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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
METAL-TRATAMENDUETAKO SISTEMEN PROGRAMAZIOA 
(zeharkakoa) Espezifikoa 

Kodea  UF0599 

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 erregulazio- eta kontrol-sistema 
automatikoak (zeharkakoa) 

Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0104_2 TRATAMENDUEN PROZESU AUTOMATIKOAK PRESTATZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB4 
lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Kontrol-programak egokitzea piezak elikatzeko sistema automatikoetarako eta pieza metalikoen tratamendu termiko eta gainazal-
tratamenduetako eragiketa osagarrietarako (manipulazioa eta hoztea, fluidoen hornikuntza eta abar). 

EI1.1 PLC eta roboten lengoaien funtzio bereizgarriak tratamendu-ekipo osagarriekin egin behar diren eragiketekin erlazionatzea. 
EI1.2 PLC eta roboten programazioan erabiltzen diren informazioa transmititzeko eta biltegiratzeko sistemak deskribatzea. 
EI1.3 PCLak eta robotak erabiltzen diren pieza metalikoen tratamenduetarako elikadura-sistemen kasu praktiko batean: 

- Mugimendu-segida zehaztea. 

- Kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea (presioa, indarra eta abiadura, besteak beste). 

- Egin beharreko fluxu-diagramak egitea. 

- PLCa eta robota kontrolatzeko programa egokitzea. 

- Izan litekeen kontingentzia bati irtenbidea ematen dion kontrol-programa alternatibo bat egokitzea. 

A2: Sistema automatizatuen erantzuna kontrolatzea, egin beharreko neurketen bidez lan-ibilbideak eta mugimenduen sinkronismoa 
aztertuz. 

EI2.1 Sistemaren parametroen eta erantzute-denboraren arteko erlazioa deskribatzea. 
EI2.2 Neurgailuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI3.3 Neurketa-unitateak deskribatzea. 
EI2.4 Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak trebeziaz erabiltzea. 
EI2.5 Tratamendu automatizatuen prozesu bat dugun kasu praktiko batean: 

- Elementu pneumatikoak, elektrikoak, programagarriak eta robotak erabiltzen diren piezen manipulazioko faseetan, besteak 

beste, kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea. 

- Manipulazio-sistema baten eskaeren aurrean aldagaiek dituzten magnitudeak neurtzea. 

- Kontrol-elementuak erregulatzea, ezarritako perdoien barruan egin dadin prozesua. 

- Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea, eta, behar izanez gero, aldatzea. 

- Ibilbideak optimizatzea, behar ez diren lekualdatzeak saihestuz. 

 

Edukiak 

1. Sistema automatizatuen programazioa metalen tratamenduetan aplikatzea. 
o PLCen eta roboten lengoaien funtzioak. 
o Programazio-jarraibideak erabiltzea (robotak, PLCak). 
o Metalen tratamenduetarako sistema automatizatuak (robotak, maneiagailuak). 
o Instalazio automatikoen elementuak. 
o Programak aldatzea. 
o Prozesuaren segurtasun-sistema oinarrizkoa. 
o Kontrol-programa alternatiboa egokitzea. 
o Programen simulazioa. 
o Fluxu-diagramak.  
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2. Metalen tratamenduetako sistema automatizatuen kontrola. 
o Parametroen eta erantzun-denboraren arteko erlazioa. 
o Neurgailuak eta haien unitateak. 
o Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnen erabilera. 
o Perdoien barruko garapena eta kontrola. 
o Ibilbideak aldatzea. 
o Lekualdatzeak optimizatzea. 

 

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.              

 


