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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0112-3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin: MOLDEAREN ERAGIKETA-PROZESUAK 
AUTOMATIZATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Galdaketako edo forja-lanetako moldeetarako automatismoak diseinatzea, fabrikazio-sistemen automatizazioan esku hartzen duten 
bitarteko eta elementuak ezarriz eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Galdaketa edo forja-lanetarako moldeetan automatismoak muntatzeko, mihiztatzeko eta akoplatzeko teknikak ezartzea. 
EI1.2 Ekoizpeneko makinak automatizatzeko normalean erabiltzen diren sistemak identifikatzea (robotak, maneiagailuak, uhal 
garraiatzaileak, muntaketa-lerroak...). 
EI1.3 Produkzio-sekuentzien irudikapenean erabiltzen den sinbologia eta nomenklatura erabiltzea. 
EI1.4 Teknologia-mota desberdinak erabiltzearen abantailak eta eragozpenak baliozkotzea (teknologia elektrikoa, pneumatikoa, 
hidraulikoa), automatizatu behar den prozesuaren ezaugarrien arabera. 
EI1.5 Automatizatu behar den prozesuaren fluxu-diagrama ezartzea, erabili beharreko teknologia-mota arrazoituz (elektrikoa, 
pneumatikoa, hidraulikoa).  

A2: Molde eta modeloen mekanizazio- eta fabrikazio-eragiketetan erabiltzen diren makina, ekipamendu, tresna, erreminta eta bitarteko 
osagarrien funtzionamendua eta aplikazioak deskribatzea. 

EI2.1 Galdaketa edo forja-lanetarako moldearen funtzionamendu-kondizioak zehaztea, laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
EI2.2 Espezifikazio teknikoak eta laneko prozesua identifikatzea. 
EI2.3 Funtzionamendu-zikloak ezarritako kalitate-irizpideei erantzuten dien ebaluatzea. 

 

Edukiak 

1. Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen automatizazioaren oinarrizko printzipioak. 
o Elektrizitatearen, pneumatikaren eta hidraulikaren oinarri fisikoak. 
o Sistema eta prozesu automatikoen oinarrizko ezaugarriak.  
o Automatismoak muntatzeko, mihiztatzeko eta akoplatzeko teknika. 
o Automatizazio-prozesu jarraituak eta sekuentzialak. 
o Galdaketa edo forja-lanetarako produktuen molde eta modeloak lortzeko prozesuak automatizatzeko sistemak. 

2. Galdaketa edo forja-lanetarako automatismoen diseinua eta irudikapena. 
o Prozesu automatizatuak irudikatzeko teknikak. 
o Mugimendu-eskemak.  
o Kontrol-sekuentzien diagramak.  
o Fluxu-diagramak. 
o Funtzio-diagramak: funtzio-diagrama sekuentziala (GRAFCET). 

3. Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen automatizaziorako elementuak. 
o Elementu normalizatuak (motak, ezaugarriak, hautapen-irizpideak, kalkulua). 
o Kontrol logikoko programak (PLC): motak eta aplikazioak. 
o Erregulazioa eta kontrola:  
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• Aginte-sistemak. 

• Sentsoreak. 

• Detektagailuak. 

• Erregulazioa. 
o Eragingailuak (linealak, biraketakoak, proportzionalak eta abar) 
o Maneiagailuak: motak eta erabilerak. 
o Eragingailuen finkapena, aplikazioaren, mugimenduen eta esfortzuen arabera. 
o Eragingailuaren eta produktuaren arteko akoplamenduak. 

4. Tresneria.  
o Automatismoetan magnitudeak neurtzeko oinarrizko tresnak. 
o Tresnak: sistemen eta osagaien doitze- eta egiaztapen-tresnak.  

 

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: Galdaketa edo forja-lanetako molde eta modeloen diseinua. 
 


