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FABRIKAZIO MEKANIKOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

IZENA
GALDAKETA ETA ISURKETA

KODEA
FMEF0108

LANBIDE-ARLOA
Fabrikazio mekanikoa.

LANBIDE-EREMUA
Galdaketa.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
FME184_2: Galdaketa eta isurketa. (1228/2006 Errege Dekretua, 2006ko urriaren 27koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Aleazio metalikoen galdaketarako urtze- eta isurketa-eragiketak egitea, eta lortzen diren produktuak eta instalazio, makina
eta tresnen prestakuntza, doikuntza eta funtzionamendua kontrolatzea, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenarekiko
errespetua irizpidetzat hartuta.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0586_2: Ekipoak prestatzea eta galdaketa eta isurketa egitea
- UC0587_2: Galdaketa-prozesu automatikoetako makina eta instalazioak prestatzea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Ekoizpenaren arloan lan egiten du. Antolakuntzari dagokionez, erdi-mailako agintari baten mende dago. Kasu jakin
batzuetan, langileak izan ditzake bere ardurapean (labeen estaldura, karga eta abar), baina zuzenean produkzioko
arduradunaren mende.

Ekoizpen-sektoreak
Metalak eraldatzeko industrien sektorean jarduten du, eta arlo hauekin lotutako galdaketa-enpresetan egin dezake
lan: produktu metalikoen fabrikazioa, makina eta ekipo mekanikoen eraikuntza, ibilgailu automobiletarako piezen
fabrikazioa, ontzigintza, garraio-materialen eraikuntza, doitasun-ekipoen fabrikazioa, optika eta antzekoak.

Lanbideak edo lanpostuak
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8122.001.2 Bigarren galdaketako galdatzailea (metalurgia)
8122.001.2 Galdaketa-prozesuetako operadorea
8122.009.0 Bigarren galdaketako isurketa-makinako operadorea, oro har
Bigarren galdaketako labeetako operadoreak
Urtzeko labeetako operadoreak
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0586_2: Galdaketa- eta isurketaprozesuak

ORDUAK

230

MF0587_2: Galdaketako sistema osagarriak.

90

MP0038: Galdaketa eta isurketako lanekoak
ez diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

400

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUA
K

UF0169: Labe eta zalien estaldura

60

UF0170: Galdaketa-eragiketak

90

UF0171: Isurketa-eragiketak

80
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1. gaitasun-atala
EKIPOAK PRESTATZEA ETA GALDAKETA ETA ISURKETA
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GALDAKETA-PROZESU AUTOMATIKOETAKO MAKINA ETA
INSTALAZIOAK PRESTATZEA
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1. gaitasun-atala:
EKIPOAK PRESTATZEA ETA GALDAKETA ETA ISURKETA EGITEA
Kodea: UC0586_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Labe eta zalien estaldura egitea, haien funtzionamendua optimizatzeko, galdaketa-prozesuaren araberako
espezifikazio teknikoak eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
BI1.1 Labe eta zalien estaldura begiz behatuz egiaztatzen da, txantiloiak erabiliz (lodiera, pitzadurak, garbitasuna
edo besteren bat).
BI1.2 Material-mota hautatzen da, eta galdatu behar diren aleazio metalikoek behar duten estaldura prestatzen da.
BI1.3 Estaldura finkatutako muntaketa-jarraibideen arabera egiten da (galanden muntaketa, bibrazio-modua eta gradua, fritatze-kurba edo besteren bat).
BI1.4 Estalduraren ezaugarriak (basikotasun-indizea, errefrakzioa, aurkezpena —adreiluak, pise—-edo besteren
bat) bat datoz finkatutako espezifikazioekin.
LB2: Galdaketa-ekipoak kargatzea, galda espezifikazio teknikoak eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioarauak betez lortzeko.
BI2.1 Galdatu beharreko materialen kantitatea hautatzeak eta zehazteak aukera ematen dute espezifikazioak
betetzeko eta agindutako konposizio kimikoa ahalik eta kosturik txikienarekin lortzeko.
BI2.2 Materialak ezarritako prozesuaren eta karga-ordenaren arabera eta baliabide egokiekin kargatzen dira.
BI2.3 Galdaketa-prozesuan erabiltzen diren materialak ordenatuta eta sailkatuta edukitzen dira, behar bezala
identifikatzeko eta manipulatzeko.
BI2.4 Garraio- eta mantenu-elementuak (elektroimanak, pintzak, garabiak eta beste) eragiketara egokitzen dira eta
erabilera-egoera onean mantentzen dira.
LB3: Labeak erabiltzea, galdaren konposizio kimikoa eta tenperatura kontrolatzeko, prozesuaren espezifikazio teknikoen
arabera, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez.
BI3.1 Prozesuak nahitaezko dituen funtzionamendu-parametroak erabiltzen dira (korronte elektrikoa, oxigenoa,
gasa, airea, kokea, tenperatura, hoztea, xurgapena eta abar).
BI3.2 Isurketa-zaliak galdaren kantitatearen eta konposizioaren arabera prestatzen dira.
BI3.3 Segurtasun-sistemak eta -gailuak (tenperatura-mugatzaileak, karga-mugatzaileak, ibiltarte-mugatzaileak eta
beste) aldizka aztertzen dira, behar bezala dabiltzala bermatzeko.
BI3.4 Analisiak eskatutako espezifikazioak betez (laginak hartzeko tokia, kantitatea, motak eta abar) egiteko
moduan prestatzen dira probetak, eta komeni den bezala mekanizatuta (lauketa) eta identifikatuta daude.
BI3.5 Metal urtua (konposizio kimikoa, analisi termikoa eta abar) finkatutako prozeduren arabera kontrolatzen da.
BI3.6 Galdaren konposizio kimikoaren behin betiko doikuntza analisiaren emaitzen arabera egiten da (elementuak
eta ehunekoak).
BI3.7 Galdaketa-denborak eta -tenperaturak finkatutako mugen barruan mantentzen dira, labetik moldera
aldatzean gertatzen den hoztea aintzat hartuta.
LB4: Galda moldean isurtzea edo injektatzea (eskuz edo automatikoki), piezak betetze-mailak eta hoztea kontrolatuz
lortzeko, laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez.
BI4.1 Prozesurako egokiak diren garraio- eta mantenu-elementuak (orga elektrikoak edo mekanikoak, polipastoak
eta abar) erabiltzen dira, eta egoera onean mantentzen dira.
BI4.2 Galdaketa-prozesuko moldeen beharren araberako galda-kantitatea ateratzen da labetik.
BI4.3 Finkatutako egitura metalografikoa metal likidoa tratatuz lortzen da (inokulazioa, nodulizazioa, aldaketa,
fintzea eta beste), ezarritako parametroak errespetatuz (produktuaren konposizioa, adizio-modua eta -kantitatea,
desegite-denbora eta abar).
BI4.4 Isurketa tenperatura, denbora eta emari egokiarekin egiten da, eta moldea ondo betetzea eta ingurunea
seguru egotea bermatzen du (jarioak, deformazioak).
BI4.5 Piezak finkatutako prozeduraren arabera hozten dira.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Materialak manipulatzeko eta garraiatzeko sistemak: Biltegiratze-sistema. Neurgailuak (emari-neurgailuak, pirometroak,
espektrometroak, analizagailu termiko diferentzialak...). Galdaketa-sistemak (kubiloteak, labe elektrikoak, oxierrekuntzalabeak, aldatzeko eta isurtzeko zaliak, berotze-erregailuak, isurketa-unitateak...).

Lanaren emaitza edo produktuak
Galdaketa bidez lortzen diren piezak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Dokumentu teknikoak. Kontrol-jarraibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Ingurumen-arauak. Galdaketaprozedurak. Labeen eskuliburuak. Lehengaien eta estaldura-materialen ezugarriak.

2

2. gaitasun-atala:
GALDAKETA-PROZESU AUTOMATIKOETAKO MAKINA ETA
INSTALAZIOAK PRESTATZEA
Kodea: UC0587_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Galdaketako makina edo instalazio automatikoak prestatzea, sistemaren dokumentu teknikoen eta ezaugarrien
arabera, funtzionamendu egokia ziurtatzeko, lotze-tresnak eta eskatutako gehigarriak prestatuz eta muntatuz, eta laneko
eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-araudia betez.
BI1.1 Ekoizpen-baliabideak prestatzeko, prozesuaren espezifikazio teknikoak interpretatzen dira (planoak,
eskemak, eragiketa-sekuentzia, tresnak).
BI1.2 Tresnak muntatzeko, erreminta egokiak erabiltzen dira, euskarriak garbi eta kontserbazio-egoera onean
daudela zainduz, eta espezifikazio teknikoei jarraikiz (sekuentzia, estutze-momentuak, erregulazioa).
BI1.3 Garraio- eta altxatze-elementuak garraiatu beharreko materialaren ezaugarrien arabera eta segurtasunkondizioetan zehazten dira.
LB2: Ekipoak (PLCak eta robotak) edo instalazioak lan-prozesuaren arabera erabiltzea, instalazioak edo ekipoak laneko
eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-araudia betez automatizatzeko.
BI2.1 Programaren espezifikazio teknikoak (desplazamenduak, abiadurak, lotze-indarrak) dokumentu teknikoen
interpretazioarekin (planoak, prozesua, erabilera-eskuliburuak) identifikatzen dira.
BI2.2 PLCak edo robotak funtzionamendu-eskuliburuaren arabera manipulatzen dira, tresnen muntaketa eta
erabilerari dagokionez.
BI2.3 Roboten edo PLCen programak simulazio bidez edo lehen ziklo bat hutsean eginez egiaztatzen dira, sistema
behar bezala dabilela bermatzeko.
LB3: Galdaketa-instalazio automatikoak erregulatzeko elementuak erabiltzea, ezarritako prozesuarekin bat etorriz eta
laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
BI3.1 Parametro erregulatuak (abiadura, emaria, indarra, presioa) prozesuaren espezifikazio teknikoetara
egokitzen dira, eta sistemek onar ditzaketen mugen barruan daude.
BI3.2 Elementu erregulatuen mugimenduak (zilindroak, pintzak, motorrak) ahalik eta denbora laburrenean egiten
dira.
BI3.3 Gailu egokiak eta kalibratuak erabiliz egiaztatzen dira aldagaiak (abiadura, emaria, indarra, presioa).
LB4: Ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea, jarraibideen arabera eta laneko eta ingurumeneko
arriskuak prebenitzeko araudiaren arabera dihardutela ziurtatzeko.
BI4.1 Neurketa-elementuak eta ekipoa eta instalazioak kontrolatzekoak funtzionamenduan egiaztatzen dira.
BI4.2 Koipeztatu beharreko elementuak ezarritako maiztasunarekin lubrifikatzen dira.
BI4.3 Hondatutako edo higatutako elementuak haien funtzionamendu-parametroak ikusi ondoren aldatzen dira.
11
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Galdaketa-prozesuetako instalazioak, moldeak. Robotak eta maneiagailuak. Garraio-sistemak (eskorgak eta uhal
garraiatzaileak). PLCak. Programazio-kontsolak. Kontrol-panela

Lanaren emaitza edo produktuak
Galdaketa-prozesuetarako prestatutako ekipo eta instalazioak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Planoak. PLCak, robotak eta maneiagailuak erabiltzeko eskuliburuak. Kontrol-jarraibideak. Galdaketa-prozedurak.
Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko araudia.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
GALDAKETA- ETA ISURKETA-PROZESUAK
2. prestakuntza-modulua:
GALDAKETAKO SISTEMA OSAGARRIAK
3. prestakuntza-modulua:
GALDAKETA ETA ISURKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK

1
2
3
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1. prestakuntza-modulua:
GALDAKETA- ETA ISURKETA-PROZESUAK
Kodea: MF0586_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0586_2: Ekipoak prestatzea eta galdaketa eta isurketa egitea.
Iraupena: 230 ordu
1.1. prestakuntza-atala
LABE ETA ZALIEN ESTALDURA
Kodea: UF0169
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Labe eta zalien estaldura-teknikak aplikatzea galdaketa eta isurketarako, kalitatea ziurtatuz eta laneko eta ingurumeneko
arriskuen prebentzio-arauak betez.
BI1.1 Labe eta zalien estaldurara-materialak (azidoak, basikoak, neutroak) eta haien aurkezpena (adreiluak, piseak eta
abar) deskribatzea.
BI1.2 Labe eta zalien estaldura-prozesuetan erabiltzen diren galandak eta erremintak deskribatzea.
BI1.3 Estaldurak prestatzeko eta eraikitzeko prozedurak deskribatzea. BI1.4 Estaldura erregogorra non jarri behar den
identifikatzea, labe eta zalien planoak interpretatuz.
BI1.5 “Fritatze-kurba” interpretatzea (tenperatura, denbora), estaldura-denboraren arabera, sinterizazio egokia
bermatzeko.
BI1.6 Estaldura baten bizitzan eragiten duten aldagaiak identifikatzea.
BI1.7 Labe edo zali batean, estaldura egitea, hauek kontuan izanik:
- Estaldura erregogorra non jarri behar den identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz.
- Lodiera errefraktarioa neurtzea, eskatutako apreziazioaren araberako baliabide egokiak erabiliz, prozedura
normalizatuei jarraikiz.
Estalduraren higadura kalkulatzea, eta aldi batez kentzea edo “adabakiak” jartzea erabakitzea.
Labe edo zalien estaldura egiteko behar diren materialak ordenatzea eta sailkatzea.
Galandak hautatzea eta erreminta egokiak erabiliz ezartzea, finkatutako espezifikazioak betez.
Estaldurak ekoizpenean erabili aurretik jarraitu behar duen “fritatze-kurba” (tenperatura, denbora)
interpretatzea.
Labe do zaliaren estaldura eraikitzeko prozesua segurtasun-kondizioetan gauzatzea.

Edukiak:
1. Labe eta zaliak estaltzeko behar den interpretazio teknikoa
- Informazio grafikoa interpretatzea.
- Bistak, ebakidurak eta sekzioak.
- Erregogorra jartzeko guneak.

2. Galdaketa- eta isurketa-prozesuetan erabiltzen diren labe eta zaliak
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- Urtzeko labeak: Deskribapena. Motak. Zati nagusiak. Aplikazioak.
- Isurketa-zaliak eta lingote-ontziak:
•
Deskribapena.

Galdaketa eta isurketa

•
•

Zati nagusiak.
Motak.

3. Labe- eta zali-estaldurak galdaketa- eta isurketa-prozesuetan
- Labe eta zalien estalduretan erabiltzen diren material erregogor motak (azidoak, oinarrizkoak, neutroak, bereziak).
•
Konposizioa.
•
Aplikazioak.
•
Ezaugarriak.
•
Propietateak.
•
Aurkezpen-formak (zementua, morteroa, adreilua).
- Labeak eta zaliak estaltzeko erabiltzen diren erremintak.
- Masa erregogorrak prestatzea.
- Estaldura baten bizitzan eragiten duten aldagaiak.
- Erregogorra egiaztatzea: Erregelak eta mailak.
- Prozedurak eta teknikak.
- Erabili beharreko dokumentu teknikoak.

4. Segurtasuna eta ingurumena labe eta zalien estalduran. arauak eta arriskuak.
- Prozesuarekin erlazionatutako arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak.
- Norbera babesteko ekipoak.
- Prozesuari aplikatzen zaion ingurumen-babesa.

1.2. prestakuntza-atala
GALDAKETA-ERAGIKETAK
Kodea: UF0170
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Produktu metalikoen galdaketa- eta isurketa-prozesuak egitea, eta haien faseak erlazionatzea erabiltzen diren
baliabideekin, sortzen diren transformazioekin eta kontrolatu behar diren parametroekin.
EI1.1 Aleazio metalikoak galdaketa-prozesuan gertatzen diren transformazioekin eta eragiten duten faktoreekin
erlazionatzea (osagaiak, portzentajeak, denborak, tenperatura eta abar).
EI1.2 Galdaketa- eta isurketa-prozesuan izaten diren faseak, eragiketak eta parametroak azaltzea, eta haien
helburuarekin eta aplikazioarekin erlazionatzea.
EI1.3 galdaketako labe eta instalazio motak deskribatzea, eta haien ezaugarri eta aplikazio nagusiak identifikatzea.
EI1.4 Galdaketa-prozesuetan —hondar berdeko moldaketa, moldaketa kimikoa, maskorrekoa, injekziozkoa,
mikrogaldaketa, zentrifugoa, isurketa jarraitua eta poliestireno galduzkoa—, piezaren planoa, aplikatu beharreko arauak
eta espezifikazio teknikoak zehaztuta daudela:
Urtu behar den piezaren forma eta dimentsioak identifikatzea eta zer galdaketa-prozesu erabili behar de
adieraztea.
Material-mota, konposizioa eta ezaugarriak identifikatzea taulak baliatuz.
Planoan definitutako pieza lortzeko zer galdaketa-prozesu egin behar den erabakitzea, eta faseak eta
eragiketak zehaztea.
Galdaketa-prozesurako behar diren instalazioak, ekipoak eta lan-baliabideak zehaztea.
Galdaketa-prozesuan egin behar diren metal likidoaren tratamenduak identifikatzea (inokulazioa, nodulizazioa,
fintzea, aldaketa).
Prozesuaren parametroak ezartzea (tenperatura, denbora, berotze-abiadura, hoztea eta abar).
A2: galdaketa-prozesua egiteko teknikak behar bezala erabiltzea, espezifikazio teknikoak abiapuntutzat hartuz eta laneko
eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-neurriak betez.
EI2.1 Aleazio metalikoak lortzeko erabiltzen diren osagaiak eta aditiboak azaltzea.
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EI2.2 Kargak prestatzen eta labeak elikatzen erabiltzen diren baliabideak, haiek erabiltzeko prozedura eta hartu
beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea. EI2.3 Galdaketa egiteko erabiltzen diren ekipoen (labe instalazio eta
bestelakoen) ezaugarriak, funtzionamendua eta mantentze-lanak deskribatzea.
EI2.4 Galdaketa-instalazioen elementuak (erreostatoak, intentsitate-aldagarriak eta abar) prozesuan eragiten duten
parametroekin (tenperatura, berotze-kurba, korronte-intentsitatea eta abar) erabiltzea.
EI2.5 Zer lehengai eta zer kantitatetan urtu behar diren zehaztuta dagoen galdaketa-prozesu batean, lortu behar den
produktua lortzeaz gain::
Labe-estalduraren egoera egiaztatzea.
Galdaketarako lehengaiak eta aditiboak identifikatzea.
Material bakoitzetik behar den kantitatea erabiltzea, zehaztutako konposizio kimikoaren arabera, eta pisatzea,
proportzio egokia ezartzeko.
Labea prozesuan aurreikusitako baldintzetan kargatzea, babes-ekipo egokiak erabiliz.
Urtze-prozesua hasteko une egokia zein den ezartzea, isurketa-unearen arabera.
Urtze-kondizioak ezartzea (tenperatura, korrontearen intentsitatea eta abar), galdaketa-plataformaren aginteak
erabiliz.
Galdaketa-prozesuko aldagaiak kontrolatzea, elementu erregulatzaileen gain jardunda.
Material urtuaren lagin bat ateratzea, espezifikazioen arabera, eta galdaren konposizioa zehazteko probeta
egitea.
Labearen karga zuzentzea, probetaren analisian lortutako konposizio kimikoaren datuen arabera.
Galdaketa-prozesuan izan litezkeen gorabeherak erlazionatzea haiek eragiten dituzten arrazoiekin.

Edukiak:
1. Interpretazio teknikoa galdaketa-prozesuetan
- Informazio grafikoa interpretatzea.
- Bistak, ebakidurak eta sekzioak.
- Erabili beharreko dokumentu teknikoak.

2. Galdaketa- eta isurketa-prozesuetako metalurgia orokorra
- Metal burdinazkoak eta haien aleazioak:
•
Karbono-altzairuak.
•
Aleazio-altzairuak.
•
Aleazio txikikoak.
•
Herdoilgaitzak. Izena. Konposizioa. Ezaugarriak.
- Metal ez-burdinazkoak eta haien aleazioak:
•
Aluminioa.
•
Kobrea.
•
Zinka.
•
Magnesioa.
•
Titanioa.
•
Nikela. Izena. Konposizioa. Ezaugarriak.
- Oreka-diagramak – Fe-C diagrama.
- Aleazioen osagai mikrografikoak.
- Metal urtu motak: grisa, zuria, xaflagarria, harikorra edo nodularra, grafito konpaktuzkoa. Konposizioa, aplikazioak,
ezaugarriak, egitura, lortzeko modua.
- Galdaketaren printzipio orokorrak.
- Metalen galdaketa-tenperaturak.
- Metal likidoaren tratamendu metalurgikoak.
- Solidotzearen printzipioak.

3. Galdaketako lehengaiak eta aditiboak
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Materialak jasotzea.
Lingoteak, itzulerak, arrabioa, txatarras eta ferroaleazioak.
Erregaiak, urgarriak, aleatzaileak eta besye aditibo batzuk.
Metal burdinazkoen eta ez-burdinazkoen galdaketa-prozesuan behar diren lehengaiak identifikatzea.
Galdaketan erabiltzen diren aditiboen funtzioa.
Metal burdinazkoen eta ez-burdinazkoen galdaketa-prozesu bateko lehengai- eta aditibo-karga baten formulazioa.
Nahasteak era proportzioak ezagutzea.

Galdaketa eta isurketa

4. Galdaketan erabiltzen diren ekipoak eta baliabideak
- Urtzeko labeak:
•
Motak.
•
Deskribapena.
•
Zati nagusiak.
•
Aplikazioak.
- Kargak prestatzeko eta labeak elikatzeko erabiltzen diren baliabideak, erabiltzeko prozedura eta segurtasunneurriak.

5. Galdaketa-prozesua
- Galdaketa-prozesuak:
•
Hondar berdeko moldaketa.
•
Kimikoa.
•
Maskorrekoa.
•
Injekziozkoa.
•
Mikrogaldaketa.
•
Zentrifugoa.
•
Isurketa jarraitua.
•
Poliestireno galduzkoa. Printzipio orokorrak. Deskribapena. Prozesuaren faseak. Ekipoak. Instalazioak.
Parametroak eta eragiketak. Galdaketa-prozesua:
•
Printzipio orokorrak.
•
Deskribapena.
•
Faseak
•
Motak.
•
Eragiketak.
•
Parametroak.
•
Prozedurak.
- Urtzeko labea:
•
Funtzionamendua eta erregulazioa.
•
Piztea.
•
Karga-sekuentzia.
•
Kontrolatu beharreko parametroak.
•
Zepagabetzea.
•
Desgasifikazioa.
•
Konposizioaren doikuntza.
•
Tenperatura.
•
Gehikuntzak.
•
Laginak hartzea.
•
Pikatzea/hustea.
•
Gelditzea.

6. Galdaketa-prozesuen egiaztapena eta kontrola
- Produktuen kontrola. Galdaketako arazoak, haien eragileak eta irtenbideak.
- Laginak hartzea.

7. Segurtasuna eta ingurumena galdaketa-prozesuan.
-

Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Ingurumena babesteko arauak.
Norbera babesteko ekipoei buruzko arauak.
Prozesuekin erlazionatutako arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak.
Kargak maneiatzea.
Metal likidoaren zipriztinak: erredurak.
Arnasbideetarako arriskuak: hauts- eta ke-emisioak.
Begi-lesioak: itsualdiak.
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1.3. prestakuntza-atala
ISURKETA-ERAGIKETAK
Kodea: UF0171
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Metal urtua dagokion moldean isurtzeko teknikak behar bezala erabiltzea, laneko eta ingurumeneko arriskuen
prebentzio-neurriak errespetatuz.
EI1.1 Isurketa-prozesuak deskribatzea, eta lortu behar diren produktuekin eta ekipo eta instalazioen mantentze-lanekin
erlazionatzea.
EI1.2 Metal urtuaren tratamenduak (inokulazioa, nodulizazioa, fintzea, aldaketa) aleazioen osagaietan dituen eraginak
deskribatzea.
EI1.3 Isurketa-prozesuan izan litezkeen gorabeherak erlazionatzea haiek eragiten dituzten arrazoiekin.
EI1.4 Isurketa-prozesuetako kondizioak eta segurtasun-neurriak deskribatzea, baita babes-mekanismoak ere.
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zeinetan moldeak eta galdaketa labean
urtutako materiala baitauzkagu:
Metal urtuaren kalitate osoa baloratzea (tenperatura, kantitatea, galdaren egokitzapena eta abar).
Egin behar den isurketaren arabera galda zer unetan atera behar den finkatzea.
Isurketa-zaliaren tamaina hautatzea.
Zaliaren egoera aztertzea (garbitasuna, estalduraren higadura eta abar) eta aurrez galda berotzea.
Isurketa segurtasun-kondizioetan egitea, instalazioaren elementu mekaniko, elektroniko, pneumatiko eta
hidraulikoak erabiliz.
Denborari, tenperaturari, emariari eta galdaren egokitzapenari dagozkion isurketa-arauak erabiltzea.
- Isurketa-ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea (garbiketa, koipeztatzea eta abar).
A2: Aleazio metalikoen elementu kimikoak eta ezaugarriak, prozedura metalografikoen bidez ikus daitezkeenak,
interpretatzea.
EI2.1 Aleazio metaliko bateko elementu kimikoak eta haien kantitatea identifikatzea, analisi-prozedura automatikoak
erabiliz.
EI2.2 Aleazio metaliko baten osagaiak eta kalitate metalurgikoaren eragina (osagaien forma, tamaina eta banaketa,
akatsak) identifikatzea prozedura metalografikoak erabiliz.
EI2.3 Metal likidoaren tratamenduak, konposizio kimikoak eta hozte-abiadurak osagaien eraketan duten eragina
deskribatzea.

Edukiak:
1. Interpretazio teknikoa isurketa-prozesuan
- Informazio grafikoa interpretatzea.
- Bistak, ebakidurak eta sekzioak.
- Erabili beharreko dokumentu teknikoak.

2. Isurketa-prozesuan erabiltzen diren aditiboak
- Nodulizatzaileak, fintzaileak, inokulatzaileak eta beste aditibo batzuk.
- Erabiltzen diren aditiboen funtzioa.
- Nahasteak era proportzioak ezagutzea.

3. Isurketa-eragiketetan erabiltzen diren ekipoak eta baliabideak
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- Isurkteta-zaliak:
•
Deskribapena.
•
Zati nagusiak.
•
Motak.
- Moldeak eta lingote-ontziak:
•
Deskribapena.

Galdaketa eta isurketa

•
Zati nagusiak.
•
Motak.
- Kargak maneiatzeko erabiltzen diren baliabideak, erabiltzeko prozedura eta segurtasun-neurriak.

4. Isurketa-prozesuak
- Isurketa-prozesua:
•
Printzipio orokorrak.
•
Deskribapena.
•
Zati nagusiak.
•
Motak (jarraitua, lingote-ontzietakoa, moldeetakoa).
•
Parametroak.
•
Prozedurak.
- Isurketa-sistemak (isurbideak, bigarren mailako kanala, karga-hodia, huste-hodia): motak, ezaugarriak eta
aplikazioak.
- Metal likidoaren tratamendua (inokulazioa, nodulizazioa, aldaketa, fintzea).
- Aleazioen gaineko efektuak. Kontrolatu beharreko aldagaiak.

5. Isurketa-prozesuen egiaztapena eta kontrola
-

Produktuen kontrola. Galdaketako akatsak, haien eragileak eta irtenbideak.
Laginak hartzea, probetak prestatzea: ebaketa, leunketa, erasoa.
Egiaztatzeko eta kontrolatzeko tresnen erabilera. Mikroskopio metalografikoaren maneiua.
Egiaztatzeko eta kontrolatzeko prozedurak.

6. Segurtasuna eta ingurumena isurketa-eragiketetan
-

2

Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Ingurumena babesteko arauak.
Norbera babesteko ekipoei buruzko arauak.
Prozesuekin erlazionatutako arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak.
Kargak maneiatzea.
Metal likidoaren zipriztinak: erredurak.
Arnasbideetarako arriskuak: hauts- eta ke-emisioak.
Begi-lesioak: itsualdiak.

2. prestakuntza-modulua:
GALDAKETAKO SISTEMA OSAGARRIAK
Kodea: MF0587_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0587_2: Galdaketa-prozesu automatikoetako makina eta instalazioak

prestatzea.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Galdaketa-prozesu osagarriak (pieza-elikatzea, erremintak, tangak hustea/betetzea, hondakinak hustea) eskuzko
teknika eta baliabideekin nahiz automatikoekin lotzea, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko kondizioetan.
EI1.1 Galdaketa-prozesuetan erabiltzen diren manipulazio-, garraio- eta biltegiratze-teknikak edo beste batzuk
deskribatzea.
EI1.2 Prozesu baten informazio teknikoa interpretatzea.
EI1.3 Galdaketa-prozesuak automatizatzeko erabiltzen diren elementuak identifikatzea.
EI1.4 Makinen elikadura automatizatzeko erabiltzen diren baliabideak (robotak, maneiagailuak edo besteren bat)
deskribatzea, hauen funtzioak azalduta:
Egitura-elementuak.
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Kate zinematikoak.
Konpresoreak, ponpa hidraulikoak.
Kontrol-elementuak.
Eragingailuak (motorrak, zilindroak, pintzak edo beste batzuk).
Informazio-kaptadoreak.
EI1.5 Material-hautaketa, makinen elikadura, prozesaketa eta biltegiratze faseak dituen galdaketa-prozesu batean:
Galdaketa-prozesu bateko fluxu-diagramak egitea.
Prozesuaren segurtasun-sistema oinarrizko baten diseinua egitea.
Galdaketa-prozesu jakin baterako behar diren baliabideak zerrendatzea.
- - Hartutako irtenbidearen balorazioa jasotzen duen txosten bat egitea.
A2: Piezak elikatzeko sistema automatikoetarako eta galdaketa-eragiketa osagarrietarako (manipulazioa eta hozketa,
fluidoen mantentze-lanak eta abar) kontrol-programak egokitzea, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenituz.
EI2.1 Dokumentu teknikoak interpretatuz, programaren espezifikazio teknikoak lortzea (lekualdatzeak, abiadurak, lotzeindarrak...).
EI2.2 PLC eta roboten lengoaien funtzio bereizgarriak galdaketa-ekipo osagarriekin egin behar diren eragiketekin lotzea.
EI2.3 PLC eta roboten programazioan erabiltzen diren informazioa transmititzeko eta biltegiratzeko sistemak azaltzea.
EI2.4 PLCak eta robotak erabiltzen diren makinak automatikoki elikatzeko sistementzako kontrol-programak egokitzea:
Mugimendu-sekuentzia, talkarik gabe, finkatzea, pertsona eta ekipoen segurtasuna zaintzeko arauak aintzat
hartuta.
Kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea (presioa, indarra, abiadura eta abar).
Egin beharreko fluxu-diagramak egitea.
- - PLCa eta robota kontrolatzeko programa egitea.
A3: Manipulazioan, garraioan eta abarretan esku hartzen duten organoak erabiltzea (pneumatikoak, hidraulikoak,
elektrikoak, programagarriak eta beste), erregulazio-elementuetan eraginez, eta lehen mailako mantentze-lanak egitea,
laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenituz.
EI3.1 Galdaketa-prozesu osagarrietan erregula daitezkeen aldagaiak identifikatzea (indarra, presioa, abiadura, etab.).
EI3.2 Elementuak (pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak) erregulatzen dituzten aldagaiekin erlazionatzea.
EI3.3 Aldagaiak (indarra, presioa eta abiadura, besteren artean) erregulatzeko eta egiaztatzeko teknikak deskribatzea.
EI3.4 Eragingailuak (hidraulikoak, pneumatikoak, elektrikoak) modu ordenatuan eta manipulazio-sistema automatiko
bateko baliabide egokiak erabiliz muntatzea eta desmuntatzea.
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan piezen manipulazio, garraio eta elikadurako prozesu batean,
zeinetan eragingailu hidraulikoak, pneumatikoak eta elektrikoak baitaude:
Maneiagailu baten maniobretarako aldagaiak erregulatzea (indarra, presioa, abiadura edo beste batzuk).
Aldagaien magnitudeak tresna egokiekin (manometroak, erregelak, takometroak, dinamometroak edo beste
batzuk) neurtzea.
Lehen mailako mantentze-lanak egitea manipulazio-, garraio- eta elikadura-sistemetan.
Sistemen portaera deskribatzea, eskatzen zaienaren arabera.
- Organoak (elektrikoak, hidraulikoak edo pneumatikoak) erabiltzean sor litezkeen arriskuak aurreikustea.
A4: Sistema automatizatu baten erantzuna kontrolatzea, ibilbideak eta mugimenduen sinkronismoa aztertuz, egin beharreko
neurketak eginez eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez.
EI4.1 Neurketa-unitateak deskribatzea.
EI4.2 Neurgailuak azaltzea.
EI4.3 Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak trebeziaz erabiltzea.
EI4.4 Sistema automatizatu baten bidezko galdaketa-prozesu batean, erantzuna kontrolatzea hauek kontuan izanik:
Elementu pneumatikoak, elektrikoak, programagarriak eta robotak erabiltzen diren piezen manipulazioko
faseetan, galdaketa-eragiketetan eta abarretan kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea.
Manipulazio-sistema baten eskaeren aurrean aldagaiek dituzten magnitudeak neurtzea.
Kontrol-elementuak erregulatzea, emandako perdoien barruan egin dadin prozesua.
Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea, eta, behar izanez gero, aldatzea.
Ibilbideak optimizatzea, behar ez diren lekualdatzeak saihestuz.

Edukiak:

1. Galdaketako manipulazio-, garraio- eta biltegiratze-baliabideak
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-

Erdiautomatikoak (elektro-pneumo-hidraulikoak).
Piezei eta erremintei eusteko behar diren tresnak.
Automatikoak(maneiagailuak, robotak).
Manipulazio-, garraio-, biltegiratze-teknikak:

Galdaketa eta isurketa

•
•
•
•

Deskribapena.
Produktu edo planoen interpretazio teknikoa.
Elementuak identifikatzea.
Materialak hautatzeko, makinak elikatzeko, biltegiratzeko... faseak ezagutzea.

2. Galdaketako sistema automatikoen programazioa
- Automatizazioa:
•
Automatizazioaren printzipio orokorrak.
•
Sistema automatizatu baten osagaiak.
•
Kontrol-motak.
•
Prozesu jarraituak eta prozesu sekuentzialak.
•
Automatismoen muntaketan eta mantentze-lanetan erabiltzen diren erremintak, ekipoak eta materialak.
- Robotak.
•
Motak, aldeak, ezaugarriak, funtzioak, aplikazioak.
•
Datuak sartzeko eta kudeatzeko gailuak.
•
Instalazio robotizatu baten zatiak.
•
Programazio-lengoaiak (funtzioak, parametroak, fluxu-diagramak).
•
Ibilbideak egiaztatzea.
•
Ibilbideak optimizatzea.
- Automata programagarriak (PLCak):
•
Ezaugarriak. Motak. Zatiak. Aplikazioak. Programazio-kontsolaren erabilera.
•
Programazio-lengoaiak (funtzioak, aldagaiak, parametroak, fluxu-diagramak).
•
Funtzio-programa sekuentziala edo aginte-diagrama.
•
Kontaktuen eskema.
- Informazioa transmititzeko eta biltegiratzeko sistemak.
- Programak aldatzea, detektatutako akatsetatik abiatuta.
- Ekipoen kalibrazioa.
- Prozesuen simulazioa.
- Programa simulatua egitea: ordenagailu bide, hutseko zikloa eginez, lehen pieza eginez.

3. Galdaketa-sistema automatizatuen erregulazioa eta doikuntza
- Pneumatikoa:
•
Oinarriak. Gasen oinarrizko legeak eta propietateak. Aire konprimatua.
•
Osagai pneumatikoak. Aplikazio-esparrua.
•
Sistemaren funtzionamenduaren analisia. Erregulatu beharreko aldagaiak.
•
Neurgailuak.
•
Eskema pneumatikoak interpretatzea. Sinbologia. Arauak.
- Hidraulikoa:
•
Oinarriak. Likidoen oinarrizko legeak eta propietateak. Fluido hidraulikoak.
•
Osagai hidraulikoak. Aplikazio-esparrua.
•
Aginte-elementu hidraulikoak.
•
Sistemaren funtzionamenduaren analisia. Erregulatu beharreko aldagaiak.
•
Neurgailuak.
•
Eskema hidraulikoak interpretatzea. Sinbologia. Arauak.
- Elektrizitatea:
•
Oinarriak. Neurri-unitateak.
•
Osagai elektrikoak.
•
Makina elektrikoak.
•
Korronte zuzeneko eta korronte alternoko motorrak.
•
Kaxa elektrikoak. Interpretazioa eta normalizazioa.
•
Neurgailuak.
•
Eskema elektrikoak interpretatzea. Sinbologia.
•
Seinale- eta babes-elementuak. Motak eta ezaugarriak.
- Erregulazio-organo pneumatikoak, hidraulikoak eta elektrikoak.
- Kontrol-parametroak (abiadura, ibilbidea, denbora).
- Egiaztatze-tresnak (presostatoa, emari-neurgailua).
- Zuzenketarako eragingailuak (aire-dosifikagailuak, potentzia-mugatzaileak, emari-mugatzaileak).
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- Doitzeko eta prestatzeko eragiketak.
- Kalibrazio-prozedurak.

4. Mantentze-lanak
- Mantentze-lanetako funtzioak.
- Mantentze-lan motak:
•
Prebentziozko mantentze-lanak. Prebentziozko mantentze-ekintzaren erregistro-fitxa.
•
Mantentze-lan zuzentzaileak. Matxura eta asistentzien partearen prozesu-orria, haiek konpontzeko.
- Makina eta instalazio automatizatuen lehen mailako mantentze-lanak.
- Ekipo pneumatiko, hidrauliko eta elektrikoen lehen mailako mantentze-lanak.
- Matxura ohikoenak.
- Matxurak topatzeko arauak.

5. Segurtasuna eta ingurumena galdaketan
- Sistema osagarrietan aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzio-arauak.
- Sistema osagarrietan aplikatu beharreko ingurumena babesteko arauak.
- Norbera babesteko ekipoak.

3

3. prestakuntza-modulua
GALDAKETA ETA ISURKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK
Kodea: MP0038
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Labe eta zalien estaldura egitea galdaketa eta isurketarako, kalitatea ziurtatuz eta laneko eta ingurumeneko arriskuen
prebentzio-arauak betez.
EI1.1 Estaldura erregogorra non jarri behar den identifikatzea, dokumentu teknikoak interpretatuz.
EI1.2 Lodiera errefraktarioa neurtzen parte hartzea, eskatutako apreziazioaren araberako baliabide egokiak erabiliz,
prozedura normalizatuei jarraikiz.
EI1.3 Estalduraren higadura kalkulatzea, eta aldi batez kentzea edo “adabakiak” jartzea erabakitzea.
EI1.4 Labe edo zalien estaldura egiteko behar diren materialak ordenatzea eta sailkatzea.
EI1.5 Galandak hautatzen eta erreminta egokiak erabiliz ezartzen parte hartzea, finkatutako espezifikazioak betez.
EI1.6 Estaldurak ekoizpenean erabili aurretik jarraitu behar duen “fritatze-kurba” (tenperatura, denbora) interpretatzea.
EI1.7 Labe do zaliaren estaldura eraikitzeko prozesua segurtasun-kondizioetan gauzatzen parte hartzea.
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A2: Metal burdinazko eta ez-burdinazkoen galdaketa-prozesua egitea, lehengaiak, haien kantitatea eta lortu beharreko
azken produktua zehaztuak izanik, eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-neurriak aplikatuz:
EI2.1 Labe-estalduraren egoera egiaztatzea.
EI2.2 Galdaketarako behar diren lehengaiak eta aditiboak identifikatzea.
EI2.3 Zehaztutako konposizio kimikoaren arabera material bakoitzetik zer kantitate behar den finkatzen laguntzea, eta
pisatzea, proportzio egokia ezartzeko.
EI2.4 Labea prozesuan aurreikusitako baldintzetan kargatzen parte hartzea, babes-ekipo egokiak erabiliz.
EI2.5 Isurketa-unearen arabera urtze-prozesua hasteko une egokia zein den erabakitzen laguntzea.
EI2.6 Urtze-kondizioak ezartzen parte hartzea (tenperatura, korrontearen intentsitatea eta abar), galdaketaplataformaren aginteak erabiliz.
EI2.7 Galdaketa-prozesuko aldagaiak kontrolatzea, elementu erregulatzaileen gain jardunda.
EI2.8 Material urtuaren lagin bat espezifikazioen arabera ateratzen eta galdaren konposizioa zehazteko probeta egiten
parte hartzea.
EI2.9 Labearen karga zuzentzen parte hartzea, probetaren analisian lortutako konposizio kimikoaren datuen arabera.
EI2.10 Galdaketa-prozesuan izan litezkeen gorabeherak erlazionatzea haiek eragiten dituzten arrazoiekin.
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A3: Moldeak eta galdaketa-labean urtutako materiala izanik, isurketa-prozesua egitea laneko eta ingurumeneko arriskuen
prebentzio-neurriak errespetatuz:
EI3.1 Metal urtuaren kalitate osoa baloratzea (tenperatura, kantitatea, galdaren egokitzapena eta abar).
EI3.2 Egin behar den isurketaren arabera galda zer unetan atera behar den finkatzen parte hartzea.
EI3.3 Isurketa-zaliaren tamaina hautatzen parte hartzea.
EI3.4 Zaliaren egoera aztertzea (garbitasuna, estalduraren higadura eta abar) eta aurrez galda berotzen parte hartzea.
EI3.5 Isurketa segurtasun-kondizioetan egiten parte hartzea, instalazioaren elementu mekaniko, elektroniko, pneumatiko
eta hidraulikoak erabiliz.
EI3.6 Denborari, tenperaturari, emariari eta galdaren egokitzapenari dagozkion isurketa-arauak erabiltzea.
EI3.7 Isurketa-ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egiten parte hartzea (garbiketa, koipeztatzea eta abar).
A4: Aleazio metalikoen elementu kimikoak eta ezaugarriak, prozedura metalografikoen bidez ikus daitezkeenak,
interpretatzea.
EI4.1 Aleazio metaliko baten osagaiak identifikatzea.
EI4.2 Kalitate metalurgikoa zehaztea, aleazioa osatzen duten elementuen banaketaren arabera.
CE4.3 Dauden akatsak identifikatzea.
A5: Galdaketa-prozesu osagarrietan parte hartzea (material-hautaketa, pieza-elikatzea, erremintak, tangak hustea/betetzea,
hondakinak hustea, biltegiratzea) eskuzko baliabideekin nahiz automatikoekin, laneko eta ingurumeneko arriskuak
prebenitzeko kondizioetan.
EI5.1 Planoak eta espezifikazio teknikoak interpretatzea.
EI5.2 Galdaketa-prozesu bateko fluxu-diagramak egitea.
EI5.3 Prozesuaren oinarrizko segurtasun-sistema baten diseinua egiten parte hartzea.
EI5.4 Galdaketa-prozesurako behar diren baliabideak finkatzen parte hartzea.
EI5.5 Ekoizpen-prozesuan izan litekeen edozein anomalia kontrolatzen laguntzea, funtzionamendua eta ekoizpena
bermatzeko.
EI5.6 Hartutako irtenbidearen balorazioa jasotzen duen txosten bat egitea.
A6: PLCak eta robotak erabiltzen dituzten makinen elikadurarako sistema automatikoetarako kontrol-programak egokitzea,
laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenituz.
EI6.1 Dokumentu teknikoak interpretatzea egin beharreko prozesuaren ezaugarriak zehazteko.
EI6.2 Mugimenduen sekuentzia zehaztea.
EI6.3 Kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea (presioa, indarra, abiadura eta abar).
EI6.4 Fluxu-diagramak egitea.
EI6.5 PLCaren eta robotaren kontrol-programa egiten parte hartzea.
EI6.6 Ekipoak egiaztatzen eta kalibratzen parte hartzea.
EI6.7 Prozesuen simulazioan parte hartzea, beharrezkoa bada programak aldatuz.
A7: Goragoko agintari baten ikuskaritzapean, manipulazioan, garraioan eta abarretan esku hartzen duten organoak
erabiltzea (pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak), erregulazio-elementuetan eraginez, eta lehen mailako mantentze-lanak
egitea, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenituz.
EI7.1 Ekipoen osagaiak identifikatzea (pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak).
EI7.2 Dokumentu teknikoak interpretatzea egin beharreko prozesuaren ezaugarriak zehazteko.
EI7.3 Maneiagailu baten maniobretarako aldagaiak erregulatzea (indarra, presioa, abiadura edo beste batzuk).
EI7.4 Aldagaien magnitudeak tresna egokiekin (manometroak, erregelak, takometroak, dinamometroak edo beste
batzuk) neurtzea.
EI7.5 Sistemen portaera deskribatzea, eskatzen zaienaren arabera.
EI7.6 Eragingailu hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoak muntatzen eta desmuntatzen parte hartzea, baliabide egokiak
erabiliz.
EI7.7 Ekipoen kalibrazioan eta doikuntzan parte hartzea.
EI7.8 Organoak (elektrikoak, hidraulikoak edo pneumatikoak) erabiltzean sor litezkeen arriskuak aurreikustea.
EI7.9 Lehen mailako mantentze-lanetan parte hartzea, dokumentu teknikoak eta mantentze-fitxa aintzat hartuz.
EI7.10 Elementu higatuak ordezten laguntzea, modu seguru eta eraginkorrean, ordezko pieza homologatuak erabiliz.
EI7.11 Ekipoak garbitzea.
EI7.12 Ordezko elementuen stocken kontserbazio-egoera eta kokapena kontrolatzea.
EI7.13 Mantentze-lanetan segurtasun-arauak errespetatzea.
A8: Sistema automatizatu baten erantzuna kontrolatzea, ibilbideak eta mugimenduen sinkronismoa aztertuz, egin beharreko
neurketak eginez eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez.
EI8.1 Elementu pneumatikoak, elektrikoak, programagarriak eta robotak erabiltzen diren piezen manipulazioko faseetan,
galdaketa-eragiketetan eta abarretan kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea.
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EI8.2 Manipulazio-sistema baten eskaeren aurrean aldagaiek dituzten magnitudeak neurtzea.
EI8.3 Kontrol-elementuen erregulazioan parte hartzea, prozesua emandako perdoien barruan egin dadin.
EI8.4 Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea, eta, behar izanez gero, aldatzea.
EI8.5 Ibilbideak optimizatzea, behar ez diren lekualdatzeak saihestuz.
A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Labe eta zalien estaldura.
-

Dokumentu teknikoak interpretatzea.
Baliabideak eta materialak hautatzea.
Nahaste erregogorra prestatzea.
Estaldura egitea.
Babesteko baliabide egokiak erabiltzea.
Ezarritako segurtasun- eta ingurumen-arauak betetzea.

2. Galdaketa-prozesua
-

Dokumentu teknikoak interpretatzea.
Behar diren lehengaiak, gehigarriak eta baliabideak hautatzea.
Labea kargatzea.
Galdaketa-kondizioak ezartzea.
Galdaketa-prozesuaren aldagaien kontrola.
Metal urtuaren lagin bat ateratzea.
Galdaketa-prozesuan izan litezkeen gorabeheren eta haiek eragiten dituzten arrazoien arteko erlazioa.
Babesteko baliabide egokiak erabiltzea.
Ezarritako segurtasun- eta ingurumen-arauak betetzea.

3. Isurketa-prozesua
-

Metal urtuaren kalitate integralaren balorazioa.
Galda ateratzeko unea finkatzea.
Isurketa-zalia hautatzea.
Metal likidoaren tratamenduak egitea.
Isurketa egitea.
Babesteko baliabideak erabiltzea.
Segurtasun- eta ingurumen-arauak betetzea.

4. Produktuen kontrola
- Piezak prestatzea.
- Aleazio metaliko baten osagaiak identifikatzea.

5. Galdaketa-prozesu osagarriak lotzea
- Galdaketa-prozesu baten informazio teknikoa interpretatzea.
- Galdaketa-prozesu jakin baterako behar diren baliabideak zerrendatzea.
- Galdaketa-prozesuan izan litezkeen anomaliak zehaztea.

6. Sistema automatikoetarako kontrol-programak egokitzea (PLCak eta robotak)
-

Dokumentu teknikoak interpretatzea egin beharreko prozesuaren ezaugarriak zehazteko.
Mugimenduen sekuentzia finkatzea.
Kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea.
Ekipoak egiaztatzea eta kalibratzea.
Prozesuaren simulazioa.

7. Manipulazioa, garraioa eta 1. mailako mantentze-lanak
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- Aldagaiak erregulatzea.
- Aldagaien luzerak egiaztatzea tresna egokiak erabiliz.
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- Ekipoak kalibratzea eta doitzea.
- Lehen mailako mantentze-lanak egitea manipulazio-, garraio- eta elikadura-sistemetan.

8. Sistema automatizatu baten erantzunaren kontrola
-

Prozesuaren faseetan kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea.
Aldagaien magnitudeak neurtzea.
Kontrol-elementuak erregulatzea.
Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea.

9. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
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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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0586_2
Galdaketa- eta isurketaprozesuak

MF0587_2
Galdaketako sistema
osagarriak

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN BEHAR
DEN ESPERIENTZIA PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditazioa izanez
izanez gero
gero

• Industria-ingeniaria, meatzeingeniaria, materialetakoa.
• Industria-ingeniari teknikoa,
meatzeetakoa (mineralurgiako eta
metalurgiako espezialitatea).
• Galdaketa eta hautsen metalurgia
bidezko ekoizpeneko goi-mailako
teknikaria.
• Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren
programazioko goi-mailako teknikaria.
• Galdaketaren eta eraikuntza
metalikoen eremuetako ziurtagiria, 3.
maila.

2 urte

4 urte

• Industria-ingeniaria, meatzeingeniaria, Automatika eta
Elektronikako industria-ingeniaria.
• Industria-ingeniari teknikoa,
meatzeetakoa.
• Mekanizazio bidezko ekoizpeneko
goi-mailako teknikaria
• Galdaketa eta hautsen metalurgia
bidezko ekoizpeneko goi-mailako
teknikaria
• Fabrikazio mekanikoko ekoizpenaren
programazioko goi-mailako teknikaria.
• Galdaketaren eta eraikuntza
metalikoen eremuetako ziurtagiria, 3.
maila.

2 urte

4 urte

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Galdaketa- eta isurketa-lantegia

150

150

Automatismoen lantegia

45

45

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M.

Kudeaketa-gela

X

Galdaketa- eta isurketa-lantegia

X

X

Automatismoen lantegia

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

2. M.

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−

Ikus-entzunezko ekipoak
Orri birakariak edo arbel digitala
Ikasgelako materiala
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Prestatzaileentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
Baliabideak kudeatzeko eta mantentze-lanetarako software
espezifikoa
− - Plangintza egiteko software espezifikoa.

Galdaketa- eta isurketa-lantegia

−
−
−
−
−
−
−

Automatismoen lantegia

− Zirkuitu elektriko, pneumatiko eta elektropneumatikoen muntaketapanela
− Entrenatzaile hidraulikoak
− Programazio-kontsola
− Robotak edo PLCak.

Metalen galdaketako labeak
Grabitate bidezko isurketa-instalazioa
Injekzio bidezko isurketa-makina Aire konprimatuko instalazioa
Manipulatzeko eta garraiatzeko sistemak
Lotze-sistemak eta -tresnak
Produktuak neurtzeko elementuak eta tresnak
Mantentze-lanetarako eskuzko erremintak

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
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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.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

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 urte baino gehiagokoentzako 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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