eta gainazal-tratamenduen prozesu osagarriak (piezen elikadura, erremintak, deposituak hustea 
edo betetzea eta hondakinak kanporatzea, besteak beste) erlazionatzea erabiltzen diren fase, teknika eta baliabide automatiko edo 
eskuzkoekin. 

EI1.1 Tratamendu-prozesuetan erabiltzen diren manipulazio-, garraio- eta biltegiratze-teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Pieza metalikoen tratamenduetako prozesu osagarri baten informazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.3 Fabrikazio-prozesuak automatizatzeko erabiltzen diren elementuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI1.4 Makinen elikadura automatizatzeko erabiltzen diren baliabideak (robotak eta maneiagailuak, besteren artean) deskribatzea, hauen 
funtzioak azalduta: 

- Egitura-elementuak. 

- Kate zinematikoak. 

- Konpresoreak, ponpa hidraulikoak. 

- Kontrol-elementuak. 

- Eragingailuak (motorrak, zilindroak eta pintzak, besteak beste). 

- Informazio-kaptadoreak. 
EI1.5 Pieza metaliko baten tratamenduaren kasu praktiko batean, materialak hautatzeko, makinak elikatzeko, tratamendurako eta 
biltegiratzeko faseak ditugula, besteak beste: 

- Prozesuaren fluxu-diagramak egitea. 

- Prozesuaren segurtasun-sistema oinarrizko bat ezartzea. 

- Prozesua automatizatzeko behar diren baliabideen zerrenda egitea. 

- Hartutako irtenbidearen balorazioa jasotzen duen txosten bat egitea. 

A2: Metalen tratamendu termikoen eta gainazal-tratamenduen prozesuetako manipulazioan, garraioan eta beste eragiketa batzuetan esku 
hartzen duten organo pneumatiko, hidrauliko, elektriko eta programagarriak erabiltzea, besteak beste, haien erregulazio- eta kontrol-
elementuetan eraginez, segurtasun pertsonala eta ingurune-babesa zainduta. 

EI2.1 Tratamendu metalikoen prozesu osagarrietan erregula daitezkeen aldagaiak deskribatzea (indarra, presioa eta abiadura, besteak 
beste). 
EI2.2 Aldagaiak tratamendu metalikoen (pneumatikoak, hidraulikoek, elektrikoak) prozesuetako aldagai erregulagarrien gain eragiten 
duten elementuekin erlazionatzea. 
EI2.3 Aldagaiak (indarra eta abiadura, besteren artean) erregulatzeko eta egiaztatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Organoen espezifikazio teknikoak errespetatzea haietan eta haiekin manipulazioak egitean. 
EI2.5 Eragingailuak (hidraulikoak, pneumatikoak, elektrikoak) modu ordenatuan eta manipulazio-sistema automatiko bateko baliabide 
egokiak erabiliz muntatzea eta desmuntatzea. 
EI2.6 Eragingailu hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoak dituen manipulazio-, garraio- eta elikadura-sistema bat dugun kasu praktiko 
batean: 

- Maneiagailu baten maniobretarako aldagaiak erregulatzea (indarra, presioa eta abiadura, besteak beste). 

- Aldagaien magnitudeak tresna egokiekin (manometroak, erregelak, takometroak eta dinamometroak, besteak beste) 

neurtzea. 
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- Lehen mailako mantentze-lanak egitea manipulazio-, garraio- eta elikadura-sistemetan. 

- Sistemen portaera deskribatzea, eskatzen zaienaren arabera. 

- Elementu elektriko, hidrauliko edo pneumatikoak erabiltzean sor litezkeen arriskuak identifikatzea. 

A3: Gainazal-tratamenduetako sistema osagarriei aplikatu beharreko araudiak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI3.1 Produktuaren eta/edo instalazioaren araudia identifikatzea. 
EI3.2 Ekipoen, materialen eta prozesuaren araberako segurtasuneko eta laneko osasuneko araudia identifikatzea, baita eskatutako 
norbera babesteko elementuak ere (NBEak). 
EI3.3 Erabiltzen diren produktuen eta sortzen diren hondakinen araberako ingurumen-araudia identifikatzea. 

 

Edukiak 

1. Tratamendu metalikoetan erabiltzen diren sistema automatikoen dokumentu teknikoak. 
o Elementuen eta sinboloen normalizazioa. 
o Bistak irudikatzeko sistemen sailkapena. 
o Multzo-planoak. Perspektibak. 
o Eraikuntza-planoak. 
o Krokisak eta eskemak egitea. 

2. Tratamendu termikoetako eta gainazal-tratamenduetako sistema automatikoen ezaugarriak. 
o Manipulazio-baliabideen deskribapena. 
o Automatizaziorako erabiltzen diren baliabideen funtzioak: 
o Ekipo erdiautomatikoak (elektro-pneumo-hidraulikoak). 

• Egitura-elementuak. 

• Konpresoreak, ponpa hidraulikoak. 
o Ekipo automatikoak (maneiagailuak, robotak). 

• Kate zinematikoak. 

• Kontrol-elementuak. 

3. Tratamendu metalikoetan erabiltzen diren prozesu osagarrien erregulazioa. 
o Kontrol-parametroak (indarra, presioa, abiadura). 
o Doitze-organoak: 

• pneumatikoak; 

• hidraulikoak; 

• elektrikoak. 
o Egiaztatzeko tresnak (manometroak, erregelak, takometroak, dinamometroak). 
o Zuzenketarako eragingailuak (aire-dosifikagailuak, potentzia-mugatzaileak, kalitate-mugatzaileak). 
o Lehen mailako mantentze-lanak (manipulazioan, garraioan eta elikaduran).  

4. Arrisku espezifikoak eta haien prebentzioa. 
o Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
o Sistema eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak. 
o Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 

 

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: Gainazal-tratamenduak.              

 


