
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNA EGITEKO NEURRIAK 
EZARTZEA ETA PROZEDURAK Baldintzatua 

Kodea  UF0580 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Ekoizpen mekanikoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Txapa-prozesaketako tresnen diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Txapa-prozesaketako tresnen proiektuen garapena Iraupena 230 

Txapa-prozesaketako tresnak 90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Txapa-prozesaketako tresna muntatzea eta egiaztatzea 

Iraupena 

50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0108_3ko LB2 lanbide-burutzapenarekin: TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNAK DISEINATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Fabrikazio-prozedurak, eraikuntza-beharrak eta matrizegintzako tresnen neurriak ezartzea kalkulu teknikoak eginez, ebakitze-, toleste- 
eta enbutizio-prozesuren bidez bukatutako produktuak lortzeko. 

EI1.1 Kalkulu teknikoak egitea, tresnen eta elementu normalizatuen kargak edo esfortzuak, bihurdura, malgutasuna, ebakidura, 
segurtasun-koefizienteak, formak eta dimentsioak ezarriz. 
EI1.2 Produktu hori lortzeko erabili behar diren ebaketa-, tolesketa- eta enbutizio-prozedurak zehaztea. 
EI1.3 Tresnaren eraikuntza-irtenbide bat proposatzea, ekoizpen-bideragarritasunaren eta errentagarritasunaren ikuspegitik ongi 
justifikatua. 
EI1.4 Tresna egiteko erabiltzen diren osagai espezifikoen neurriak ezartzea (trokelen oinarriak, zutabe gidariak, zurtoinak, malgukiak...), 
jasan beharreko esfortzuen arabera, arauak, formulak, abakoak edo taulak aplikatuz. EI1.5 Tresna egiteko elementu estandarizatuak 
hautatzea (malgukiak, puntzoiak, larakoak...). 
EI1.6 Behar diren materialak aukeratzea, eskatutako prestazioen arabera. 

A2: Tresna egiteko erabilitako fabrikazio-prozedurak eta -baliabideak aztertzea, zer ezaugarri eta muga dituzten jakiteko.  
EI2.1 Fabrikazio mekanikoko prozedurak deskribatzea (mekanizazioa, galdaketa, muntaketa...), eta prozedura horiek eta zenbait 
produkturen ekoizpena erlazionatzea.  
EI2.2 Forma geometrikoak eta gainazal-kalitateak haiek sortzen dituzten makinekin eta makina horien mugekin erlazionatzea. 
EI2.3 Produktuen kostua balioztatzea, fabrikazio-prozesuaren eta prozesu horretan lortutako kalitatearen arabera. 
EI2.4 Egiaztatze-baliabideak eta ekoitzitako produktuen kalitatea egiaztatzeko prozesuak erlazionatzea. 

 

Edukiak 

1. Txapa-prozesaketako tresnen neurriak ezartzeko kalkulu teknikoak. 
o Karga edo esfortzu-motak (esfortzuak eta puntu kritikoak) 
o Kalkuluak aplikatzea: 
o bihurdura; 
o  flexioa; 
o Zizaila. 
o konpresioa. 
o Segurtasun-koefizienteak. 
o Tresnen formak eta dimentsioak (egiturak, lotura-elementuak, oinarriak, zutabe gidariak, zurtoinak, malgukiak, etab.) 
o Elementu estandarizatuak (torlojuak, larakoak, malgukiak, zutabeak, zorroak...) 

2. Materialen aukeraketa.  
o Landu gabeko materialak identifikatzea mekanizaziorako. 
o Material normalizatuak. 
o Mekanizatu beharreko materialen forma komertzialak. 
o Materialen ezaugarriak. 
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o Laneko arriskuen prebentzioa materialen mekanizazioan eta manipulazioan (leherketa, toxikotasuna, ingurumen-kutsadura eta 
abar). 

o Materialen ingurumen-inpaktua. 

3. Tresnak fabrikatzeko prozedurak.  
o Fabrikazio mekanikoko prozedurak. 
o Makinen mugak forma geometrikoen arabera. 
o Kostuak lantzea, prozesuaren eta kalitateen arabera. 
o Lortutako produktua egiaztatzeko baliabideak. 

4. Produktu amaituak fabrikatzeko prozesua. 
o Fabrikatu beharreko pieza aztertzea 
o Jarraitu beharreko prozedura aukeratzea 
o Ekoizpen-zikloak aukeratzea 

5. Denboren eta kostuen kalkulua. 
o Prestatze-denborak. 
o Mekanizazio-denborak eskuzko eragiketetan. 
o Mekanizazio-denborak makinetan. 
o Mekanizazio-denborari egotzitako kostua kalkulatzea.  

 

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.              

 


