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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
EKIPO-ONDASUNEN ETA INDUSTRIA-MAKINEN MUNTAKETA ETA ABIARAZTEA 
 
KODEA 
FMEE0208 
 
LANBIDE-ARLOA 
Fabrikazio mekanikoa. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ekoizpen mekanikoa. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
FME352_2: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen muntaketa eta abiaraztea (1699/2007 EDa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA  
Ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzea eta martxan jartzea, muntaketa-planoetatik eta argibide teknikoetatik 
abiatuz, eta behar diren tresnak eta erremintak erabiliz. Ekipo-ondasunak eta industria-makinak funtzionatzeko kondizioetan 
eta erabilgarri mantentzea berme-epean, betiere laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurunea babesteko arauak betez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1263_2: Sistema mekanikoak muntatzea, konpontzea eta martxan jartzea. 
 
- UC1264_2: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak eta elektronikoak 

muntatzea, konpontzea eta martxan jartzea. 
 
- UC1265_2: Mekanizazio- eta lotura-eragiketak egitea ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzeko 

prozesuetan. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Industria-makinak eta -ekipoak muntatzen eta instalatzen lan egiten du. Ekipo-ondasunak eta makina-erremintak 
egiten dituzten enpresen Laguntza Teknikoko Zerbitzuetan (LTZ) ere lan egin dezake. Enpresa ertain eta handietan, 
goi-mailako teknikari baten mende egon ohi da, eta langile-talde bat izan dezake bere kargu. 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Industria-sektorea, ekipo-ondasunen, industria-makinen eta antzekoen fabrikazioko azpisektoreak 

 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
7613.007.2 Industria-makinen mekanikari konpontzailea, oro har. 6 
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7613.023.2 Industria-makina eta -ekipoen instalatzaile doitzailea, oro har. 
7613.027.8 Automatismoen instalatzaile doitzaile konpontzailea. 
7613.030.8 Industriako mantentze-lanetako mekanikaria. 
8411.002.4 Industria-makinen muntatzaile doitzailea, oro har. 
8411.020.2 Muntatzaile elektromekanikoa, oro har. 
Ekipo-ondasunen muntatzailea. 
Ekipo elektrikoen muntatzailea. 
Ekipo elektronikoen muntatzailea. 
Automatismo pneumatiko eta hidraulikoen muntatzailea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUA
K PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUA

K 

UF0456: Sistema mekanikoen 
muntaketa eta konponketa 70 MF1263_2 

Sistema mekanikoak muntatzeko, konpontzeko 
eta martxan jartzeko teknikak 

120 
UF0457: Sistema mekanikoen 
abiaraztea eta erregulazioa 50 

UF0458: Ekipo-ondasunen eta 
industria-makinen sistema elektrikoen 
eta elektronikoen muntaketa eta 
konponketa 

90 

UF0459: Ekipo-ondasunen eta 
industria-makinen sistema 
pneumatikoen eta hidraulikoen 
muntaketa eta konponketa 

90 

UF0460: Ekipo-ondasunetako eta 
industria-makinetako kontrol-sistemak, 
eta dokumentu teknikoen prestakuntza 

70 

MF1264_2 
Sistema elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak 
eta hidraulikoak muntatzeko, konpontzeko eta 
martxan jartzeko teknikak 

340 

UF0461: Sistema robotikoen eta 
ikusmen-sistemen muntaketa eta 
abiaraztea ekipo-ondasunetan eta 
industria-makinetan 

90 

UF0462: Eskuzko mekanizazio-
eragiketak 40 

UF0463: Bitarteko automatikoen 
bidezko mekanizazio eragiketak 70 

MF1265_2 
Fabrikazio mekanikoko teknikak 150 

UF0464: Lotura-eragiketak 40 

MP0097 
Ekipo-ondasunak eta industria-makinak 
muntatzeko eta martxan jartzeko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 
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II LANBIDE-PROFILA 
 

11. gaitasun-atala 
SISTEMA MEKANIKOAK MUNTATZEA, KONPONTZEA ETA 

MARTXAN JARTZEA 
 

2. gaitasun-atala 
EKIPO-ONDASUNEN ETA INDUSTRIA-MAKINEN SISTEMA 

PNEUMATIKOAK, HIDRAULIKOAK, ELEKTRIKOAK ETA 
ELEKTRONIKOAK MUNTATZEA, KONPONTZEA ETA MARTXAN 

JARTZEA 2
 

3. gaitasun-atala 
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1. gaitasun-atala:  
SISTEMA MEKANIKOAK MUNTATZEA, KONPONTZEA ETA MARTXAN 
JARTZEA. 

1 
 
Kodea: UC1263_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Sistema mekanikoak muntatzea eta funtzionatzeko kondizioetan jartzea, prozesu-orrietatik, planoetatik eta 
espezifikazio teknikoetatik abiatuz, betiere laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI1.1 Muntatzeko eta martxan jartzeko egin beharreko jarduerei buruzko informazioa dokumentu teknikoak 
interpretatuz lortzen da. 
BI1.2 Pieza edo ekipo bakoitzaren akoplamendu-azalen eta azal funtzionalen formaren eta kokapenaren neurriak 
dokumentu teknikoetan zehaztutakoak dira, eta neurgailuak eta behar diren beste tresna batzuk erabiliz aztertzen 
dira. 
BI1.3 Neurgailuak egoera bikainean izan behar dira, eta zehaztutako aldizkakotasunaz kalibratzen dira. 
BI 1.4 Muntatze-prozesua honela egiten da:  

- Zehaztutako prozedurei jarraituz; behar diren erremintak tresnak erabiliz, eta, dagokien 
kokapenean jartzeko eragiketak egitean, elementuen eta ekipoen ezaugarriak ez direla ez 
hondatzen ez murrizten bermatuz. 

- Masa birakarietako elementuak (poleak, bolanteak eta gurpil horzdunak, besteak beste) 
estatikoki eta dinamikoki orekatuz (hala dagokionean), prozedura zehaztuei jarraikiz, eta behar 
diren bitarteko eta tresnak erabiliz. 

- Koipeztatzeko, lubrifikatzeko eta hozteko fluidoak behar adina edukiz eta toki zehaztuetan 
erabiliz, eta zirkuitu aurreikusietan badaudela egiaztatuz. 

- Euste-elementuetan argibide teknikoetan zehaztutako estutze-momentuak erabiliz, baita 
eskatutako blokeatzeak ere. 

BI1.5 Erregulatze- eta doitze-eragiketak zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten dira, eta zehaztutako parametroak 
egiaztatzeko eta neurtzeko behar diren tresnak erabiliz. 
BI1.6 Ekipo elektromekanikoa muntatuta dagoenean, funtzionamendu- eta segurtasun-probak sistemaren, zaraten 
eta bibrazioen balioak balio onartuen barruan daudela egiaztatuz egiten dira, eta behar diren doikuntzak egiten dira 
detektatutako disfuntzioak zuzentzeko, betiere prozedura zehaztuei jarraikiz. 
CR1.7 Piezak eta osagaiak garraiatzeko, blokeatu egiten dira hala behar duten multzo muntatuko elementuak, eta 
garraiobideak eta manipulazioak erabilera-kondizio egokietan mantentzen dira. 
BI1.8 Muntatzeko, piezak eta osagaiak garraiatzeko eta martxan jartzeko garaian, ekipoen, makinen eta tresnen 
erabilera-baldintzak betetzen dira, baita laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak ere. 

LB2: Industria-makina eta ekipoen sistema mekanikoaren egoera, akatsak edo matxurak diagnostikatzea, disfuntzioak 
zenbaterainokoak diren egiaztatzeko, zehaztutako prozedurei jarraikiz. 

BI2.1 Sistema mekanikoaren erabilgarritasunari, osaerari eta elementu bakoitzaren funtzioari buruzko informazioa 
makinaren txosten tekniko eta historikoa interpretatuz lortzen da, eta nahikoa da helburu horretarako. 
BI2.2 Instalazioaren autodiagnostiko-sistemak emandako informazioa ongi interpretatu eta horren arabera jokatzen 
da. 
BI2.3 Sistemaren ataletan hautemandako disfuntzioak kausa-efektu prozedura arrazoitu bati jarraikiz balioztatzen 
eta zehazten dira. 
BI2.4 Unitate eta elementu mekanikoak ondo dauden begiratzeko, funtzio bereizgarriak eta hura osatzen duen atal 
funtzionaletako bakoitza aztertzen da. 
BI2.5 Jendearen eta ekipoen segurtasuna esku hartzeetarako beharrezkoak diren prebentzio-neurriak hartuz 
bermatzen da. 

LB3: Sistema mekanikoen kondizio funtzionalak leheneratzea, sistema horietako piezak eta elementuak ordeztuz, behar 
diren desmuntatze- eta muntatze-prozesuak zehaztuz, argibideen eskuliburuak eta planoak erabiliz, eta laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI3.1 Desmuntatze- eta muntatze-segidak eta -faseak burutzeko, prozesuaren metodoa eta denbora optimizatzen 
dira, eta beharrezko ekipo, erreminta, tresna, bitarteko osagarri eta ordezko piezak erabiltzen dira.  
BI3.2 Akoplamendu-azalen eta azal funtzionalen neurri-, forma- eta kokapen-baldintzak egiaztatu egiten dira, 
muntatzeko eta trukatzeko zehaztutako doitze-baldintzak bermatzeko. 10 
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BI3.3 Hondatutako elementuak ordezteko, zehaztutako desmuntatze- eta muntatze-prozesuari jarraitzen zaio, 
dagokien kokapenean jartzeko eragiketak egitean haien ezaugarriak ez direla ez hondatzen ez murrizten 
bermatuz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI3.4 Hautemandako disfuntzioak zuzentzeko egin beharreko doikuntza eskatzen diren funtzionamendu eta 
segurtasun-probetatik abiatuz egingo dira. 
BI3.5 Makinaren txostenak modu ordenatu eta argian betetzen dira, eta behar den informazioa jasotzen da 
makinaren txosten historikoari eransteko. 

LB4: Elementu eta sistema mekanikoen krokisa egitea, berreraikitzeko edo konpontzeko, elementu edo sistema 
hondatuari buruz jasotako datuetatik eta eskuragarri dauden dokumentu teknikoetatik abiatuz. 

BI4.1 Sistema mekanikoaren funtzionamendu-diagrama, eta osagaien identifikazioa, mota, ezaugarriak eta 
funtzioak sistemaren instalaziotik, katalogoetatik eta dokumentu teknikoetatik lortzen dira, eta sistema mekanikoak 
berreraikitzeko edo konpontzeko beharrezko datuak dira. 
BI4.2 Krokisa egiteko, irudikapen-arauak eta sektorearen berariazko arauak erabiltzen dira. 
BI4.3 Elementu mekanikoen eta funtzionalki erlazionatutako piezen azalen krokisa egiteko, forma, neurri eta 
ezaugarri teknikoak definitzen dira (material-motak, azalen kalitateak, akabera-tratamenduak eta piezen 
tratamendu termikoak, besteak beste). 
BI4.4 Makinen organoak berreraikitzeko behar diren datu geometriko eta teknologikoak behar diren baliabide eta 
tresnak erabiliz eta prozedura zehaztuak ezarriz lortzen dira. 
BI4.5 Egindako diagrama argi eta zehatz aurkezten da; berreraikitzeko edo konpontzeko behar den informazio 
guztia jasotzen du, eta eskatutako baldintza tekniko guztiak betetzen ditu. 

LB5: Sistema mekanikoak lantegian muntatzea eta martxan jartzea, planoetatik, espezifikazio teknikoetatik eta 
fabrikatutako multzoetatik abiatuz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI5.1 Muntatzeko, prozedura zehaztuei jarraitzen zaie, eta kasu bakoitzerako zehaztutako erremintak eta tresnak 
erabiltzen dira. 
BI5.2 Makina ainguratzeko eta nibelatzeko, proposatutako prozedura eta baldintzei jarraitzen zaie, eta zimenduak 
baldintza tekniko eskatuak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI5.3 Elementuak eta ekipoak manipulatzeko, segurtasun-baldintzek egokiak izan behar dute makinentzat eta 
jendearentzat, eta garraiobide eta prozedura espezifikoak erabiliko dira kasu bakoitzean. 
BI5.4 Energia-fluidoen eta zerbitzuen sareetara lotzeko, espezifikazio teknikoetan jasotako hodi-klase eta -mota, 
gehigarri, gailu eta materialak erabiltzen dira. 
BI5.5 Energia-fluidoen sareen marraketak eta muntaketak funtzionamendu-baldintzak betetzen ditu, eta 
ekipoetarako irisgarritasuna aurreikusten du; ez dute tentsiorik eragiten makinetan, eta ezarritako prozedurei eta 
aplikagarri zaizkion araudietako argibide teknikoetako eskaerei jarraikiz egiten da. 
BI5.6 Elikaduraren instalazio elektrikoa eta elementuak lotzeko instalazioa honela egiten da: 

- Aplikagarri zaion araudia betez. 
- Muntatzeko dokumentuetan zehaztutako kanalizazio elektrikoa, marraketa eta eusteko modua 

erabiliz, tentsio mekanikoak saihestuz eta espezifikazio teknikoak betez. 
- Zehaztutako sekzioko, isolamenduko, zurruntasuneko eta babeseko eroaleak erabiliz, 

muntatzeko garaian haien ezaugarriak aldatu gabe. 
- Terminal eta konektore egokiak erabiliz, behar den presioan lotuz eta eroaleak eskemaren 

arabera identifikatuz. 
- Elikaduraren babesak gainbegiratuz, une oro behe-tentsioko araudi elektroteknikotik aplikatu 

beharreko argibide teknikoak betez. 
BI5.7 Martxan jartzeko, kontrol-programa kargatzen da, eta makina prozedura ezarriei jarraikiz erabili, babesak eta 
segurtasun-sistemak aktibatuta, egiaztatze-pieza edo -segida egiteko prozesu zehaztuetan, eta proiektuan 
jasotako espezifikazioak betetzen direla egiaztatuz. 

 
 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurgailu dimentsionalak, azalen neurgailuak, neurgailu geometrikoak eta propietate fisikoen neurgailuak. Makina-
erreminta eramangarriak: errematxatzeko makinak, zulatzeko makinak, hariztatzeko makinak, esmerilagailuak. 
Muntatzeko eta kokatzeko eskuzko erremintak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 11 
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Ebakitzeko, konformazioko industria-makinak, makina bereziak, eta ekipo elektromekanikoak, muntatuak eta martxan 
jarriak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatzeko planoak eta eskema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak. Makina muntatzeko eta martxan jartzeko 
jarraibideak. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
EKIPO-ONDASUNEN ETA INDUSTRIA-MAKINEN SISTEMA 
PNEUMATIKOAK, HIDRAULIKOAK, ELEKTRIKOAK ETA 
ELEKTRONIKOAK MUNTATZEA, KONPONTZEA ETA MARTXAN 
JARTZEA. 

2 
 

Kodea: UC1264_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazio elektrikoak eta ekipo elektronikoak muntatzea ekipo-ondasunetan eta industria-makinetan, osagaiak eta 
ekipoak jarriz haiek erabiltzeko, babesteko, erregulatzeko eta kontrolatzeko, muntatzeko planoetatik, eskemetatik, 
espezifikazio eta argibide teknikoetatik abiatuz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI1.1 Muntatze elektriko eta elektronikoak egiteko jarduerei buruz behar den informazioa emandako dokumentu 
teknikoak edo jasotako argibideak interpretatuz lortzen da. 
BI1.2 Erabili behar diren osagaiak edo ekipoak egin beharreko muntaketa-segidaren arabera identifikatzen eta 
sailkatzen dira (muntatzeko planoen arabera zehaztua), eta ezaugarriak proiektuaren espezifikazio teknikoekin bat 
datozela egiaztatu behar da. 
BI1.3 Honela muntatzen da: 

- Osagai edo ekipo bakoitza dagokion lekuan jartzen da, loturak edo ainguratzeak behartu gabe, 
prozedura eta erreminta egokiak erabiliz, osotasuna bermatuz eta segurtasun-baldintzak betez. 

- Giro-motaren eta segurtasun zehaztuaren arabera, kanalizazioen loturetarako eskatutako 
elementuak erabiliz (akoplamenduak eta zorroak, besteak beste). 

- Eroale motarako eta sekziorako (hariak eta kableak) egokiak diren lotura-elementuak eta 
erremintak erabiliz. 

- Osagaiak eta kableak eskeman jasotako seinaleekin markatuz (zenbakikuntza, etiketak, kolore 
normalizatuak eta beste). 

BI1.4 Babes-, erregulazio- eta kontrol-elementuen agindu-balioak balio izendatuekin edo proiektuan zehaztuekin 
sartzen edo erregulatzen dira, tresna edo erreminta egokiak erabiliz (programazio-kontsolak, ordenagailuak, tresna 
espezifikoak edo beste), eta fabrikatzaileak adierazitako argibideei jarraikiz. 
BI1.5 Muntaketa behe-tentsioko araudi elektroteknikoko argibide teknikoen eskaerei jarraiki eta laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten da. 

LB2: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema elektrikoak eta elektronikoak konpontzea, berriz ere funtzionatzeko 
moduan izan daitezen, osagai akastunak prozedura zehaztuei jarraiki ordeztuz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez. 

BI2.1 Sistemako sarreren eta irteeren egoera automataren programan edo erantsitako dokumentu teknikoen 
espezifikazioetan zehaztuak direla egiaztatzen da. 
BI2.2 Unitate eta elementuen egoeraren diagnostikoa egiteko (abiadura-erregulagailua, abiagailu mailakatuak, 
datuak eskuratzeko aginte-gailuak eta seinale elektrikoak, elektronikoak eta pneumatikoak, eta erreleak, besteak 
beste), haien atal funtzionalak (mekanikoa, elektromagnetikoa edo elektronikoa) egiaztatzen dira, eta sarrerak 
estimulatzean irteerek elementuaren funtzio bereizgarriari erantzuten diotela egiaztatzen da, une oro laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko araudia ezarriz. 
BI2.3 Neurketa-ekipoak prozedura zehaztuaren arabera erabiltzen dira, eta egin behar den neurketan eskatzen 
den doitasunari erantzuten diote. 12 
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BI2.4 Sistemaren eta sistemako elementu bakoitzaren funtzioa nahiz osaera eragindako elementuen edo zirkuituen 
dokumentu teknikoetan jasotzen dena da. 
BI2.5 Kontrol elektrikoen azterketa egiteko, parametro bakoitzerako ekipo eta prozedura espezifikoak erabiltzen 
dira, eta, hala, matxura nahiz matxura hori eragin duen kausa azter daitezke, baita zer elementu ordeztu edo 
konpondu behar den zehaztu ere. 
BI2.6 Muntatze- eta desmuntatze-segidak ezartzeko, prozesuaren metodoa eta denbora optimizatzen dira, eta 
ordezko ekipoak eta erremintak, bitarteko osagarriak eta piezak aukeratzen dira. 
BI2.7 Sistema elektriko eta elektronikoak konpontzeko eragiketak norbera eta ingurumena babesteko zehaztutako 
neurrien arabera egiten dira. 
BI2.8 Konponketen txostenak prozedura zehaztuari jarraikiz betetzen dira historian. 

LB3: Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen instalazioak muntatzea ekipo-ondasunetan eta industria-makinetan, osagaiak 
jartzeko, planoetatik, eskemetatik, arauetatik eta espezifikazio teknikoetatik abiatuz, eta laneko eta ingurumeneko 
arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI3.1 Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoko instalazioak muntatzeko egin behar diren jarduerei buruzko informazioa 
emandako dokumentu teknikoak edo jasotako argibideak interpretatuz lortzen da. 
BI3.2 Osagaiak, ekipoak, gehigarriak eta hodiak planoen arabera zehaztutako muntaketa-segidaren arabera 
identifikatzen eta sailkatzen dira, eta ezaugarriak proiektuaren espezifikazio teknikoekin bat datozela egiaztatu 
behar da. 
BI3.3 Honela muntatzen da: 

- Osagai edo ekipo bakoitza dagokin lekuan jartzen da, kasu bakoitzerako zehaztutako perdoian 
kokatuta eta lerrokatuta, loturak edo ainguraketak behartu gabe, eta zehaztutako prozedura eta 
erreminta erabiliz. 

- Osagai pneumatiko eta hidraulikoak zirkuituaren eskemetan islatutako seinaleekin identifikatzen 
dira. 

- Presio-aparatuen araudiko argibide teknikoei jarraitzen zaie. 
BI3.4 Hezetasunik eta ihesik gabeko hodien mekanizazioa, konformazioa eta linea espezifikazio eta arau 
zehaztuen arabera egiten da. 
BI3.5 Sistema pneumatiko eta hidraulikoen babes-, erregulazio- eta kontrol-elementuen agindu-balioak sartu edo 
balio izendatuekin edo proiektuan zehaztuekin erregulatzen dira, tresna eta erreminta egokiak erabiliz, eta 
prozedura eta argibide ezarriei jarraikiz. 
BI3.6 Sistemaren eta zikloen aldagaien balioak eskatutakoak dira, eta funtzionamendu- eta segurtasun-proben 
bidez egiaztatzen dira, prozedura ezarriei jarraikiz, eta hautemandako disfuntzioak zuzenduz. 
BI3.7 Zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzean, norbera eta ingurumena babesteko arauak kontuan 
hartzen dira. 

LB4: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema hidraulikoak eta pneumatikoak konpontzea, kondizio funtzionalak 
leheneratzeko, hondatutako osagaiak prozedura zehaztuei jarraiki ordeztuz, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez. 

BI4.1 Sistemen erabilgarritasunari eta egoerari, haien osaerari eta elementu bakoitzaren funtzioari buruzko 
informazioa ekipoaren txosten teknikotik, autodiagnostiko-sistema espezifikoetatik eta, hala dagokionean, 
operadorearen ekarpenetatik lortzen da. 
BI4.2 Sistemaren ataletan hautemandako disfuntzioen helmena haien jatorria identifikatzeko balioztatzen da, 
matxuraren edo kausaren diagnostiko-prozedura erabiliz, edo kausa-efektu prozedura arrazoitu bati jarraikiz. 
Disfuntzio horiek segida-erroreak, ikadurak eta potentzia-galerak izan daitezke, besteak beste 
BI4.3 Sistemako energia-fluidoen (aire konprimatua edo fluido oleohidraulikoa) kalitatea eta egoera zein den 
jakiteko, zirkuituetako hondakinak aztertzen dira, eta emaitzen arabera jokatzen da. 
BI4.4 Unitate eta elementuen egoera zein den jakiteko, haien funtzio bereizgarria eta atal funtzionaletako bakoitza 
egiaztatzen da. 
BI4.5 Diagnostikoak egiteko eragiketek ez dituzte beste matxura edo kalte batzuk eragiten, eta zehaztutako epean 
egiten dira. 
BI4.6 Elementu pneumatiko edo hidraulikoen muntatze- eta desmuntatze-segidak ezartzeko, prozesuaren metodoa 
eta denbora optimizatzen dira, eta ordezko ekipoak eta erremintak, bitarteko osagarriak eta piezak aukeratzen dira. 
BI4.7 Jendearen eta ekipoen segurtasuna laneko arriskuak prebenitzeko planetan aurreikusitako prebentzio-
neurriak eta erabilerarako argibide teknikoak aplikatuz bermatzen da. 

LB5: Sistema pneumatikoen, hidraulikoen, elektrikoen eta elektronikoen zirkuituen eta elementuen krokisa egitea, 
berreraikitzeko edo konpontzeko, ekipo-ondasunetatik eta industria-makinetatik jasotako datuetatik eta dokumentu 
teknikoetatik abiatuz. 
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BI5.1 Sistemaren funtzionamendu-diagrama, eta osagaien identifikazioa, mota, ezaugarriak eta funtzioak ekipotik, 
katalogoetatik eta dokumentu teknikoetatik lortzen dira, eta sistema horiek berreraikitzeko edo konpontzeko 
beharrezko datuak dira. 
BI5.2 Krokisa zirkuituak eta elementuak errazago identifikatzeko egiten da, eta irudikapen-arauak eta sektorearen 
arau espezifikoak erabiltzen dira horretarako. 
BI5.3 Sistemaren funtzionamendu-diagrama, eta osagaien identifikazioa, mota, ezaugarriak eta funtzioak ekipotik, 
katalogoetatik eta dokumentu teknikoetatik lortzen dira, eta eskatzen diren baldintzei dagozkie. 
BI5.4 Babes-ekipoak, eragingailuak eta automatismoen kontrola krokisean irudikatzen dira, eta arauen eta 
gomendio teknikoen arabera kokatzen dira zirkuituetan. 
BI5.5 Egindako diagrama argi eta zehatz aurkezten da, berreraikitzeko edo konpontzeko behar den informazio 
guztia jasotzen du, eta eskatutako baldintza tekniko guztiak betetzen ditu. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtze- eta diagnostiko-tresna elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak: polimetroak, pintza 
amperemetrikoak, manometroak eta bakuometroak, besteak beste. Programazio-ekipoak. Erregistradoreak. Muntatze-
erreminta elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak. Hodiak grapatzeko tresnak. Estutze-giltzak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Elementu elektrikoen, pneumatikoen eta hidraulikoen diagnostiko funtzionala. Ekipo-ondasunen eta industria-makinen 
kontrol-, erregulazio- eta automatizazio-ekipo eta- sistemak, muntatuta eta doituta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatze-planoak eta -eskemak. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Behe-tentsioko araudi elektroteknikoa eta presio-
aparatuen araudia. Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
MEKANIZAZIO- ETA LOTURA-ERAGIKETAK EGITEA EKIPO-
ONDASUNAK ETA INDUSTRIA-MAKINAK MUNTATZEKO 
PROZESUETAN 

3 
 

Kodea: UC1265_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen elementu mekanikoak konpontzea eta berreraikitzea, mekanizazio-
eragiketak eginez txirbil-harroketako makina-erremintekin, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak 
betez. 

BI1.1 Elementu mekanikoak ebakitzeko makina-erremintekin berreraikitzen dira, eta lortu behar diren azalen 
ezaugarrien arabera aukeratzen dira. 
BI1.2 Ebakitzeko erremintak egin beharreko mekanizazio-eragiketen eta berreraiki beharreko elementuen 
materialen arabera aukeratzen dira. 
BI1.3 Mekanizazio-eragiketak ebakitzeko parametro eta kondizio aukeratuekin egiten dira, berreraikitzeko behar 
diren akaberak, kokapenak, formak eta perdoiak lortzeko. 
BI1.4 Forma mekanizatuen kasuan, neurriak, geometria eta azalak egiaztatzen dira, dokumentu teknikoetan 
zehaztutako ezaugarrietara doitzen direla bermatzeko. 
BI1.5 Txirbil-harroketa bidezko pieza mekanizatuak dagokien makina-erremintak segurtasun-kondizioetan erabiliz. 

LB2: Ekipo-ondasunen elementu mekanikoak konpontzea eta berreraikitzea, «banku-lanak» eginez, eta laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI2.1 «Banku-lanak» egiteko erabiltzen diren erremintak lortu behar diren formen eta kalitateen eta berreraiki 
behar diren elementuen materialen arabera aukeratzen dira. 14 

 
 
 

 



 
 

Ekipo-ondasunen eta industria-makinen  
muntaketa eta abiaraztea 

BI2.2 Errasketatze-, zulaketa-, otxabuketa-, abeilanaketa- eta hariztaketa-eragiketak, besteak beste, aukeratutako 
ebaketa-parametro eta -baldintzekin egiten dira, dokumentu teknikoetan zehaztutako akabera, kokapen, forma eta 
perdoiak lortzeko. 
BI2.3 Elementuen doitze mekanikoak eskuz mekanizatzeko behar diren ekipoak, erremintak eta tresnak erabiliz 
lortzen da, neurketa-eragiketa egokiak eginez, berariazko ezaugarriak lortzeko segurtasun-baldintzetan. 
BI2.4 Pieza mekanizatuak eskuzko erremintak eta makinak segurtasun-baldintzetan erabiliz lortzen dira. 

LB3: Elementu mekanikoak konpontzea eta berreraikitzea, soldadura elektrikoa erabiliz, eta laneko eta ingurumeneko 
arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI3.1 Soldatzeko, ertzak prestatzen dira, eremua garbitu, lotu behar diren elementuak egoki finkatu eta zurrundu, 
eta erregaia eta eragiketaren aldagaien balioak aukeratu, oinarrizko materialen arabera. 
BI3.2 Eremu soldatuak berrikusi egiten dira, ezkutuan egon daitezkeen akatsak detektatzeko, eta lortutako 
kordoiak behar besteko kalitatearekin berrikusten eta amaitzen direla egiaztatzeko.  
BI3.3 Soldatzeko garaian, zehaztutako baldintzei jarraitzen zaie une oro, eta zehaztutako segurtasun-arauak eta 
ingurumena babesteko arauak betetzen dira. 
BI3.4 Erabilitako material eta ekipoak jaso eta garbitu egiten dira, eta lan-eremua garbitu, betiere laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera. 

LB4: Elementu mekanikoak berreraikitzea, marraketa-, kurbatze- eta toleste-eragiketak eginez, laneko eta ingurumeneko 
arriskuak prebenitzeko arauen arabera. 

BI4.1 Piezak marratzean eta markatzean, eskatutako forma eta dimentsioetara doitzen dira, tresna egokiak 
erabiliz, eta zehaztutako teknikak ezarri eta behar den doikuntza erabiltzen da. 
BI4.2 Piezak multzoan jartzeko, tresna eta erreminta egokiak erabiltzen dira, eta zehaztutako teknikak erabili, 
tentsiorik sortu gabe, eta deformatu edo hondatu gabe, eta lortutako doikuntzak eta multzoaren egokitasun 
funtzionala egiaztatzen dira. 
BI4.3 Kurbatu edo tolestu behar diren elementu mekanikoak berreraikitzeko edo doitzeko (xaflak, profilak, hodiak), 
eskatutako edo zehaztutako prozedura ezartzen da. 
BI4.4 Marratze-, kurbatze- eta toleste-eragiketak zehaztutako segurtasun-arauen eta ingurumena babesteko 
arauen arabera egiten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Altzairuak. Neurgailu dimentsionalak eta propietate fisikoen neurgailuak. Makina-erremintak eta tresnak: zulagailua, 
fresatzeko makina, artezteko makina, tornua. Soldadura-ekipoak. Kurbatzeko makinak. Esmerilagailuak, besteak beste. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Ekipo-ondasunen eta industria-makinen pieza eta egiturak mekanizazio bidez konponduta, txirbil-harroketaz eta 
konformazioz. Lotura soldatuak eta material-ekarpenak, soldaketa elektrikoaren bidez. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntatze-planoak. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Araudiak. Ondasun-ekipamenduen eskuliburuak. Laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

15 

 
 

 

 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

16 



 
 

Ekipo-ondasunen eta industria-makinen  
muntaketa eta abiaraztea 

 
 

 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA 
 
 
 

11. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA MEKANIKOAK MUNTATZEKO, KONPONTZEKO ETA 

MARTXAN JARTZEKO TEKNIKAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  

2
3

SISTEMA ELEKTRIKOAK, ELEKTRONIKOAK, PNEUMATIKOAK 
ETA HIDRAULIKOAK MUNTATZEKO, KONPONTZEKO ETA 

MARTXAN JARTZEKO TEKNIKAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
FABRIKAZIO MEKANIKOKO TEKNIKAK 

 
4. prestakuntza-modulua:  

4EKIPO-ONDASUNAK ETA INDUSTRIA-MAKINAK MUNTATZEKO 
ETA MARTXAN JARTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-

JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
SISTEMA MEKANIKOAK MUNTATZEKO, KONPONTZEKO ETA MARTXAN 
JARTZEKO TEKNIKAK 
 
Kodea: MF1263_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1263_2: Sistema mekanikoak muntatzea, konpontzea eta martxan 
jartzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
SISTEMA MEKANIKOEN MUNTAKETA ETA KONPONKETA 
 
Kodea: UF0456 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema mekanikoetako multzo mekanikoak eta elektromekanikoak aztertzea, osagai dituzten mekanismoak, haien 
funtzioak eta ezaugarri teknikoak identifikatuz eta zehaztuz. 

EI1.1 Betetzen duten funtzioaren arabera sailkatzea eta karakterizatzea mekanismo tipoak: biela eta biradera, 
engranaje-trenak, espekak, torloju amaigabeak eta poleak, besteak beste. Bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
EI1.2 Multzo mekanikoak eta elektromekanikoak aztertzea, dokumentu teknikoak erabiliz: 

- Sistema osatzen duten multzo funtzional mekanikoak eta elektromekanikoak eta haien elementu nagusiak 
identifikatzea eta zehaztea. 

- Multzo identifikatu bakoitzaren funtzioa deskribatzea eta zehaztea. 
- Multzoetako elementuen eta piezen ezaugarriak eta haien erlazio funtzionalak deskribatzea, eta tipologiaren 

arabera sailkatzea. 
- Dokumentu teknikoetan jasotakoa sistema aztertuaren errealitate fisikoarekin bat datorren begiratzea. 

A2: Makinen elementuen eta piezen egoera aztertzea, neurketa- eta egiaztatze-teknikak erabiliz. 
EI2.1 Mugitzen diren piezen marruskadura-, higadura- eta errodadura-mugimenduen ondoriozko higadura-prozesua 
deskribatzea, eta higadura hori sor dezaketen kausekin erlazionatzea. 
EI2.2 Pieza erabilien higadura ohikoak eta ezohikoak identifikatzea, azal higatuen parametroak jatorrizko piezekin 
aztertuz eta alderatuz. 
EI2.3 Higadurak balbulen asentuetan, gidari hidraulikoetan, kojineteetan, errodamendu kaltetuetan eta beste elementu 
batzuetan eragindako kalteak aztertzea, eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 

- Eremu higatuak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Hausturak aztertzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Higadura hori eragin duten kausak aurkitzea (koipeztatze falta, tenperatura altuak, olio zikina eta abar). 
- Egungo neurriak planoetako jatorrizko neurriekin alderatzea, eta higaduren neurria kuantifikatzea, neurketak 

tresna egokiekin eginez. 
A3: Sistema mekanikoen eta elektromekanikoen elementuak muntatzea eta desmuntatzea, baita haien funtzionamendu-
probak egitea ere, erreminta eta ekipo espezifikoak erabiliz eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI3.1 Elementu mekanikoen eta elektromekanikoen muntatze-prozesua definitzen duten dokumentuetako funtsezko 
edukiak deskribatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Sistema mekanikoetako multzo mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak 
deskribatzea. 18 
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EI3.3 Elementu mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko erabiltzen diren erreminta eta ekipo osagarriak 
identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta haiek erabiltzeko 
eta kontserbatzeko modua azaltzea. 
EI3.4 Multzo mekaniko eta/edo elektromekaniko bat muntatzea eta desmuntatzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz: 

- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntatze- eta desmuntatze-segida ezarriz eta zer 
tresna eta erreminta behar diren adieraziz. 

- Behar diren bitartekoak, tresnak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Piezen ezaugarriak aztertzea, zehaztutako prozedurak erabiliz. 
- Elementuak eta piezak muntatzea eta desmuntatzea, prozeduren arabera. 
- Muntatze- eta desmuntatze-prozesuaren kontrolak egitea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar doitzea, espezifikazioei jarraikiz eta beharrezkoak diren 

neurtze-ekipoak eta tresnak erabiliz. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 
- Martxan jartzeko prestatzea muntatutako multzoa: ezpurutasunak garbitzea, koipeztatzea, orekatzea eta abar, 

espezifikazioei jarraikiz. 
- Funtzionamendu-probak egitea, eta gailuak erregulatzea, ezarritako baldintzak bete ditzaten. 
- Prozesuko lan-agiriak zehatz betetzea. 

A4: Sistema mekanikoetako eta industria-ekipoetako elementuen eta multzoen krokisa egitea, marrazketa industrialeko 
arauen arabera. 

EI4.1 Irudikapenak (bistak eta ebakidurak, besteak beste) eman behar den informazioarekin lotzea. 
EI4.2 Industria-makinetako eta -ekipoetako elementuen ezaugarriak eta funtzioak deskribatzea. 
EI4.3 Industria-makina eta -ekipoetan disfuntzioak detektatzea, arazoa konpontzeko edo egoera hobetzeko 
beharrezkoa den makinen eta ekipoen elementu mekaniko eta elektromekanikoen informazioarekin krokis bat eginez 
eta konponbidea arrazoituz: 

- Norbera eta ekipoak babesteko behar diren neurriak hartzea. 
- Funtzionalki erlazionatutako piezen elementu mekanikoen eta azalen krokisa egitea, haien neurriak eta 

ezaugarriak definituz (materiala, azalen egoeren kalitatea, azalen akabera-tratamenduak, piezen tratamendu 
termikoak). 

- Ekipoen eta elementuen krokisek jasotzen dituzte trukatzeko bete beharreko baldintzak. 
 
Edukiak: 
1. Irudikapen grafiko industriala, materialak eta magnitude fisikoen egiaztapena. 

-  Krokisak, bistak, ebakidurak, sekzioak eta akotazioak egitea. 
- Multzo- eta piezakatze-planoak. 
- Marrazketa-arauak. 
- Material metalikoak, polimerikoak, konposatuak: ezaugarri teknikoak, tratamenduak eta aplikazioak. 
- Metrologia-tresnak. 
- Koordenatu bidez neurtzeko makinak. 
- Azalen azterketa: lauak, zilindrikoak, konikoak, hariztatuak eta erlatiboak. 
- Birak, pareak, potentzia, tentsioak, intentsitateak, bibrazioak, presioak, emariak, esfortzu dinamikoak, 

kojineteen tenperatura… neurtzea.  
2. Makinetako mekanismoen muntaketa 

- Erreduktoreak, mugimendu linealeko eta zirkularreko transformadoreak, enbrageak, balaztak, engranaje-
trenak, poleak, abiadura-aldagailuak, diferentzialak, mugimendu angeluarraren transmisioak eta ardatz 
eragileen transmisioak muntatzea. 

- Errodamenduak, kojineteak, espekak, malgukiak, lotura-elementuak. 
- Labainketa-azalak: gidak, zutabeak, zorroak, orgak. 
- Estankotasun-junturak. 
- Desmuntatze- eta muntatze-teknikak. 
- Arriskuen prebentzioa ekipoak eta makinak muntatzean. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 

3. Ekipo-ondasunetako eta industria-makinetako egituren muntaketa 
- Muntatze-prozedurak. 
- Lotura-gailuak. 

19 - Muntatze-erremintak. 
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- Muntatze-azalen babesa. 
- Garabi bidezko manipulazioa. 
- Muntatzeko erremintak eta mailak. 
- Arriskuen prebentzioa ekipo-ondasunen egiturak muntatzean. 

4. Ekipo-ondasunen eta industria-makinen mantentze-lanak 
- Ekipo-ondasunak mantentzeko jarduerak. 
-  Mantentze-lanetarako estrategiak (zuzentzaileak, prebentziozkoak eta prediktiboak). 
- Mantentze-lanetarako planak edo programak. 
- Hondakinen kudeaketa eta tratamendua. 
- Ingurumena babesteko arauak. 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
SISTEMA MEKANIKOEN ABIARAZTEA ETA ERREGULAZIOA 
 
Kodea: UF0457 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zehatz eta seguru egitea doitze- eta erregulatze-eragiketak multzo mekanikoetan, sistema bakoitzerako zehaztutako 
prozedurak eta erremintak erabiliz, eta ekipoak doitzeko baldintzak betez. 

EI1.1 Makinak eraikitzeko erabiltzen diren doitze-sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Elementu mekanikoen arteko akoplamendurako doitze egokiak aukeratzea, kontuan izanik piezen arteko 
mugimendu erlatiboak, esfortzuak eta ukipen-luzerak. 
EI1.3 Teknika metrologikoak eta egiaztapen-tresnak erabiltzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.4 Multzo mekaniko bat (abiadura-erreduktorea, abiadura-aldagailua...) doitzeko eta erregulatzeko eragiketak 
egitea, espezifikazio teknikoei jarraikiz: 

- Multzoko elementu bakoitza identifikatzea eta karakterizatzea. 
- Elementuetako bakoitza desmuntatzea eta garbitzea, teknika eta tresna egokiak erabiliz.  
- Elementuen azal funtzionalen neurrien espezifikazioak eta egoerak aztertzea, behar den ekipoa erabiliz. 
- Azal lauak eta zilindrikoak, eszentrikotasunak, gurpilen hortzak eta abar aztertzea, behar diren ekipoak 

erabiliz. 
- Elementu bakoitza muntatzea eta martxan jartzeko prest uztea, pieza hondatuak ordeztuz (hala badagokio), 

eta, eragiketa bakoitzean, akoplamendu- eta funtzionaltasun-kondizioak aztertuz. 
- Multzo mekanikoa doitzea eta prestatzea, emandako espezifikazioak betez, eta ongi funtzionatzen duen 

begiratzea. 

Edukiak: 
1. Multzo mekanikoen doikuntza 

- Doitze-sistemak. 
- Doitze mekanikoko erremintak eta tresnak. 
- Pieza mugikorren arteko esfortzuak eta neurri-ezaugarriak. 
- Teknika metrologikoak erabiltzea. 
- Doitze-parametroak zehaztea. 

2. Makinen ainguraketak eta nibelatzeak 
- Makinen ainguraketa-motak. 
- Zimenduak. 
- Makinak nibelatzea. 

3. Industria-makinen abiaraztea 
- Industria-makinen funtzionamendua. 20 
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- Segurtasun-osagaien azterketa. 
- Industria-makinen eta haien osagaien manipulazioa. 
- Espezifikazioak betetzen diren begiratzea. 

4. Multzo mekanikoen erregulazioa 
- Funtzionamenduaren diagnostikoa. 
- Matxuren sintomak eta kausak. 
- Erregulazioen eta mugitzen diren elementuen manipulazioa. 

5. Ekipo-ondasunen eta industria-makinen segurtasunari buruzko dokumentuak eta araudia 
- Fitxa teknikoak eguneratzea. 
- Abiarazte-egunkaria. 
- Ohar teknikoak eta egokitzapenak. 
- Ohiko erabilerarako onartzea makina.  
- Makinetan jarduteko segurtasuna. 
- Arau harmonizatuak: motak eta sailkapena. 
- Ezarpen- eta aztertze-irizpideak. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  

2 SISTEMA ELEKTRIKOAK, ELEKTRONIKOAK, PNEUMATIKOAK ETA 
HIDRAULIKOAK MUNTATZEKO, KONPONTZEKO ETA MARTXAN 
JARTZEKO TEKNIKAK 
 
Kodea: MF1264_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1264_2: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema pneumatikoak, 
hidraulikoak, elektrikoak eta elektronikoak muntatzea, konpontzea eta martxan jartzea. 
 
Iraupena: 340 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
EKIPO-ONDASUNETAKO ETA INDUSTRIA-MAKINETAKO SISTEMA ELEKTRIKOEN 
ETA ELEKTRONIKOEN MUNTAKETA ETA KONPONKETA 
 
Kodea: UF0458 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, instalazio elektrikoak eta 
ekipo elektronikoak muntatzeari dagokionez; LB2 lanbide-burutzapenarekin, berriz, sistema elektriko eta elektronikoak 
konpontzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekipo-ondasunetako eta industria-makinetako instalazio elektrikoen funtzionamendua eta osaera aztertzea, haien 
dokumentu teknikoetatik abiatuz. 

EI1.1 Halako instalazioetako atalak (makinen elikadura eta automatismoak, besteak beste) identifikatzea eta haien 
ezaugarriak zehaztea, eta haien egitura eta ezaugarriak azaltzea. 

21 EI1.2 Linea eta hargailu elektrikoak babesteko gailuen funtzionamenduaren printzipio fisikoa deskribatzea. 
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EI1.3 Babes-gailuen ezaugarri elektrikoak babestu behar dituzten linea eta hargailu elektrikoen ezaugarriekin lotzea. 
EI1.4 Motor elektrikoen abiatze- eta balaztatze-sistemak eta abiadura erregulatzeko sistemak deskribatzea. 
EI1.5 Behe-tentsioko araudi elektroteknikoek instalazio horiei ezartzen dizkieten oinarrizko baldintzak zerrendatzea 
eta deskribatzea. 
EI1.6 Industria-makina edo -ekipo baten funtzionamendua aztertzea, baita dokumentu teknikoak ere: 

- Instalazio elektrikoa, haren atalak eta atal bakoitzaren elementuak bereiztea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Makina elektrikoen parametro bereizgarrienek karga-egoera desberdinetan zer aldaera izaten dituzten 

aztertzea, eta emaitzak arrazoitzea. 
- Motor elektrikoen abiadura erregulatzeko zer magnitude aldatu behar diren adieraztea, eta kasu bakoitzean 

erabili behar den ekipoarekin edo elementuarekin lotzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea, eta dokumentuak hari egokitzeko behar diren 

ataletan egituratzea (egindako prozesuaren azterketa, eskemak eta planoak, funtzionamendu-azalpenak eta 
kalkuluak, besteak beste). 

A2: Zirkuitu elektrikoen, zirkuitu elektronikoen eta haietan erabilitako materialen oinarrizko magnitude fisikoak neurtzea, kasu 
bakoitzerako tresna espezifikoak erabiliz eta segurtasun pertsonalerako arauak betez. 

EI2.1 Ezaugarri garrantzitsuenak (errore-motak, sentikortasuna eta doitasuna, besteak beste), tipologia, klaseak eta 
neurketa-tresnak erabiltzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Neurketak egitea industria-makinetan edo -ekipoetan, dokumentu teknikoak kontuan izanik, eta segurtasun-
neurriak aplikatuz: 

- Neurketa-tresna (wattmetroa, telurometroa edo beste) eta elementu osagarri egokienak aukeratzea, neurtu 
behar den magnitudearen (tentsioa, intentsitatea, potentzia eta lurrerako erresistentzia, besteak beste), egin 
behar den neurketa-tartearen eta behar den doitasunaren arabera. 

- Egoki lotzea, behar den segurtasunaz eta neurketa-ekipoen prozedura egokiei jarraikiz. 
- Eskatutako magnitudeak neurtzea, tresnak egoki erabiliz eta prozedura normalizatuak aplikatuz, eskatzen den 

segurtasunaz. 
- Egindako neurketen emaitzak interpretatzea, haietan izaten diren efektuak eragiten dituzten kausekin lotuz. 
- Egindako jardueren, erabilitako prozeduren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea (jarraitutako 

prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, erabilitako eskemak eta planoak, kalkuluak eta neurriak, 
besteak beste). 

EI2.3 Neurketak egitea industria-makina edo -ekipo baten modulu elektroniko analogikoetan, dokumentu teknikoak 
kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Neurketa-tresna (polimetroa, osziloskopioa edo beste) eta elementu gehigarri egokienak aukeratzea, neurtu 
behar den magnitudearen (tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta maiztasuna, besteak beste), egin behar 
den neurketa-tartearen eta behar den doitasunaren arabera. 

- Egoki lotzea, behar den segurtasunaz eta neurketa-ekipoen prozedura egokiei jarraikiz. 
- Elektronika analogikoaren oinarrizko magnitudeak neurtzea (tentsioa, intentsitatea, erresistentzia eta 

maiztasuna, besteak beste), tresnak ongi erabiliz eta prozedura normalizatuak ezarriz, behar den 
segurtasunarekin. 

- Egindako neurketen emaitzak interpretatzea, haietan izaten diren efektuak eragiten dituzten kausekin lotuz. 
- Egindako jardueren, erabilitako prozeduren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea (jarraitutako 

prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, eskemak eta planoak, funtzionamendu-azalpenak, neurriak eta 
kalkuluak, besteak beste). 

A3: Ekipo-ondasunetako, industria-makinetako eta haietan erabilitako materialetako mekanismoetako, zirkuitu elektrikoetako 
eta elektronikoetako matxura edo anomaliak diagnostikatzea, haien jatorria identifikatuz eta norbera babesteko arauei 
jarraikiz. 

EI3.1 Makinetako edo haien sistemetako matxura ohikoenen jatorria identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, 
eta eragiten dituzten kausekin lotzea. 
EI3.2 Matxurak aurkitzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea. 
EI3.3 Makinetan matxurak diagnostikatzea, sisteman dauden disfuntzioak hautemanez eta dokumentu teknikoak 
kontuan izanik: 

- Sistema bakoitzaren dokumentu teknikoak interpretatzea, haren bloke funtzionalak eta elementuak 
identifikatuz.  

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta efektuen arabera zehaztea haien ezaugarriak. 
- Matxura sor dezaketen kausen hipotesiak egitea, eta sistemak dituen sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko plan bat prestatzea. 
- Zer ekipo eta tresna behar diren zehaztea. 
- Esku hartzeko behar diren segurtasun-neurriak hartzea, planaren arabera. 22 
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- Matxurak eragin dituzten elementuak aurkitzea, beharrezko prozedurak erabiliz eta dagokion epean. 
- Matxuren diagnostikoari buruzko txosten bat egitea, egindako jarduerak deskribatuz, betiere lortutako 

emaitzetan oinarrituz. 
A4: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen zirkuitu eta instalazio elektrikoak eta elektronikoak muntatzea eta 
desmuntatzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz, araudi elektroteknikoa ezarriz eta norbera eta ingurumena babesteko 
arauak aplikatuz. 

EI4.1 Instalazio horietan erabiltzen diren material espezifikoak identifikatzea, haien ezaugarriak zehaztea eta 
sailkatzea, eta haien ezaugarri elektriko eta mekaniko garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI4.2 Instalazio horiek prestatzeko eta muntatzeko prozesuen faseak deskribatzea. 
EI4.3 Elementu elektrikoak eta elektromekanikoak muntatzeko erabiltzen diren erreminta eta ekipo osagarriak 
identifikatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta haiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua 
azaltzea. 
EI4.4 Zirkuitu elektrikoak eta elektronikoak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea, dokumentu teknikoak 
kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntatze-segida zehaztuz. 
- Behar diren bitartekoak, tresnak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Muntaketa-faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana zehaztea. 
- Elementuen ezaugarriak aztertzea, dagozkien prozedurak erabiliz. 
- Prozedurei jarraikiz muntatzea elementuak eta piezak. 
- Zehaztutako materialekin egitea hodiak, eta zehaztutako prozedurei jarraikiz muntatzea eta lotzea. 
- Muntatze-prozesuaren kontrolak prozedurei jarraikiz egitea. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar doitzea, espezifikazioei jarraikiz eta behar diren 

neurtze-ekipoak eta tresnak erabiliz. 
- Muntatutako multzoa martxan jartzeko prestatzea: ezpurutasunak garbitzea, koipeztatzea eta abar, 

espezifikazioei jarraikiz. 
- Funtzionamendu-probak egitea, zehaztutako baldintzak lortzeko erregulatuz gailuak. 

EI4.5 Industria-makina edo -ekipoen kaxa elektrikoak doitzeko muntatze-, desmuntatze- eta lotze-eragiketak egitea, 
dokumentu teknikoak kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Muntatze-plana egitea, faseak egoki sekuentziatuz, horretarako behar diren bitartekoak eta materialak 
zehaztuz, eta instalazioaren eskemak eta planoak interpretatuz. 

- Materialak biltzea, muntatze-planari jarraikiz, eta materialen zerrendan deskribatutakoekin bat datozen 
begiratzea. 

- Lotura-elementuak, profilak eta kanalizazioak banatzea inguratzailearen barruan, elementuak kokatzeko behar 
diren krokisak eginez. 

- Programatutako banaketaren arabera jartzea eta finkatzea elementuak, haien lotura mekanikoa bermatuz, 
erreminta egokiak erabiliz eta prozedura egokiak ezarriz. 

- Eroaleak (kableak eta pletinak) egoki prestatzea: sekzio egokikoak aukeratzea, kolore-kode normalizatuari 
jarraitzea, terminalak prestatzea eta lotura-planoen arabera kodetzea. 

- Elementuak fisikoki lotzea, lotze mekaniko ona eta konexio elektriko zuzena bermatuz. 
- Funtzionamendu-probak eta ezaugarri elektrikoenak (isolamendua, besteak beste) hutsean egitea, ekipoaren 

dokumentuei jarraikiz, funtzionaltasun egokia izateko behar diren neurketak eta aldaketak eginez. 
- Norbera eta erabiltzen diren bitartekoak eta materialak babesteko arauak betetzea, kalitate egokia lortzeko, 

aurreikusitako denboran. 
EI4.6 Industria-makina edo -ekipoen ekipoak komunikatzeko sareak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea, 
dokumentu teknikoak kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Muntatze-plana egitea, faseak egoki sekuentziatuz, horretarako behar diren bitartekoak eta materialak 
zehaztuz, eta instalazioaren eskemak eta planoak interpretatuz. 

- Erabili behar diren kanalizazioak, hodiak, eroaleak eta materialak prestatzea, prozedurei jarraikiz. 
- Osagaiak lotzea, prozedura egokiei jarraiki, sarean interferentziak eta zaratak saihestuz eta lotura mekanikoa 

egokia eta kontaktu elektrikoa ona direla bermatuz. 
- Instalazioak ongi funtzionatzen duela bermatzeko, behar diren probak eta neurketak egitea eta komunikazioak 

begiratzea. 
- Eragiketa guztiak norbera babesteko arauak eta materialen segurtasunekoak aplikatuz egitea, eta 

aurreikusitako kalitatea lortzea. 
A5: Mantentze-eragiketak egitea ekipo-ondasunetan eta industria-makinetan, laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez. 

EI5.1 Osagai elektrikoak, elektronikoak eta babes-, erregulatze- eta kontrol-ekipoen osagaiak ordezteko eragiketetan 
erabiltzen diren oinarrizko prozedurak deskribatzea. 23 
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EI5.2 Mantentze-lanetan erabiltzen diren oinarrizko erremintak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, eta 
haien erabilera eta ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI5.3 Mantentze-lanak egitea sistema elektrikoak eta elektronikoak dituzten makina eta ekipoetan, eta zer ekipo eta 
elementu ordeztu behar diren adieraztea, dagozkien dokumentu teknikoak kontuan izanik eta segurtasun-neurriak 
hartuz: 

- Ekipo eta elementu horiek identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea dokumentu teknikoetan. 
- Desmuntatze- eta muntatze-plan bat zehaztea, baita aplikatu beharreko prozedurak ere. 
- Behar diren erremintak, neurtzeko ekipoak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Muntatze- eta desmuntatze-faseetarako behar den segurtasun-plana zehaztea eta aplikatzea. 
- Dagokien zirkuituen eskemak egitea, esku hutsez. 
- Ekipoen eta elementuen krokisak egitea, trukatzeko bete beharreko baldintzak jasoz. 
- Ekipoak eta elementuak desmuntatzea, ondo dauden begiratzea, ordeztea (hala badagokie) eta muntatzea. 
- Dagokien zirkuituekin lotzea ekipoak. 
- Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen duten begiratzea, eta sistemak erregulatzea (hala badagokie), 

berriz ere funtzionatzeko moduan izan daitezen. 
 
Edukiak: 
1. Automatizazio industriala 

- Prozesu jarraituak eta segida-prozesuak.  
- Automatismo elektrikoak (erreleak, kontaktoreak, sentsoreak, eragingailuak eta beste).  
- Ikur elektrikoak. 
- Muntatzeko eta mantentze-lanak egiteko erremintak, ekipoak eta materialak.  
- Potentzia- eta maniobra-sistema kableatuak. 
- Seinale- eta babes-elementuak.  
- Motak eta ezaugarriak. 
- Elektrizitate-kutxak. 

2. Aldagai elektrikoen neurketak 
- Tresna elektronikoak: motak, ezaugarriak eta erabilerak. 
- Neurketa-aparatuen ikurrak.  
- Araudia.  
- Loturak eta irakurketa-sistemak. 
- Neurketa-helmenaren handitzea. 
- Osziloskopioz eta polimetroz neurtzeko prozedurak. 

3. Ekipo-ondasunen eta industria-makinen automatizazio elektrikoa 
- Egitura eta ezaugarriak. 
- Linea eta hargailu elektrikoak babesteko gailuak.  
- Funtzionamendua eta printzipio fisikoak. 
- Motor elektrikoen oinarrizko abio-sistemak eta abiadura erregulatzeko sistemak; magnitudeak. 
- Makina elektrikoen funtsezko parametroak. 
- Behe-tentsioko araudi elektroteknikoa. 

4. Elementu elektrikoen eta elektronikoen muntaketa. 
- Kutxa elektrikoko eta banaketako elementuak, kanalizazioak, loturak. 
- Hodi normalizatuak. 
- Kutxa elektriko eta elektronikoak muntatzeko prozesuak. 
- Kutxak elementu gehigarrietara eta kontrol-elementuetara lotzea. 
- Sistema elektrikoak eta elektronikoak muntatzean laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 
- Indarrean dauden segurtasun-arauak. 
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2.2. prestakuntza-atala 
EKIPO-ONDASUNETAKO ETA INDUSTRIA-MAKINETAKO SISTEMA 
PNEUMATIKOEN ETA HIDRAULIKOEN MUNTAKETA ETA KONPONKETA 
 
Kodea: UF0459 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenarekin, sistema eta 
zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzeari, instalatzeari eta konpontzeari dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekipo-ondasunetan eta industria-makinetan erabiltzen diren zirkuitu pneumatikoen eta hidraulikoen funtzionamendua eta 
osaera aztertzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz. 

EI1.1 Automatismoak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Funtzioaren eta tipologiaren arabera identifikatzea eta sailkatzea automatismoak egiteko erabiltzen diren 
elementuak. 
EI1.3 Automatismoen aplikazio-eremuak zerrendatzea eta deskribatzea, eta haien bilakaera azaltzea. 
EI1.4 Automatismoen edo kontrol-ekipoen funtzionamendua aztertzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz:  

- Funtzionamenduaren edo kontrol-ekipoaren agintearen sekuentzia deskribatzea. 
- Eskemak interpretatzea, aginte-ekipoa edo -zirkuitua indar-zirkuitutik bereiziz eta hura osatzen duten 

elementuak identifikatuz. 
- Zirkuituaren parametro bereizgarrien aldaketak identifikatzea, elementuetan aldaketak suposatuz eta/edo 

eginez, eta hautemandako efektuen eta efektu horiek sortzen dituzten kausen arteko erlazioa azalduz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea, eta dokumentuak hari egokitzeko 

behar diren ataletan egituratzea (egindako prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, eskemak eta 
planoak, kalkuluak eta neurketak, besteak beste). 

EI1.5 Programatutako kontrol-ekipoen funtzionamendua aztertzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz: 
- Kontrol-ekipoaren agintearen sekuentzia deskribatzea. 
- Eskema elektrikoak interpretatzea, aginte-ekipoa edo -zirkuitua indar-zirkuitutik bereiziz eta haiek osatzen 

dituzten elementuak identifikatuz. 
- Kontrol-programa interpretatzea, azpiprogramak/azpierrutinak automatismoaren etapa funtzionalekin 

erlazionatuz. 
- Kontrol-ekipoaren agintearen sekuentzia azaltzea. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea, eta dokumentuak hari egokitzeko 

behar diren ataletan egituratzea (egindako prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, eskemak eta 
planoak, kalkuluak eta neurketak, besteak beste). 

A2: Zirkuitu pneumatikoen eta hidraulikoen eta haietan erabilitako materialen oinarrizko magnitude fisikoak neurtzea, kasu 
bakoitzerako tresna espezifikoak erabiliz eta norbera babesteko arauak betez. 

EI2.1 Ezaugarri garrantzitsuenak (errore-motak, sentikortasuna eta doitasuna, besteak beste), tipologia, klaseak eta 
neurketa-tresnak erabiltzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Instalazio pneumatikoak eta hidraulikoak dituzten industria-makina edo -ekipoetan neurketak egitea, 
dokumentazio teknikoa eta hura egiteko behar den guztia kontuan izanik: 

- Neurketa-tresna (presostatoa, emari-neurgailua edo beste) eta elementu gehigarri egokienak aukeratzea, 
neurtu behar den magnitudearen(presioa, emaria eta mugimendua, besteak beste), egin behar den neurketa-
tartearen eta behar den doitasunaren arabera. 

- Egoki lotzea, behar den segurtasunaz eta neurketa-ekipoen prozedura egokiei jarraikiz. 
- Magnitudeak neurtzea, tresnak egoki erabiliz eta prozedura normalizatuak aplikatuz, dagokion segurtasunaz. 
- Egindako neurketen emaitzak interpretatzea, haietan izaten diren efektuak eragiten dituzten kausekin lotuz. 
- Egindako jardueren, erabilitako prozeduren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea (jarraitutako 

prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, erabilitako eskemak eta planoak, kalkuluak eta neurriak, 
besteak beste). 

EI2.3 Neurketak egitea modulu proportzionaletan, industria-makina edo -ekiporako, dokumentu teknikoak kontuan 
izanik: 25 
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- Neurketa-tresna eta elementu gehigarri egokienak aukeratzea neurtuko den magnitudearen arabera (parea, 
presioa, eta irabazia, besteak beste), egin behar den neurketa-tartekoak, eta beharrezkoa den doitasunekoak. 

- Egoki lotzea, behar den segurtasunaz eta neurketa-ekipoen prozedura egokiei jarraikiz. 
- Oinarrizko magnitude analogikoak neurtzea, tresnak egoki erabiliz, eta prozedura normalizatuak aplikatuz, 

dagokion segurtasunaz. 
- Egindako neurketen emaitzak interpretatzea, haietan izaten diren efektuak eragiten dituzten kausekin lotuz. 
- Egindako jardueren, erabilitako prozeduren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea (jarraitutako 

prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, eskemak eta planoak, funtzionamendu-azalpenak, neurriak eta 
kalkuluak, besteak beste). 

A3: Ekipo-ondasunetako, industria-makinetako eta haietan erabilitako materialetako mekanismoetako, zirkuitu 
hidraulikoetako eta pneumatikoetako matxurak edo anomaliak diagnostikatzea, haien jatorria identifikatuz eta norbera 
babesteko arau batzuei jarraikiz. 

EI3.1 Makinetako edo haien sistemetako matxura ohikoenen jatorria identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, 
eta eragiten dituzten kausekin lotzea. 
EI3.2 Matxurak aurkitzeko erabiltzen diren teknika orokorrak eta bitarteko espezifikoak deskribatzea. 
EI3.3 Matxurak diagnostikatzea makina eta ekipoetan, disfuntzioak identifikatuz sistemetan eta zuzentze-neurriak 
proposatuz, dokumentu teknikoak kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Sistema bakoitzaren dokumentu teknikoak interpretatzea, haren bloke funtzionalak eta elementuak 
identifikatuz. 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta efektuen arabera zehaztea haien ezaugarriak. 
- Matxura sor dezaketen kausen hipotesiak egitea, eta sistemak dituen sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko plan bat prestatzea. 
- Zer ekipo eta tresna behar diren zehaztea. 
- Esku hartzeko behar diren segurtasun-neurriak hartzea, planaren arabera. 
- Matxurak eragin dituzten elementuak aurkitzea, beharrezko prozedurak erabiliz eta dagokion epean. 
- Matxuren diagnostikoari buruzko txosten bat egitea, egindako jarduerak deskribatuz, betiere lortutako 

emaitzetan oinarrituz. 
A4: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen zirkuitu hidraulikoak eta pneumatikoak muntatzea eta desmuntatzea, 
dokumentu teknikoetatik abiatuz eta norbera eta ingurumena babesteko arauak aplikatuz. 

EI4.1 Instalazio horietan erabiltzen diren material espezifikoak identifikatzea, haien ezaugarriak zehaztea eta 
sailkatzea, eta haien ezaugarri elektriko eta mekaniko garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI4.2 Instalazio horiek prestatzeko eta muntatzeko prozesuen faseak deskribatzea. 
EI4.3 Elementu elektrikoak eta elektromekanikoak muntatzeko erabiltzen diren erreminta eta ekipo osagarriak 
identifikatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta haiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua 
azaltzea. 
EI4.4 Zirkuitu hidrauliko bat eta zirkuitu pneumatiko bat muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak egitea, dokumentu 
teknikoei jarraikiz eta segurtasun-neurriak ezarriz: 

- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntatze-segida zehaztuz. 
- Behar diren bitartekoak, tresnak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Muntaketa-faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana zehaztea. 
- Elementuen ezaugarriak aztertzea, dagozkien prozedurak erabiliz. 
- Prozedurei jarraikiz muntatzea elementuak eta piezak. 
- Zehaztutako materialekin egitea hodiak, eta zehaztutako prozedurei jarraikiz muntatzea eta lotzea. 
- Muntatze-prozesuaren kontrolak prozedurei jarraikiz egitea. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar doitzea, espezifikazioei jarraikiz eta behar diren 

neurtze-ekipoak eta tresnak erabiliz. 
- Muntatutako multzoa martxan jartzeko prestatzea: ezpurutasunak garbitzea, koipeztatzea eta abar, 

espezifikazioei jarraikiz. 
- Funtzionamendu-probak egitea, eta gailuak erregulatzea, ezarritako baldintzak bete ditzaten. 

EI4.5 Industria-makina edo -ekipoen ekipo pneumatikoak eta hidraulikoak doitzeko muntatze-, desmuntatze- eta lotze-
eragiketak egitea, dokumentu teknikoak kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Muntatze-plana egitea, faseak egoki sekuentziatuz, horretarako behar diren bitartekoak eta materialak 
zehaztuz, eta instalazioaren eskemak eta planoak interpretatuz. 

- Materialak biltzea, muntatze-planari jarraikiz, eta materialen zerrendan deskribatutakoekin bat datozen 
begiratzea. 

- Lotura-elementuak, profilak eta kanalizazioak banatzea inguratzailearen barruan, elementuak kokatzeko behar 
diren krokisak eginez. 26 
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- Programatutako banaketaren arabera jartzea eta finkatzea elementuak, haien lotura mekanikoa bermatuz, 
erreminta egokiak erabiliz eta prozedura egokiak ezarriz. 

- Egokigailuak (zorroak, erreduktoreak, terminalak) behar bezala prestatzea, diametro eta presio egokikoak 
aukeratuz eta espezifikazio teknikoetako balio-taulari jarraikiz, lotura-planoen arabera. 

- Elementuen lotura fisikoak egitea, lotura mekaniko ona eta konexio zuzena bermatuz. 
- Funtzionamendu-probak eta ezaugarri elektrikoenak (isolamendua, besteak beste) hutsean egitea, ekipoaren 

dokumentuei jarraikiz, funtzionaltasun egokia izateko behar diren neurketak eta aldaketak eginez. 
EI4.6 Industria-makina edo -ekipoen instalazio pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzeko, desmuntatzeko, 
kanalizatzeko eta lotzeko eragiketak egitea, dokumentu teknikoak kontuan izanik eta segurtasun-neurriak aplikatuz: 

- Muntatze-plana egitea, faseak egoki sekuentziatuz, horretarako behar diren bitartekoak eta materialak 
zehaztuz, eta instalazioaren eskemak eta planoak interpretatuz. 

- Erabili behar diren kanalizazioak, hodiak, eroaleak eta materialak prestatzea, prozedurei jarraikiz. 
- Elementuak elkarrekin lotzea, prozedura egokiei jarraikiz, ongi ezarriz loturak eta finkatze mekaniko egokia 

bermatuz. 
- Instalazioak ongi funtzionatzen duela bermatzeko, behar diren probak eta neurketak egitea. 
- Norbera eta materialak babesteko arauak aplikatuz egitea eragiketa guztiak, eta aurreikusitako kalitatea 

lortzea. 

Edukiak: 
1. Ekipo-ondasunen eta industria-makinen automatizazio pneumatikoa 

- Printzipioak. Gasen oinarrizko legeak eta propietateak. 
- Aginte-elementu pneumatikoak eta elektropneumatikoak:  
- Ezaugarriak.  
- Erabilera-eremuak eta aukeraketa-irizpideak.  
- Ikurrak eta irudikapen grafikoa. 
- Kontrol-sistema pneumatikoak eta elektropneumatikoak, funtzioak eta ezaugarriak. 
- Akatsak sistema pneumatikoetan eta elektropneumatikoetan. 
- Sistema automatikoetako oinarrizko parametroak eta magnitudeak. 

2. Ekipo-ondasunen eta industria-makinen automatizazio hidraulikoa 
- Printzipioak. Fluidoen oinarrizko legeak eta propietateak. 
- Aginte-elementu hidraulikoak eta elektrohidraulikoak.  
- Ezaugarriak.  
- Erabilera-eremuak eta aukeraketa-irizpideak.  
- Ikurrak eta irudikapen grafikoa. 
- Kontrol hidraulikoko eta elektrohidraulikoko sistemak, funtzioak eta ezaugarriak. 
- Akatsak sistema hidraulikoetan eta elektrohidraulikoetan. 
- Sistema automatikoetako oinarrizko parametroak eta magnitudeak. 

3. Elementu pneumatikoen eta hidraulikoen muntaketa 
- Koadro pneumatikoen eta hidraulikoen elementuak.  
- Banaketa. 
- Kanalizazioak. 
- Loturak. 
- Hodi normalizatuak. 
- Instalazio pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzeko erabiltzen diren erremintak. 
- Koadro elektropneumatikoen eta elektrohidraulikoen muntaketa. 
- Lotura osagarriak eta kontrol-loturak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak sistema pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzean. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 
- Indarrean dauden segurtasun-arauak. 
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2.3. prestakuntza-atala 
EKIPO-ONDASUNEN ETA INDUSTRIAKO MAKINEN KONTROL-SISTEMAK, ETA 
DOKUMENTU TEKNIKOEN PRESTAKUNTZA 
 
Kodea: UF0460 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Automatismo sinpleak kontrolatzeko automata programagarrietarako programak egitea, kodetze-lengoaia eta behar 
diren programazio-ekipoak erabiliz. 

EI1.1 Fabrikazio mekanikoko prozesu sinpleak kontrolatzeko automata programagarrietan erabiltzen diren programen 
ezaugarriak eta edukia deskribatzea. 
EI1.2 Fabrikazio mekanikoko prozesuetan automata programagarriak programatzeko erabiltzen diren ekipoen 
ezaugarriak zehaztea. 
EI1.3 Programazioko kontrol automatiko sinple bat egitea, espezifikazio funtzionalak kontuan izanik: 

- Zehatz eta argi egitea kontrol automatikoko segidaren diagrama, eta zorrotz zehaztea erabili behar diren 
sarrera, irteera eta programa-elementuak. 

- Lengoaia egokian kodetzea espezifikazioak betetzen dituen kontrol-programa. 
- Programa araztea, funtzionamendu-proba zehatzak eginez, eta erabiltzen diren baliabideak eta haien 

fidagarritasuna optimizatuz. 
-  Ongi dokumentatzea garatutako programa: segida-diagrama egokiak (fluxu-diagramak eta funtzio-diagrama 

sekuentzial edo GRAFCETak, besteak beste), programa-zerrenda erabilitako lengoaian (harremanak eta 
argibide-zerrenda, besteak beste) eta dagozkien iruzkinak. 

A2: Ekipo-ondasunen eta industria-makinen mantentze-lanak egiteko dokumentu teknikoak prestatzea: 
EI2.1 Osagai mekanikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak eta babes-, erregulazio- eta kontrol-ekipoen osagaiak 
ordezteko eragiketetan erabiltzen diren oinarrizko prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Mantentze-lanetan erabiltzen diren oinarrizko erremintak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, eta 
haien erabilera eta ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI2.3 Sistema mekanikoak, pneumatikoak edo hidraulikoak dituen makina edo ekipo baten mantentze-lanei buruzko 
dokumentu teknikoak egitea, mantentze-lanak egiteko zer bitarteko behar diren adieraziz, eta zer ekipo edo elementu 
ordeztu behar diren identifikatuz: 

- Ekipo eta elementu horiek identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea dokumentu teknikoetan. 
- Desmuntatze- eta muntatze-plan bat zehaztea, baita aplikatu beharreko prozedurak ere. 
- Behar diren erremintak, neurtzeko ekipoak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Muntatze- eta desmuntatze-faseetarako behar den segurtasun-plana zehaztea eta aplikatzea. 
- Dagokien zirkuituen eskemak egitea, esku hutsez. 
- Ekipoen eta elementuen krokisak egitea, trukatzeko bete beharreko baldintzak jasoz.  
- Ekipoen eta elementuen egoera aztertzeko eta haiek ordezteko eta muntatzeko eragiketak zehaztea. 

Edukiak: 
1. Sistema mekanikoen muntaketa- eta abiarazte-eragiketak  

- Sistema mekanikoen elementuak identifikatzea. 
- Sistema mekanikoetako oinarrizko eragiketak. 
- Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

2. Sistema elektrikoen eta elektronikoen muntaketa- eta abiarazte-eragiketak 
- Sistema elektriko eta elektronikoetako elementuak identifikatzea. 
- Instalazio eta sistema elektrikoak. 
- Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
- Kontrol-sistemak programatzea. 28 
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- Dokumentu teknikoak prestatzea. 
3. Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen muntaketa- eta abiarazte-eragiketak 

- Sistema pneumatikoetako eta hidraulikoetako elementuak identifikatzea. 
- Instalazio pneumatikoak eta hidraulikoak. 
- Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
- Sistema pneumatikoak eta hidraulikoak desmuntatzea eta muntatzea. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

4. Mekanizazio-eragiketak, lotura finkoak, lotura desmuntagarriak eta soldatze-prozesuak 
- Makina-erremintarekin egiten diren oinarrizko mekanizazio-eragiketak. 
- Lotura mekanikoak muntatzeko eragiketak. 
- Lotura metalikoak soldatzeko oinarrizko eragiketak. 
- Multzo mekanikoak muntatzea eta aztertzea. 

5. Fabrikazio-prozesuak 
- Oinarrizko fabrikazio-eragiketak. 
- Planoak eta lan-aginduak interpretatzea. 
- Mantentze-lanak egitea fabrikazioko prozesu automatikoetan. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

6. Azken produktuan erabilitako teknologia guztien integrazioa 
- Teknologiak muntatzea eta lotzea. 
- Sistemen programazioa. 
- Sistemak ongi funtzionatzen duen begiratzea. 

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz burutzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

 
 
2.4. prestakuntza-atala 
SISTEMA ROBOTIKOEN ETA IKUSMEN-SISTEMEN MUNTAKETA ETA 
ABIARAZTEA EKIPO-ONDASUNETAN ETA INDUSTRIA-MAKINETAN 
 
Kodea: UF0461 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenarekin, ekipo-
ondasunetako eta industria-makinetako sistema robotikoei eta ikusmen artifizialeko sistemei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Piezak elikatzeko eta fabrikazio-eragiketa osagarriak egiteko sistema automatikoetarako ekipo-ondasunetara eta 
industria-makinetara egokitzea robota: 

EI1.1 Roboten funtzio bereizgarriak egin behar diren eragiketekin lotzea. 
EI1.2 Robota instalatzeko, mantentzeko, aktibatzeko eta programatzeko funtsezko urratsak identifikatzea. 
EI1.3 Makinak roboten bidez elikatzeko eragiketak egitea: 

- Mugimendu-segida zehaztea. 
- Kontrolatu behar diren aldagaiak zehaztea (presioa, indarra, abiadura, etab.). 
- Egin beharreko fluxu-diagramak eta robotaren kontrol-programa egitea. 29 
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A2: Manipulazioan, garraioan eta beste prozesu batzuetan esku hartzen duten organoekin (pneumatikoak, hidraulikoak) lan 
egitea, eta erregulazio-elementuetan jardutea, segurtasun-arauak betez: 

EI2.1 Fabrikazio-prozesu osagarrietan erregula daitezkeen aldagaiak identifikatzea (indarra, presioa, abiadura, etab.). 
EI2.2 Aldagaiak eta haiei eragiten elementuak (pneumatikoak, hidraulikoak) elkarrekin lotzea. 
EI2.3 Aldagaiak (indarra, abiadura, etab.) erregulatzeko eta egiaztatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Neurketa-eragiketak egitea piezak manipulatzeko eta motorrak (pneumatikoak, hidraulikoak) erregulatzeko 
sistema automatikoetan, indar, abiadura… desberdinetan: 

- Aldagaiak (indarra, abiadura, etab.) erregulatzea funtzio bakoitzerako. 
- Aldagaien magnitudeak tresna egokiekin (manometroak, erregelak, takometroak, etab.) neurtzea. 
- Sistemen portaera deskribatzea, eskatzen zaienaren arabera. 

A3: Sistema automatizatu baten erantzunaren kontrola egitea: ibilbideak, sinkronismoak eta mugimenduak aztertzea, eta 
egin beharreko neurketak egitea. 

EI3.1 Sistemaren parametroen eta erantzute-denboraren arteko erlazioa formulatzea. 
EI3.2 Neurgailuak identifikatzea. 
EI3.3 Neurketa-unitateak deskribatzea. 
EI3.4 Piezak manipulatzeko faseak, mekanizazio- eta pisatze-eragiketak eta abar dituzten lan-prozesuak egitea, 
garraio-elementuek, elementu pneumatiko eta hidraulikoek, robotek esku hartzen dutela: 

- Kontrolatu beharreko aldagaiak identifikatzea. 
- Aldagaien balioak neurtzea, hutsean eta karga osoan, jarduera-fase bakoitzean. 
- Kontrol-elementuak erregulatzea, fabrikatzaileak emandako perdoien barruan egin dadin prozesua. 
- Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea, eta, behar izanez gero, aldatzea. 

A4: Begiratu beharreko elementuetan, diagnostikatu behar diren puntuak aztertzea, baita gainbegiratze-taldeak ekipo-
ondasunekin edo industria-makinekin duen lotura ere, haiek sisteman integratzeko, sistemak ongi funtzionatzeko behar diren 
programazio-teknikak eta akoplamenduak erabiliz. 

EI4.1 Eskuragarri dauden kontrol-sistemak identifikatzea, baita sistema automatikoetan nola txertatzen diren ere, 
aztertu beharreko elementuen tipologiari eta ezaugarriei jarraikiz. 
EI4.2 Sistema automatikoak integratzeko zer prozesu orokor egin behar den jakitea (komunikazio-busa edo kable 
bidezko logika). 
EI4.3 Sistema automatikoen diagnostikoak eta azterketak egitea: 

- Sistema automatizatuaren dokumentu teknikoak interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke 
funtzionalak eta elementuak identifikatuz. 

- Ekipo-ondasunekin eta/edo industria-makinekin dituzten interakzio-puntuak identifikatzea. 
- Elementu errealetan identifikatzea, gainbegiratze-taldearen dokumentu teknikoei jarraikiz, sistemak egoki 

funtzionatzeko oinarrizko arauak. 
A5: Sistema automatikoetarako ekipo-ondasunen eta industria-makinen kalitate-kontrolera egokitzea ikusmen-sistema.  

EI5.1 Ikusmen-sistemen funtzio bereizgarriak egin behar diren eragiketekin lotzea. 
EI5.2 Ikusmen-ekipoa instalatzeko, mantentzeko, aktibatzeko eta programatzeko funtsezko urratsak identifikatzea. 
EI5.3 Eragiketak egitea automatismoak dituzten ikusmen-ekipoekin:  

- Jarduera-segida zehaztea.  
- Aztertu beharreko puntuak eta automatismoarekin duen interakzioaren segida zehaztea. 
- Begiratu behar diren elementuak aztertzea: analisiaren puntu nagusiak, erreferentziazko eredua, eta emaitza 

egokia izateko algoritmo zehatzenak. 
- Ikusmen artifizialeko ekiporako programa egitea. 

Edukiak: 
1. Automatizazio-teknologiak 

- Linea automatikoen topologia. 
- Linea automatikoen konfigurazioa eta funtzioak. 
- Unitate indibidualak: funtzioak eta ahalmenak. 
- Komunikazio-teknologia. 

2. Automatizazio industrialeko sistemak 
- Robotika. 
- Maneiagailuak. 
- Fabrikazio malguko sistemak. 
- CIM. 
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3. Robot-kontrolagailuen programazioa, PLCak eta maneiagailuak 
- Programazioa egitea. 
- Interfaze-motak. 
- Kontrol- eta ikuskatze-softwarea. 
- Simulazioa. 
- Sistemen funtzionamendu-optimizazioa. 

4. Ikusmen artifizialeko sistemak 
- Ikusmen artifizialaren teknologia. 
- Unitateak eta funtzioak. 
- Ezaugarriak eta erabilerak. 

5. Ikusmen-sistemen muntaketa eta konfigurazioa 
- Muntaketa linea automatikoetan eta industria-makinetan. 
- Muntaketa robotetan eta maneiagailuetan.  
- Muntatzeko bitartekoak prestatzea. 
- Softwarea. 
- Erregistroak eta erabilgarritasunak. 
- Sistemaren erregulazioa eta kontrola. 

6. Ikusmen-sistema duten sistema mekanikoen baldintzak 
- Laginak hartzea. 
- Parametro mekanikoak 
- Emaitzak aztertzea. 
- Sistemaren doikuntzak. 
- Martxan jartzea 

 
 

31 

 
 

 

 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

3. prestakuntza-modulua 
FABRIKAZIO MEKANIKOKO TEKNIKAK 
 
Kodea: MF1265_2 
 

3 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1265_2: Mekanizazio- eta lotura-eragiketak egitea ekipo-ondasunak eta 
industria-makinak muntatzeko prozesuetan.  
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
ESKUZKO MEKANIZAZIO-ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0462 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mekanizatu behar den produktuari buruzko informazio teknikoa aztertzea, abiapuntuko materialari, mekanizazio-faseei 
eta erabili beharreko makina eta bitartekoei buruzko informazioa lortzeko. 

EI1.1 Planoan irudikatutako ikurrak eta elementu normalizatuak bereiztea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Planoetako elementuen bistak, ebakidurak, sekzioak, xehetasunak eta beste bereiztea eta haien ezaugarriak 
zehaztea. 
EI1.3 Irudikatutako formak eta kalitateak mekanizazio-prozedurekin lotzea. 
EI1.4 Fabrikazio mekanikoko produktu baten eraikuntza-plano bat eta espezifikazio teknikoak interpretatzea: 

- Kota eta forma garrantzitsuenak (eraikuntzaren aldetik) identifikatzea. 
- Kalitatearen, tratamenduen eta materialen espezifikazio teknikoak identifikatzea eta haien ezaugarriak 

zehaztea. 
- Hasierako materialaren eta dimentsio gordinen ezaugarriak deskribatzea. 
- Mekanizazio-faseak eta -eragiketak zehaztea. 
- Eragiketa bakoitzerako behar diren makinak eta lanerako bitartekoak deskribatzea. 

A2: Ekipoak muntatzeko eta mantentzeko gehien erabiltzen diren materialen propietateak aztertzea, baita tratamenduak 
aplikatuz material horietatik lor daitezkeen aldaerak ere. 

EI2.1 Ekipoak muntatzeko eta konpontzeko erabiltzen diren material metalikoen ezaugarriak eta propietateak 
deskribatzea. 
EI2.2 Ekipoen mantentze-lanetan eta muntaketetan erabiltzen diren material plastikoen, konposatuen eta plastiko 
indartuen egituraren ezaugarriak eta propietate mekanikoak deskribatzea. 
EI2.3 Industrian ohikoenak diren tratamendu termikoak eta termokimikoak (tenplatzea, iraoketa, suberaketa, 
zementazioa eta nitrurazioa, besteak beste) lotzea material metalikoei ematen dizkieten propietateekin. 

 
A3: Mekanizazioak eskuz egiteko behar diren ekipoak eta erremintak—elementuak mekanikoki doitzeko aukera ematen 
dutenak— erabiltzea, eta neurketa-eragiketa egokiak egitea, zehaztutako ezaugarriak lortzeko, betiere laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betez. 

EI3.1 Dimentsioak neurtzeko tresnen (kalibrea, mikrometroa, erloju konparadorea eta goniometroa, besteak beste) 
funtzionamendua eta tresna horien neurketa-prozedurak deskribatzea. 
EI3.2 Eskuzko mekanizazio-ekipo eta -erremintak erabiltzeko hartu behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak 
deskribatzea. 
EI3.3 Piezak (linealak, angeluarrak, hariztatuak, etab.) eskatzen diren neurgailuekin neurtzea:  

32 - Tresna egokia aukeratzea egin behar den neurketa motaren eta behar den doitasunaren arabera. 
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- Neurgailua ereduen arabera kalibratzea. 
- Neurketak behar den doitasunez egitea. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea neurketa-prozesuan. 

EI3.4 Doitze mekanikorako behar diren eskuzko mekanizazio-eragiketak egitea: zerratzea, karrakatzea, hariztatzea 
(barnetik eta kanpotik), besteak beste: 

- Behar diren erremintak aukeratzea, eta egin beharreko eragiketa-segida zehaztea. 
- Eragiketen kalkuluak egitea (hariztatzea, besteak beste). 
- Marratze- eta markatze-eragiketak egitea, planoan jasotako kotetara doituz. 
- Beharrezko erremintak ongi erabiltzea. 
- Barneko eta kanpoko hariztatzeak egitea, materialak eta erremintak aukeratuz. 
- Erabili behar diren neurgailuak aukeratzea. 
- Neurketak doitasun egokiz egitea, neurgailu ohikoenak ongi erabiliz (kalibrea eta mikrometroa, besteak beste). 
- Amaierako akabera planoak jasotako neurrietara, perdoietara eta azaleren ezaugarrietara doitzen den 

begiratzea. 
 
Edukiak: 
1. Irudikapen grafikoa 

- Marrazketa industriala. 
- Bistak, ebakidurak eta sekzioak. 
- Piezen eta multzoen perspektibak. 
- Fabrikazio-planoetan erabiltzen diren ikurrak. 
- Akotazioa: printzipioak; sistemak; akotazio-arauak ezartzea. 

2. Mekanizazioaren doikuntzak eta perdoiak 
- Doikuntza-motak. Nomenklatura. 
- Doikuntzak aukeratzea. 
- Perdoidun akotazioei buruzko arauak. 
- Formaren eta kokapenaren perdoiak. 
- Azaleko ikurrak eta idatzizko argibideak. 
- Neurketak eskuzko mekanizazioetan. 
- Konparazio bidezko neurgailuak: motak eta erabilerak. 

3. Eskuzko mekanizazioak 
- Zerratzea. 
- Karrakatzea 
- Marraketa. 
- Zulaketa, abeilanaketa, otxabuketa. 
- Errematxaketa. Motak eta erabilerak. 
- Hariztaketa. 
- Errasketatzea. 
- Tresnak eta erremintak. 
- Eskuzko mekanizazioetan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.  
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 
- Indarrean dauden segurtasun-arauak.  

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
BITARTEKO AUTOMATIKOEN BIDEZKO MEKANIZAZIO-ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0463 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mekanizazio-teknikak aztertzea, eragiketa horiek egiteko behar diren makina konbentzionalak, ekipoak eta erremintak 
aukeratzeko. 

EI1.1 Makina-erreminta konbentzionalen (tornua, fresatzeko makina eta zulatzeko makina, besteak beste) ezaugarriak 
eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.2 Torneaketa-, fresatze- eta zulatze-prozesuak deskribatzea, eta mekanizatu beharreko materialaren araberako 
ebaketa-abiadura kalkulatzea. 
EI1.3 Erremintak mekanizatu beharreko materialekin lotzea, eta osatzen duten atalak eta angelu bereizgarriak 
(ebaketa-angelua eta jaulkitze-angelua, besteak beste) azaltzea. 
EI1.4 Azalen forma eta lortu behar diren akaberak erabili ohi diren makina-erreminta konbentzionalekin lotzea. 

A2: Makina-erreminta konbentzionalak (zulagailua, tornua, fresatzeko makina eta artezteko makina) erabiltzea txirbil-
harroketazko mekanizatuak egiteko, piezari dagozkion geometria, dimentsioak eta ezaugarriak lortzeko, eta laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

EI2.1 Mekanizazio-ekipoak erabiltzean hartu behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak deskribatzea. 
EI2.2 Mekanizazio-prozesuen eragiketak egitea tornuarekin, zulatzeko makinarekin, fresatzeko makinarekin eta 
artezteko makinarekin, egin behar diren piezen planoetan behar bezala karakterizatuta daudenak: 

- Mekanizazio-ikurrak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Fabrikazio-prozesua (faseak, eragiketak, makinak) zehaztea. 
- Behar diren erremintak aukeratzea (fresak, barautsak, hortzak). 
- Ekipoa prestatzea. 
- Erreminta bakoitzari dagozkion ebaketa-parametroak (ebaketa-abiadura, sakonera eta aitzinamendua, besteak 

beste) aukeratzea. 
- Mekanizazioa egiteko behar diren maniobrak (piezak eta erremintak muntatzea, aginte-organoak martxan 

jartzea) egitea. 
- Zehaztutako prozeduraren arabera egitea mekanizazio-eragiketak. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea mekanizazio-prozesuan. 
- Behar diren zuzenketak egitea ebaketa-erremintetan eta -baldintzetan, zehaztutako prozesuan detektatutako 

desbideratzeen arabera. 

Edukiak: 
1. Mekanizazio-prozesuak 

- Mekanizazio-prozesuen segida-egitura. 
- Makina-erreminta bat edo beste aukeratzea, egin behar den eragiketaren arabera. 
- Fabrikazioaren ibilbide-orria egitea. 
- Ekoizpen- eta kontrol-tresnak aukeratzea. 
- Erremintak eta makinak erabiltzeko ordezko prozedurak.  

2. Torneaketa bidezko mekanizatuak 
- Tornuen egitura eta elementuak. 
- Tornuen funtzionamendua eta mekanizazio-ezaugarriak. 
- Erreminta-etxea eta ebaketa-erremintak aukeratzea. 
- Piezak lotzeko tresnak aukeratzea. 
- Torneatzeko teknikak, azalak eta perdoiak. 
- Mekanizazio-parametroak kalkulatzea. 
- Tornuan lan egiteko segurtasun-arauak. 

3. Fresaketa bidezko mekanizatuak 
- Fresatzeko makinen egitura eta elementuak. 
- Fresatzeko makinen funtzionamendua eta mekanizazio-ezaugarriak. 
- Erreminta-etxea eta ebaketa-erremintak aukeratzea. 
- Piezak lotzeko tresnak aukeratzea. 
- Fresaketa-teknikak, azalak eta perdoiak. 
- Mekanizazio-parametroak kalkulatzea. 
- Fresatzeko makinetan lan egiteko segurtasun-arauak. 

4. Zulatzeko makinaren bidezko mekanizatuak 
- Zulatzeko makinen egitura eta elementuak. 34 
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- Zulatzeko makinen funtzionamendua eta mekanizazio-ezaugarriak. 
- Zulatzeko, otxabutzeko, abeilanatzeko eta fresatzeko barautsak aukeratzea. 
- Piezak lotzeko barailak eta tresnak aukeratzea. 
- Zulatzeko, otxabutzeko, fresatzeko eta hariztatzeko teknikak.  
- Mekanizazio-parametroak, azalak eta perdoiak kalkulatzea. 

5. Artezketa bidezko mekanizatuak 
- Artezteko makinen egitura eta elementuak. 
- Artezketa bidezko mekanizazioaren funtzionamendua eta ezaugarriak. 
- Harriak, alekak eta aglomeratzaileak aukeratzea. 
- Piezak lotzeko tresnak aukeratzea. 
- Artezketa-teknikak, azalak eta perdoiak. 
- Artezketa bidezko mekanizazio-parametroak kalkulatzea. 

6. Mekanizatzeko sistemak eta makina industrialak. 
- Beste mekanizazio-prozesu batzuen sailkapen orokorra. 
- Makina-erreminten aukeraketa. 
- Mekanizazio-teknika orokorrak. 
- Teknika parametro ekonomikoen arabera aukeratzea. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
LOTURA-ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0464 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Soldatzerik gabeko loturak (torlojutzea, itsaspena, errematxatzea eta beste) egiteko behar diren erremintak, produktuak 
eta materialak erabiltzea, eta zehaztutako lotura-ezaugarriak lortzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko arauak betez. 

EI1.1 Soldatzerik gabeko loturak eta haien erabilera ohikoenak deskribatzea, baita erabilitako prozedurak ere, lotu 
behar diren materialen eta loturaren ezaugarrien arabera. 
EI1.2 Lotura itsatsiak eta haien erabilera ohikoenak deskribatzea, baita erabilitako prozedurak ere, lotu behar diren 
materialen eta loturaren ezaugarrien arabera. 
EI1.3 Muntatzeko/lotzeko erremintak eta produktuak erabiltzeko zer segurtasun- eta higiene-neurri eskatzen diren 
jakitea. 
EI1.4 Eskuz errematxatzeko eragiketak egitea: 

- Lotu behar diren materialen arabera aukeratzea errematxea. 
- Behar denean, zulaketak leuntzea. 
- Planoko neurrien eta ezaugarrien arabera errematxatzea. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea prozesuan. 

EI1.5 Eskuz torlojutzeko eragiketak egitea: 
- Lotu behar diren elementuak jartzea, gero lotzeko. 
- Behar diren balaztak eta blokeoak erabiltzea torlojuetan. 
- Behar diren estutze-momentuak erabiltzea. 
- Norbera babesteko arauak ezartzea prozesuan. 

EI1.6 Itsaste-eragiketak egitea: 
- Lotu behar diren elementuak jartzea, gero lotzeko. 
- Lotura-eremuak prestatzea. 
- Produktu-nahasteak materialen eta loturaren ezaugarrien arabera egitea, fabrikatzailearen aginduak betez. 
- Fabrikatzailearen argibideen arabera aplikatzea produktuak. 
- Prozedura ezarriari jarraikiz eta eskatutako kalitatearekin itsastea elementuak. 35 
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- Arrisku pertsonalak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzea prozesuan. 
 
A2: Soldadura biguneko, oxiazetilenikoko eta elektrikoko ekipoak eskuz eta modu erdiautomatikoan erabiltzea, zehaztutako 
ezaugarrietako loturak eginez, betiere laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betez. 

EI2.1 Oinarrizko materialak ekarpen-materialekin lotzea, soldadura-motaren, soldatzeko materialen eta loturaren 
ezaugarrien arabera. 
EI2.2 Soldatze-ekipoetako osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea, baita haien funtzionamendua ere. 
EI2.3 Soldatze-ekipoak erabiltzeko hartu behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak deskribatzea. 
EI2.4 Soldatze-prozedurak elektrodoekin eta materialekin erlazionatzea. 
EI2.5 Soldatze-eragiketak egitea (eskuzko elektrikoa eta erdiautomatikoa eta oxigasa), lotu behar diren piezen 
planoan eta prozesu-orrian behar bezala zehaztuak: 

- Soldatze-lanen sinbologia ezagutzea. 
- Prozedura egokiena aukeratzea, materialei, kontsumigarriei eta lodierei jarraikiz. 
- Erabili behar den soldadura-mota aukeratzea (topekakoa, gainjarrerazkoa, V eta X soldadura), lotu behar diren 

materialei eta loturak izan behar dituen ezaugarriei jarraikiz. 
- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 
- Soldatzeko ekipoaren osagaiak ezagutzea. 
- Soldatzeko prestatzea (kokapena, ertzen prestaketa, etab.). 
- Soldatzeko parametroak doitzea ekipoetan, oinarrizko materialen eta ekarpenekoen arabera. 
- Soldatze-eragiketak egitea, prozesu-orrian zehaztutako prozedurari jarraikiz. 
- Zehaztutako prozesuaren eta lortutakoaren arteko aldeak aztertzea, eta hautemandako desbideratzeen 

arabera egitea zuzenketak. 

Edukiak: 
1. Soldatzerik gabeko loturen teknologia 

- Lotura-prozesuen sailkapena eta izaera. 
- Lotura-prozesuen ezaugarriak.  
- Lotura torlojutuak. 
- Torlojuen eta loturaren osagaien sailkapena. 
- Lotura torlojutuen teknologia.  
- Lotura errematxatuak. 
- Errematxeen eta loturaren osagaien sailkapena. 
- Lotura errematxatuen teknologia.  
- Arauak eta ikurrak.  

2. Lotura itsatsiak. 
- Material itsatsien sailkapena. 
- Materialen teknologia.  
- Material epoxidikoak, konpositeak eta osagai bakarrekoak.  
- Erabilerak eta erresistentziak. 
- Jendearentzako eta ingurumenerako arriskuak. 

3. Soldatze-teknologia. 
- Soldatze-prozesuen sailkapena. 
- Arauak eta ikurrak. 
- Oxigasezko soldatzea. 
- Printzipioak, abantailak eta mugak. 
- Gasak, eta ekipo eta teknika operatiboak. 
- Elektrodo estalizko arkuzko soldadura. 
- Printzipioak, abantailak eta mugak, aplikazioak.  
- Ekipoak, elektrodoak eta estaldura-motak.  
- Teknika operatiboak. 
- Babestutako arkuzko soldadura.  
- Soldatzeko teknikak. 
- TIG soldatzea. 
- MIG/MAG soldatzea. 
- Ekipoak, elektrodoak, alanbreak, gasak eta korronte-motak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak soldadura gabeko loturak egiteko eragiketetan.  36 
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- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak soldatutako loturak egiteko eragiketetan.  
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak. 
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4. prestakuntza-modulua 
EKIPO-ONDASUNAK ETA INDUSTRIA-MAKINAK MUNTATZEKO ETA 
MARTXAN JARTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 4 
 
Kodea: MP0097 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Sistema mekanikoak muntatzeko eta martxan jartzeko eragiketak egitea 

EI1.1 Makinaren atalak ezagutzea, eta haien funtzioak aztertzea. 
EI1.2 Piezetan eta multzo mekanikoetan izan daitezkeen anomaliak detektatzea. 
EI1.3 Dokumentu teknikoen eta aztertutako errealitate fisikoaren egiazkotasuna aztertzea. 
EI1.4 Dokumentu teknikoak sortzen laguntzea. 
EI1.5 Sistema mekanikoak eta elektromekanikoak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuetan parte hartzea, 
zehaztutako segurtasun-araudiari jarraikiz. 

A2: Sistema elektrikoak eta elektronikoak muntatzeko eta martxan jartzeko prozesuak aurrera eramatea. 
EI2.1 Instalazio elektrikoaren ezaugarriak identifikatzea, eta haren funtzioa aztertzea. 
EI2.2 Sistema elektrikoetan izan daitezkeen anomaliak seinalatzea. 
EI2.3 Dokumentu teknikoen eta aztertutako errealitate fisikoaren egiazkotasuna aztertzea. 
EI2.4 Dokumentu teknikoak sortzen laguntzea. 
EI2.5 Sistema elektrikoak eta elektronikoak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuetan laguntzea, zehaztutako 
segurtasun-araudiari jarraikiz. 
EI2.6 Kontrol-sistemaren programazioan parte hartzea. 

A3: Sistema pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzeko eta martxan jartzeko prozesuak aurrera eramatea. 
EI3.1 Instalazio pneumatikoen eta hidraulikoen ezaugarriak identifikatzea. 
EI3.2 Sistema pneumatikoetan eta hidraulikoetan izan daitezkeen anomaliak identifikatzea. 
EI3.3 Dokumentu teknikoen eta aztertutako errealitate fisikoaren egiazkotasuna aztertzea. 
EI3.4 Dokumentu teknikoak sortzen laguntzea. 
EI3.5 Sistema pneumatikoak eta hidraulikoak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuetan laguntzea, zehaztutako 
segurtasun-araudiari jarraikiz. 

A4: Fabrikazio-prozedurak (elikatzea, deskargatzea, prozesu automatikoak eta eskuzkoak) egitea.  
EI4.1 Fabrikazio-prozesu automatikoen lehen mailako prestakuntzan, doikuntzan eta mantentze-lanetan parte 
hartzea, jasotako argibideen arabera.  
EI4.2 Eragiketa bakoitzari dagozkion parametroak identifikatzea, lan-orriko argibideei jarraikiz. 
EI4. Karga- eta deskarga-prozesuetan laguntzea, makinen beharren arabera. 

A5: Azken produktuaren muntatze-prozesua eta azterketa egitea, erabilitako teknologiak txertatuz. 
EI5.1 Fabrikatu behar den produktuaren osagaiak identifikatzea. 
EI5.2 Muntatze- eta lotze-eragiketen segidak osatzea. 
EI5.3 Sistemen programazioan parte hartzea. 
EI5.4 Ekipoa aztertzea eta martxan jartzea.  

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
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EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti. 

Edukiak: 
1. Sistema mekanikoen muntaketa- eta abiarazte-eragiketak 

- Sistema mekanikoen elementuak identifikatzea. 
- Sistema mekanikoetako oinarrizko eragiketak. 
- Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

2. Sistema elektrikoen eta elektronikoen muntaketa- eta abiarazte-eragiketak  
- Sistema elektriko eta elektronikoetako elementuak identifikatzea. 
- Instalazio eta sistema elektrikoak. 
- Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
- Kontrol-sistemak programatzea. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

3. Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen muntaketa- eta abiarazte-eragiketak 
- Sistema pneumatikoetako eta hidraulikoetako elementuak identifikatzea. 
- Instalazio pneumatikoak eta hidraulikoak. 
- Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 
- Sistema pneumatikoak eta hidraulikoak desmuntatzea eta muntatzea. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

4. Mekanizazio-eragiketak, lotura finkoak, lotura desmuntagarriak eta soldatze-prozesuak 
- Makina-erremintarekin egiten diren oinarrizko mekanizazio-eragiketak. 
- Lotura mekanikoak muntatzeko eragiketak. 
- Lotura metalikoak soldatzeko oinarrizko eragiketak. 
- Multzo mekanikoak muntatzea eta aztertzea. 

5. Fabrikazio-prozesuak 
- Oinarrizko fabrikazio-eragiketak. 
- Planoak eta lan-aginduak interpretatzea.  
- Mantentze-lanak egitea fabrikazioko prozesu automatikoetan. 
- Dokumentu teknikoak prestatzea. 

6. Azken produktuan erabilitako teknologia guztien integrazioa 
- Teknologiak muntatzea eta lotzea. 
- Sistemen programazioa. 
- Sistemak ongi funtzionatzen duen begiratzea. 

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz burutzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1263_2 
Sistema mekanikoak 
muntatzea, konpontzea eta 
martxan jartzea. 

- Industria-ingeniaria edo 
Automatika eta 
Elektronikako industria-
ingeniaria 

- Industria-ingeniari 
teknikoa, Mekanika 
espezialitatea 

- Fabrikazio mekanikoko 
goi-mailako teknikaria 

- Fabrikazio mekanikoko 
lanbide-arloko 
profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

2 urte 4 urte  

MF1264_2 
Sistema elektrikoak, 
elektronikoak, pneumatikoak 
eta hidraulikoak muntatzeko, 
konpontzeko eta martxan 
jartzeko teknikak 

- Industria-ingeniaria edo 
Automatika eta 
Elektronikako industria-
ingeniaria 

- Industria-ingeniari 
teknikoa, Mekanika 
espezialitatea 

- Fabrikazio mekanikoko 
goi-mailako teknikaria 

- Fabrikazio mekanikoko 
lanbide-familiako 
profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

2 urte 4 urte  

MF1265_2 
Fabrikazio mekanikoko 
teknikak 
 

- Industria ingeniaria  
- Industria ingeniari 

teknikoa, Mekanika 
espezialitatea 

- Fabrikazio mekanikoko 
goi-mailako teknikaria 

- Fabrikazio mekanikoko 
lanbide-familiako 
profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

2 urte 4 urte 

 
(*) 2 urteko lanbide-esperientzia azken 5 urteetan. 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
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- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, 

edo baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 

- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Mekanikako lantegia 150 200 

Automatismoen lantegia 150 200 

Material suntsigarrien biltegia 40 40 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M. 2. M. 3. M. 

Kudeaketa-gela X X X 

Mekanikako lantegia X   X  

Automatismoen lantegia  X  

Material suntsigarrien biltegia X X X 

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-

proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko 2 arbel 
- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Orri birakaria 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 41 
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Mekanikako lantegia 

- Eskuzko makina-erremintak (zulatzeko makinak, 
hariztatzeko makinak, kurbatzeko makina, 
tolesteko makina, puntzonatzeko makina, prentsak, 
errematxatzeko makinak, leuntzeko makinak, 
bizarra kentzeko makinak) 

- Makina-erreminta automatikoak (zulatzeko makina 
sentsitibo bertikalak, tornuak, fresatzeko makinak, 
artezteko makinak, prentsak, transfer lineak, etab.) 

- Erreduktoreak eta motoerreduktoreak. 
- Zuhaitz eta ardatz gidarien euskarri normalizatuak. 
- Bibrazioak neurtzeko sistema. 
- Orekatzeko makina dinamikoa, ardatzak eta poleak 

dituena. 
- Karga- eta garraio-sistemak (polipastoak, garabiak, 

etab.) 
- Lotura mekanikoak egiteko ekipoak. 
- Eraunspenezko edo laser bidezko markatzailea. 
- Eskuzko erremintak. 
- Makinetarako erremintak eta tresnak (fresak, 

barautsak eta otxabuak, harriak, zerrak, platerak, 
kakoak eta puntuak, barailak, bridak, mahai 
baskulatzailea) 

- Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak (metroa, 
kalibrea, mikrometroa, pasa ez pasa kalibreak, 
goniometroak, pisatzeko baskulak, pirometroa, 
kontakturik gabeko termometroa, laser bidezko 
nibelagailua). 

- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko 
ekipoak.  

42 
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Automatismoen lantegia 

- Eskuzko erremintak. 
- Neurtzeko tresnak (polimetroak, sare-aztertzaileak, 

takometroa, telurometroa, flexometroa, 
presostatoak). 

- Muntatze-ekipo elektrikoak/elektronikoak, korronte 
zuzenaz nahiz korronte alterno monofasikoz eta 
trifasikoz elikatuak; gaintentsioen, gehiegizko 
intentsitateen eta zirkuitulaburren kontrako babesa 
duten aparatuak; karga kontrolatzeko sistemak, 
kontaktoreak, erreleak, memoriak, detektagailuak, 
seinaledun botoiak, komunikazioak dituzten kontrol 
programagarriak, abiadura erregulatzaileak, 
abiagailu mailakatuak dituzten motorrak; kokapena 
kontrolatzeko sistemak dituzten motorrak. 

- Automatismo-ekipo pneumatiko-hidraulikoak, 
elementu hauek dituztenak: presio-taldeak, 
mantentze-lanetarako unitateak, ekipoak neurtzeko 
eta erregulatzeko aparatuak, eragingailu linealak, 
biraketako eragingailuak, eragingailu 
proportzionalak, balbula linealak eta 
proportzionalak, sentsoreak, detektagailuak. 

- Lanpostu bakarreko lan-estazioetako ekipoak, 
elkarrekin konektagarriak eta ekipatuak: garraio- 
eta mihiztatze-lerroak, mekanizazioa, egiaztapena, 
biltegiratzea, pisatzea, matxura-simulagailua, 
langilearentzako HMI pantaila.  

- Robot artikulatua, 5/6 ardatzekoa: ardatz lineal edo 
zirkular gehigarria, softwarea eta kontrol-modulua, 
gehigarri mekanikoak, pintzak, eragingailuak. 

- Ikusmen artifizialeko sistemak. 
- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko 

ekipoak. 

Material suntsigarrien biltegia 

- Metalak (karbono-altzairuak, aleatuak, bereziak eta 
herdoilgaitzak, aluminioak, brontzea, kobrea, 
burdinurtuak, letoia). 

- Olio lubrifikatzaileak, hozgarriak, itsasgarriak, 
kolak, isolatzaile elektrikoak eta termikoak, 
kobrezko kable estalia, desoxidatzaileak, gantzak, 
junturak, erretenak, zura, marruskadura-materialak, 
epoxi erretxinak, zigilatzaileak eta junturetarako 
materialak, esmeril-ehunak, etab. 

- Aluminiozko egitura-profilak eta muntaketetarako 
gehigarriak. 

- Polimeroak (metakrilatoa, polikarbonatoa, 
poliesterrak, polimero fluordunak, polipropilenoa). 

- Engranaje-sortak, polea trapezoidalak eta 
horzdunak. 

- Uhal horzdunak, trapezoidalak eta lauak. 
- Gida linealak, torloju, uhal edo kremailera eta pinoi 

bidezkoak. 
- Erretilu-gida mugikorrak potentzia kableetarako eta 

maniobretarako.  
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Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
Kostu ekonomikoagatik edo azpiegitura-arrazoiengatik lantokietan jartzen zailak diren instalazioak behar badira praktikak 
egiteko, ekoizpen-zentro errealetan egin daitezke, ikaskuntza interaktiboko euskarrien bidez. 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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