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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNAREN MUNTAKETA ETA 
EGIAZTAPENA Baldintzatua 

Kodea  UF0581 

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 egiteko neurriak ezartzea eta 

prozedurak 

Iraupena 

90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0108_3 LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin: TXAPA-PROZESAKETAKO TRESNAK DISEINATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Tresnen diseinuak muntagarritasunean eta haiek tresna estandarizatuetara moldatzeko ahalmenean duen eragina baliozkotzea, 
fabrikazio mekanikoko osagaiak muntatuz eta desmuntatuz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Tresnetan erabiltzen diren elementurik ohikoenak muntatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Muntaketako eragiketak eta elementuak muntaketan erabilitako erreminta normalizatuekin erlazionatzea. 
EI1.3 Elementurik ohikoenen muntaketan kontuan hartzen diren segurtasun-alderdiak deskribatzea. 
EI1.4 Erreminta bereziren bat behar duten tresnak muntatzea/desmuntatzea, muntatutako elementuetara iristeko zailtasunak 
daudenean: 

- Desmuntaketa- eta muntaketa-prozesua identifikatzea. 

- Muntaketa egiteko eta funtzionamendua egiaztatzeko erreminta estandarrak eta kontrol-tresnak hautatzea. 

- Delako elementua desmuntatzeko eta muntatzeko behar den erreminta bereziaren krokisa egitea. 

- Elementu doituak erregulatzea. 

- Muntatutako multzoa hobetzeko proposamenak egitea, erreminta bereziak erabili behar ez izateko edo muntaketa errazteko. 

A2: Proiektuaren garapena kontrolatzea eta espezifikazio teknikoak kontuan hartuz fabrikazio-prozesuan lortutako produktuen diseinu-, 
akabera- eta kalitate-espezifikazioak betetzen dituela egiaztatzea. 

EI2.1 Produktuaren kalitatea egiaztatzea, araudi espezifikoari dagokionez. 
EI2.2 Produktuaren funtzionaltasuna, segurtasuna, kostuak... egiaztatzea.  
EI2.3 Saiakuntza-planak produktuaren fidagarritasuna egiaztatzeko aukera ematen duela begiratzea. 
EI2.4 Trokelen eta matrizeen higadura-maila egiaztatzea, egindako piezetan oinarrituta. 
EI2.5 Ekoizpenaren etengabeko hobekuntzarako neurriak proposatzea. 

 

Edukiak 

1. Elementuak muntatzeko/desmuntatzeko prozedurak.  
o Muntaketa- eta desmuntaketa-eragiketetako teknikak.  
o Lotura-eragiketak. 
o Muntaketarako erremintak aukeratzea. 
o Kontrolerako tresnak aukeratzea. 
o Elementu doituak erregulatzea. 

2. Produktuaren egiaztapena. 
o Produktuaren kalitatea eta araudi espezifikoa.  
o Produktua egiaztatzeko eragiketak: 

• funtzionaltasuna; 

• segurtasuna; 

• kostuak; 

• tresnak. 
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o Kontrol-jarraibideen espezifikazio teknikoak.  

o Segurtasun-koefizienteak. 
o Metrologia dimentsionala: 

• neurgailuak; 

• konparaketa eta egiaztapena. 

3. Saiakuntzak eta optimizazioa. 
o Saiakuntza-plana: 

• Eragiketa-sekuentzia. 

• Laginen tamaina. 
o Produktuaren fidagarritasuna. 
o Diseinuaren AEAMa. 
o Produktuaren AEAMa. 
o Emaitzen optimizazioa.  

 

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.              

 


