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IZENA 
EKIPO INDUSTRIALAREN MANTENTZE-LANAK ETA MUNTAKETA MEKANIKOA 
 

KODEA 
IMAQ0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Makineria eta ekipo industrialak. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA041_2 Ekipo industrialaren mantentze-lanak eta muntaketa mekanikoa (2008ko otsailaren 8ko 182/2008 EDa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Makineria eta ekipo industrialen muntaketa eta instalazioa lantokian egitea eta kalitate- eta segurtasun-baldintzetan 
mantentzea eta konponketak egitea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0116_2: Makineria eta ekipo mekanikoak muntatzea eta mantentzea. 
- UC0117_2: Ekoizpen-linea automatizatuetako sistema mekanikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak mantentzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Teknikari honek hainbat ekoizpen-sektoretako makineria eta ekipo industrialen mantentze-zerbitzuetan jarduten du, 
eta, ekipo-ondasunen fabrikazioaren sektoreari dagokionez, makineriaren muntaketa geldikor mekanikoan, 
makineriaren mihiztaduran eta lantokiko instalazioan eta saldu osteko zerbitzuetan laguntza teknikoa eskaintzen dio 
bezeroari, eta, antolamenduaren ikuspuntutik, erdi-mailako kargu baten esanetara dago. Era berean, ekoizpen-linea 
automatizatuen mantentzaile ere jardun dezake, eta linea horien mantentze-lanez arduratu. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Mantentze- eta konponketa-lanak ia ekoizpen-sektore guztietan gertatzen dira eta denak zehatz-mehatz 
zerrendatzea posible ez denez, teknikari honek lan egingo duen azpisektoreetako batzuk aipatzen dira ondoren: 

- Erauzketa-industriak. 

- Industria kimikoa. 

- Ura eta energia. 

- Metalgintza eta produktu metalikoen fabrikazioa. 

- Makineriaren eta ekipo mekanikoen eraikuntzako industria. 

- Automobilen eraikuntza eta muntaketa. 

- Ehunen industria. 

- Edizio eta arte grafikoak. 
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- Elikagaiak eta edariak. 

- Jolas-parkeak. 

- Oro har enpresa handi eta ertainetan egiten du lan. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak: 

Mantentze-lanetako mekanikaria. 
Industria-muntatzailea. 
Linea automatizatuaren mantentzailea. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0116_2 (ZEHARKAKOA) 
Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak 270 

UF0620: Makina industrialen elementuak 
eta mekanismoak 

60 

UF0621: Makina industrialen elementuen 
muntaketa. 

90 

UF0622: Makina industrialen 
elementuetako matxuren diagnostikoa 

60 

UF0623: Makina industrialen elementuen 
konponketa 

60 

MF0117_2  
Linea automatizatuen mantentze-lan 
mekanikoa 

240 

UF0624: Linea automatizatuen sistema 
mekanikoak, pneumatikoak eta 
hidraulikoak 

70 

UF0625: Linea automatizatuetako 
sistemen mantentze-lanak 

70 

UF0626: Linea automatizatuetako 
funtzionamenduaren programazioa eta 
kontrola 

70 

UF0627: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa linea 
automatizatuen mantentze-lanetan 

30 

MP0130 
Ekipo industrialen mantentze-lanetako eta 
muntaketa mekanikoko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 590 
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1. gaitasun-atala 
MAKINERIA ETA EKIPO MEKANIKOAK MUNTATZEA ETA 
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2. gaitasun-atala 
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1 

2 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

10

1. gaitasun-atala  
MAKINERIA ETA EKIPO MEKANIKOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA 

 

Kodea: UC0116_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Azpimultzo eta multzo mekanikoak muntatzea eta doitzea, prozesu-orri, plano eta espezifikazio teknikoetatik 
abiatuta, eta betiere ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzak bermatuz. 

BI1.1 Ekipo mekanikoaren osagaien planoak eta espezifikazio teknikoak interpretatzen dira egin beharreko 
muntaketa argi eta garbi eta zehaztasunez ezagutzeko. 
BI1.2 Akoplamendu-gainazalen eta gainazal funtzionalen neurri-, itxura- eta posizio-eskakizunak eta pieza edo 
ekipo bakoitzari dagozkion espezifikazio teknikoak egiaztatu egiten dira agindutako akoplamenduen eta 
muntaketa-doikuntzen baldintzak lortzeko. 
BI1.3 Pieza edo ekipoak muntaketa-segidaren arabera ipintzen eta ordenatzen dira. 
BI1.4 Muntaketa zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten da erreminta eta tresna egokiak erabiliz, eta, elementuak 
eta ekipoak behin betiko posizioan jartzeko manipulatzean, bermatzen da haien ezaugarriak ez direla ez 
hondatzen ez murrizten. 
BI1.5 Buloiak eta esparragoak aurretiaz tenkatzeko, erreminta eta lanabes egokiak erabiltzen dira, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
EI1.6 Muntaturiko talde mekanikoen gainazal funtzionalei dagokienez, egiaztatzen da zehaztutako forma- eta 
posizio-perdoien eta biraketa-biribiltasunaren perdoien barruan daudela, eta, horretaz gain, ezarritako prozedurak 
aplikatzen dira eta beharrezko neurgailuak eta tresneria erabiltzen dira. 
EI1.7 Masa birakariak osatzen dituzten azpimultzoak (poleak, bolanteak, gurpil horzdunak eta abar) estatikoki eta 
dinamikoki orekatzen dira ezarritako prozedurak eta baliabide eta lanabes egokiak aplikatuta. 
BI1.8 Muntatutako ekipoa koipeztatzeko, lubrifikatzeko eta hozteko erabilitako fluidoak behar bezala banatzen dira 
beharrezko tokietan kalitateari eta kantitateari dagokienez, eta aurreikusitako zirkuituetan daudela egiaztatzen da. 
BI1.9 Akoplamendu estankorako junturak lautasun-akatsak zuzenduz prestatzen dira, dagokion material-juntura, 
kalitatea eta neurriak aplikatzen dira, buloi edo esparragoen posizio egokia egiaztatzen da eta dagokion estutze-
parearekin ordena egokian estutzen da, estankotasuna egiaztatuz. 
BI1.10 Muntatutako multzoa erregulatzeko eta doitzeko eragiketak zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten dira, 
parametroak egiaztatzeko edota neurtzeko egokiak diren tresnak erabiliz. 
BI1.11 Muntaturiko ekipo mekanikoaren proba funtzionalak eta segurtasun-probak egitean, sistemaren aldagaien 
balioak, soinuak eta bibrazioak egiaztatzen dira, eta antzemandako disfuntzioak zuzentzeko birdoitzen dira 
ezarritako prozedurei jarraikiz; azkenik, dagokion txostenean jasotzen dira emaitzak, behar den zehaztasunarekin. 
BI1.12 Garraiorako ainguraketa-gailuak akabatutako multzoaren elementuen gainean ipintzen dira, elementuek 
hori behar badute; multzoan gerta litezkeen bibrazio-astinaldiengatiko narriadura saihestea da horren jomuga. 
BI1.13 Muntaketa aurreikusitako denbora-tartean egiten da. 
BI1.14 Piezak eta osagaiak garraiatzeko baliabideak segurtasun-arau zorrotzei jarraituta manipulatzen dira. 
BI1.15 Prozesuan erabilitako garraio- eta jasotze-elementuei dagokienez, erabilera-baldintza perfektuan daudela 
egiaztatzen da. 
BI1.16 Neurgailuak eta tresnak erabilera-egoera perfektuan kontserbatzen dira, eta aplikatzean fidagarriak direla 
ziurtatzeko behar den maiztasunaz egiaztatzen dira. 
BI1.17 Proiektua edota prozesua hobetzeko xedez muntaketa-eragiketetan sartutako edo ikusitako aldaketak 
behar bezala erregistratzen eta jakinarazten dira. 

LB2: Makina eta ekipo industrialetarako zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak eraikitzea eta instalatzea, plano, arau eta 
espezifikazio teknikoetatik abiatuta eta funtzionamendu- eta segurtasun-baldintza egokiei eutsiz. 

BI2.1 Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen osagaien plano eta espezifikazio teknikoak interpretatzen dira egin 
beharreko lana argitasunez eta zehaztasunez ezagutzeko. 
BI2.2 Muntaketa-segida proiektuaren plano eta argibide teknikoetatik abiatuta ezartzen da, metodo eta denborari 
dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI2.3 Ekipoak, osagaiak, osagarriak eta hodiak zehaztutako muntaketa-segidaren arabera ipintzen eta ordenatzen 
dira, eta ezaugarriak proiektuaren espezifikazio teknikoekin bat datozela egiaztatu behar da. 
BI2.4 Ekipo, osagai eta gehigarriak kokatzeko oinarria banatu eta mekanizatu egiten da, eta eusteko bideak eta 
elementuak finkatzen dira, horietara iritsi eta mantentze-lanak egiteko guneak aurreikusiz, eta, horretaz gain, 
muntaketa-txantiloiak, -planoak eta -espezifikazioak erabiltzen dira. 

1 
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BI2.5 Muntaketa osagai edo ekipo bakoitza dagokion lekuan ipinita gauzatzen da, kasu bakoitzerako zehaztutako 
perdoian kokatuta eta lerrokatuta, loturak edo ainguraketak behartu gabe, eta prozedura eta erreminta egokia 
erabiliz. 
BI2.6 Osagai pneumohidraulikoak seinaleztapen egokienarekin identifikatzen dira, instalazioaren printzipio-
diagramari jarraituz. 
BI2.7 Segurtasun-, erregulazio- eta kontrol-elementuen agindu-balioak ezarritako balio izendatuen edo proiektu-
balioen arabera hautatzen dira, tresna eta erreminta egokiak erabiliz, eta ezarritako prozedura eta argibideei 
jarraikiz. 
BI2.8 Proba funtzionalak eta segurtasun-probak egitean, sistemaren aldagaien balioak eta zikloak egiaztatzen dira, 
eta antzemandako disfuntzioak zuzentzeko birdoitzen dira ezarritako prozedurei jarraikiz; azkenik, dagokion 
txostenean jasotzen dira emaitzak, behar den zehaztasunarekin. 
BI2.9 Muntaketa aurreikusitako denbora-tartean egiten da. 
BI2.10 Muntaketa dagokion araudiari egokitzen zaio une oro. 
BI2.11 Proiektua edota prozesua hobetzeko xedez muntaketa-eragiketetan sartutako edo ikusitako aldaketak 
behar bezala jakinarazten dira. 

LB3: Makina eta ekipo industrialen sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoaren elementuen egoera, akatsa eta/edo 
matxura diagnostikatzea, ezarritako prozedurak aplikatuz. 

BI3.1 Sistemen funtzionalitateari eta osaerari eta elementu bakoitzaren funtzioari buruzko informazioa makinen 
dossier teknikotik lortzen da. 
BI3.2 Ekipo eta instalazioen autodiagnostikorako sistemaren informazioa eta operadoreak emandako informazioa 
kontuan hartzen dira, eta emaitzen arabera jokatzen da. 
BI3.3 Sistemaren ataletan hautemandako disfuntzioen helmena egiaztatu eta balioesten da eta haien jatorria 
identifikatzen da, matxuren eta kausen diagnostiko-katalogo bat erabiliz eta kausa-efektu prozedura arrazoitu bati 
jarraikiz. Disfuntzio horiek segida-erroreak, ikadurak eta potentzia-galerak izan daitezke, besteak beste. 
BI3.4 Sistemako energia-fluidoen (aire konprimatuaren edo fluido oleohidraulikoaren) kalitatea eta egoera 
egiaztatu eta balioesten dira, zirkuituetan jalkitako hondakinak aztertzen dira, eta emaitzen arabera jokatzen da. 
BI3.5 Elementuen egoera zehazteko, haien zati funtzional bakoitza begiratzen da, balorazioa egiteko prozedura 
eta baliabide egokiak erabiltzen dira eta emaitzak dagokien txostenean zehaztasunez jasotzen dira. 
BI3.6 Diagnosi-eragiketak bestelako matxura edo kalterik sortu gabe gauzatzen dira aurreikusitako denboran. 
BI3.7 Pertsonen eta ekipoen segurtasuna bermatzeko hartu beharreko neurriak hartzen dira esku-hartzeek 
dirauten bitartean. 

LB4: Sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoen pieza eta/edo elementuen ordezkapen bidezko konponketa egitea, 
Argibideen eskuliburuak eta planoak erabiliz, baldintza funtzionalak berrezartzeko xedez, betiere behar diren kalitate eta 
segurtasunez. 

BI4.1 Muntatze- eta desmuntatze-segidak ezartzeko, prozesuaren metodoa eta denbora optimizatzen dira, eta 
ordezko erreminta-ekipoak, lanabesak, baliabide osagarriak eta piezak aukeratzen dira. 
BI4.2 Akoplamendu-gainazalen eta gainazal funtzionalen dimentsio-, itxura- eta posizio-eskakizunak eta ordezko 
pieza bakoitzari dagozkion espezifikazio teknikoak egiaztatzen dira agindutako muntaketa-doikuntzen baldintzak 
lortzeko. 
BI4.3 Makina eta ekipoen sistema mekaniko, hidrauliko edo pneumatikoen ordezkapen-elementuen espezifikazio 
teknikoak, akoplamendu-espezifikazioak eta espezifikazio funtzionalak egiaztatu egiten dira hondatutakoarekin 
truka daitezkeela ziurtatzeko. 
BI4.4 Hondatutako elementuak ordezkatzeko, desmuntatze- eta muntatze-prozesuaren segidari jarraitzen zaio, 
eta, elementuak behin betiko posizioan jartzeko manipulatzean, bermatzen da haien ezaugarriak ez direla ez 
hondatzen ez murrizten. 
BI4.5 Segurtasun-probak eta proba funtzionalak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten eta birdoitzen dira 
antzemandako disfuntzioak zuzentzeko, eta, horrez gain, multzoaren funtzionalitatea leheneratzen dela 
egiaztatzen da eta emaitzak dagokion txostenean jasotzen dira zehaztasunez. 
BI4.6 Makina-txostenak eta ordezko piezen baliozkotasunari buruzkoak historian gordetzeko sortzen dira. 
BI4.7 Konponketa-eragiketak bestelako matxura edo kalterik sortu gabe gauzatzen dira aurreikusitako denboran 
eta aurreikusitako kalitatearekin. 

LB5: Instalazioetan makina eta ekipo mekanikoak instalatzea eta mihiztatzea, plano eta espezifikazio teknikoetatik 
abiatuta, eta betiere funtzionamendu- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI5.1 Makinen onarpen-proba eta -saiakuntzak agindutako prozedura eta baldintzei jarraikiz gauzatzen dira, eta 
dagokien txostenean emaitzak beharrezko zehaztasunarekin jasotzen dira. 
BI5.2 Osagaien plano, eskema eta espezifikazio teknikoak interpretatzen dira egin beharreko lana argi eta garbi 
eta zehaztasunez ulertzeko moduan. 
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BI5.3 Ekipoa instalatzeko bankaden, zimenduen eta ainguraketen amaiera- eta dimentsio-egoerak onartu egiten 
dira, eta, horretaz gain, makineria behar bezala muntatzeko orduan antzemandako desbideratzeak konpentsatzeko 
behar diren gailuak eta ekintzak aurreikusi egiten dira. 
BI5.4 Muntaketa-segida proiektuaren plano eta argibide teknikoetatik abiatuta ezartzen da, eta prozesua metodoari 
eta denborari dagokienez optimizatzen da. 
BI5.5 Muntaketa ezarritako prozedurei jarraikiz gauzatzen da, eta, horretarako, erreminta eta tresna egokiak 
erabiltzen dira. 
BI5.6 Osagaiak eta ekipoak garraiatzeko eta manipulatzeko bidea eta modua ezarritako prozeduren arabera 
hautatu eta gauzatzen da, eta makina eta pertsonen segurtasun-baldintzei jarraikiz. 
BI5.7 Muntaturiko ekipo mekanikoaren proba funtzionalak egitean, sistemaren aldagaien balioak egiaztatzen dira 
eta antzemandako disfuntzioak zuzentzeko birdoitzen dira ezarritako prozedurei jarraituz; azkenik, dagokion 
txostenean jasotzen dira emaitzak, behar den zehaztasunarekin. 
BI5.8 Makinek mugitzen diren zatiak badituzte eta zati horiek pertsonentzako arriskutsuak izan badaitezke, zati 
horien babesgarri fisikoak ekipoa zerbitzuan hasi baino lehen kokatzen eta segurtatzen dira. 
BI5.9 Muntaketan zehar proiektua eta prozedurak hobetzeko egiten diren aldaketak erregistratu egiten dira eta 
behar bezala jakinarazten dira. 

LB6: Mantentze-lan prebentiboko gama-fitxak egitea, makineriaren dokumentazio teknikotik eta mantentze-lanetako 
eskuliburuetatik abiatuta. 

BI6.1 Ekipoaren funtzionamendu-printzipioa deskribatzen da, eta mantentze-lanek makineriaren fidagarritasunean 
nolako eragina duten nabarmentzen da. 
BI6.2 Prozesuan gauzatu behar diren eragiketen segida prozedurak optimizatuta ezartzen da. 
BI6.3 Ordezkatu beharreko produktuak eta erabilitako kantitateak identifikatzen eta zehazten dira, eta, horretaz 
gain, egin beharreko egiaztapenak finkatzen dira. 
BI6.4 Eragiketa bakoitzaren denbora tipoen kalkulua ezarritako teknikak aplikatuta zehazten da, eta beharrezko 
zehaztasunarekin adierazten da dokumentuan. 
BI6.5 Kontrolatu beharreko parametroak neurtzeko prozedurak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko ekintzak 
ezartzen dira. 
BI6.6 Esku-hartzeetan pertsonen eta ekipoen segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak zehazten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Neurgailuak: Zinta metrikoa. Erregelak. Kalibrea. Torloju mikrometrikoak. Kalibreak. Konparatzaile mekanikoak eta 
digitalak. Anplifikazio pneumatikoko konparatzaileak. Goniometroak. Bibrometroa. Manometroak. Pirometroak. Emari-
neurgailuak. Esfortzu-kontrolagailuak. Kontagailuak. 
Egiaztapen-tresnak: Marmolak. Egiaztatzeko erregelak. Burbuila-mailak. Prismak. Egiaztapen-zilindroak. Konpasak. 
Eskuairak. Txantiloiak. Galgak. Kalibre finkoak. Hari-kalibreak. Konparatzailedun kalibre doigarria. Alexometroak. 
Kolimadorea edo punteria-betaurrekoa. Test-ekipoak. 
Makinak, erremintak eta tresnak: Zulagailuak. Fresatzeko makina. Soldadura-ekipoak. Sarkura-prentsak. Erauzteko 
tresnak. Olio-bainuak. Eskuzko erremintak. Erreminta pneumatikoa eta elektrikoa. Ebaketa-zerrak. Hariztatzeko 
makinak. Kurbatzeko makinak. Esmerilagailuak. Sopleteak. Jasotzeko katua. Polipastoak, garabiak eta diferentzialak. 
Aldamioak. Norbera babesteko baliabideak. 

Produktuak eta emaitzak 
Muntaturiko makinak eta ekipamenduak. Talde mekanikoak. Talde hidraulikoak. Eragingailu pneumatiko eta hidraulikoen 
sistemak. Aginte pneumatikoko instalazioak. Ekipoak funtzionamendu-egoera ezin hobean eta mantentze-planak beteta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Piezen eta osagaien zerrenda. Makina muntatzeko eta martxan jartzeko argibideak. Mantentze-lanetarako 
eskuliburuak. Ustiapen-eskuliburuak. Ezarpen-eskuliburuak. Prozesu-orriak. Mantentze prebentiboko gamak. Arauak. 
Araudiak. Lan-parteak. Gorabehera-orriak. Ordezko piezen txostenak. 
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2. gaitasun-atala: 
EKOIZPEN-LINEA AUTOMATIZATUETAKO SISTEMA MEKANIKOAK, 
HIDRAULIKOAK ETA PNEUMATIKOAK MANTENTZEA 

 

Kodea: UC0117_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazio automatizatuetako erregulazio- eta kontrol-sistema mekanikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak 
programatzea eta martxan jartzea, eta, ondorioz, jarduera zehatza lortzea eta erabilera optimizatzea, behar diren 
segurtasun-baldintzetan. 

BI1.1 Dokumentu teknikoak (planoak, prozesua, erabilera-eskuliburuak eta abar) interpretatuz lortzen dira 
programaren espezifikazio teknikoak (desplazamenduak, abiadurak, lotze-indarrak eta abar). 
BI1.2 Programa prozesuaren espezifikazio teknikoen arabera egiten da, eta programatu beharreko ekipoarekiko 
sintaxi egokia du. 
BI1.3 Sistema mekaniko osagarriaren eta makinaren arteko interakzioa une egokian, ahalik eta hutsarterik 
txikienarekin eta erabilera-gradurik handienarekin egiten da. 
BI1.4 Sistemak elikatze-prozesua espezifikazio teknikoei jarraituz egin ahal izateko moduan zehazten da 
programa. 
BI1.5 Parametro erregulatuak prozesuaren espezifikazio teknikoetara egokitzen dira, eta sistemek onar ditzaketen 
mugen barruan daude. 
BI1.6 Elementu erregulatuen mugimenduak ahalik eta azkarren egiten dira, pertsonen eta ekipoen segurtasun-
arauei jarraituz. 

LB2: Ekoizpen-lineetako erregulazio eta kontrol mekaniko, hidrauliko eta pneumatikorako sistema automatikoen akatsa 
eta/edo matxura kokatzea eta diagnostikatzea, planoak eta informazio teknikoa erabiliz eta ezarritako prozedurak 
aplikatuz. 

BI2.1 Sistemen egoera, akatsa edo matxura diagnostikatzeko, dokumentazio teknikoa eta neurketa-ekipo egokiak 
erabiltzen dira, eta, horri esker, matxura eta haren kausa identifika daitezke ekipo, baliabide eta pertsonen 
segurtasun egokiarekin. 
BI2.2 Matxuraren diagnostikoa egiteko, arrazoiak zehazten dira kausa-efektu prozedura arrazoitu bat erabiliz eta 
zein sistematan dagoen eta zer eragiten duen zehazten da. 
BI2.3 Matxuratutzat jo den eremuaren edo elementuaren kontrolen egiaztapena ekipo eta prozedura egokiekin 
egiten da, zer elementu ordezkatu edo konpondu behar diren erabakitzeko moduan. 
BI2.4 Diagnostikoen edo ikuskapenen parteak bete eta izapidetu egiten dira historikoen bankua eguneratzeko; egin 
beharreko lana, aurreikusitako denbora, matxuraren arrazoi posiblea eta konponketa egin behar duten 
profesionalak zehazten dira. 
BI2.5 Diagnosi-eragiketak beste matxura edo kalterik sortu gabe egiten dira, aurreikusitako denboran. 

LB3: Prebentziozko mantentze-lanak ezarritako programa eta prozedurei jarraituz egitea, bai eta ekoizpen-sistema 
automatizatuetako ekipoen lehen mailako konponketak ere, behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI3.1 Ekipo edo instalazioen egoera egiaztatu egiten da 
BI3.2 Ekipoen oinarrizko mantentze-lanetarako argibideak mantentze-planean deskribatutako moduan betetzen 
dira. 
BI3.3 Mantentze-lanetan erabiltzen diren erremintak horretarako behar direnak direla egiaztatzen da. 
BI3.4 Mantentze-lanak segurtasuneko eta higiene industrialeko jarraibideen arabera egiten dira. 

LB4: Ekipo industrialen erregulaziorako eta kontrolerako erabiltzen diren sistema automatikoetako elementuak 
ordezkapen bidez konpontzea, argibideen eskuliburuak eta planoak erabiliz baldintza funtzionalak leheneratzeko asmoz, 
betiere behar diren kalitateaz eta segurtasunaz. 

BI4.1 Instalazioaren autodiagnostiko-sistemak emandako informazioa baloratu egiten da eta horren arabera 
jokatzen da. 
BI4.2 Elementuen egoera zehazteko, haien zati funtzional bakoitza begiratzen da, balorazioa egiteko prozedura 
eta baliabide egokiak erabiltzen dira eta emaitzak dagokien txostenean zehaztasunez jasotzen dira. 
BI4.3 Ordezkapen-elementuen espezifikazio teknikoak, akoplamendu-espezifikazioak eta espezifikazio 
funtzionalak egiaztatu egiten dira hondatutakoarekin truka daitezkeela ziurtatzeko. 
BI4.4 Hondatutako elementuak ordezkatzeko, desmuntatze- eta muntatze-prozesuaren segidari jarraitzen zaio, 
eta, elementuak behin betiko posizioan jartzeko manipulatzean, bermatzen da haien ezaugarriak ez direla ez 
hondatzen ez murrizten. 
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BI4.5 Segurtasun-probak eta proba funtzionalak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira, eta, horrez gain, 
multzoaren funtzionalitatea leheneratzen dela egiaztatzen da eta emaitzak dagokion txostenean jasotzen dira 
zehaztasunez. 
BI4.6 Esku-hartzeetan pertsonen eta ekipoen segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak zehazten dira. 

LB5: Enpresaren prebentzio-, segurtasun- eta ingurumen-planaren arabera jardutea, ezarritako neurriak aplikatuz eta 
indarrean dauden araudia eta legedia betez. 

BI5.1 Ingurumeneko araudiak behar duten esku-hartze guztietan aplikatzen dira. 
BI5.2 Prebentzio- eta segurtasun-araudiak behar duten esku-hartze guztietan aplikatzen dira. 
BI5.3 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzen dira. 
BI5.4 Jarduera bakoitzerako ekipo eta segurtasun-baliabide egokienak identifikatzen dira, eta ondo erabili eta 
zaintzen dira. 
BI5.5 Lan-eremuko lehen mailako osasun- eta segurtasun-arriskuak identifikatu egiten dira, eta istripurik gerta ez 
dadin behar diren prebentzio-neurriak hartzen dira. 
BI5.6 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta egoten dira, eta segurtasun-baldintzak 
betetzen dituzte. 
BI5.7 Antzemandako disfuntzioen eta kasu arriskutsuen berri ematen zaio berehala dagokion arduradunari. 
BI5.8 Larrialdi-egoeretan: 
- Makineria modu egokian gelditzen da, eta eraikinak ezarritako prozedurei jarraituz ebakuatzen dira. 
- Kasu hauetan zeregin espezifikoak dituzten pertsonak okerrik gabe identifikatzen dira. 
- Oinarrizko osasun-neurriak eta lehen osasun-laguntzarako teknikak beharra dagoenean aplikatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Ekoizpen-baliabideak: Ekoizpeneko instalazio automatikoak: Makineria eta ekipo industrialak, robotak, maneiagailuak, 
garraio-sistemak, automatizazio-ekipoak, tresneria, egiaztapen-ekipoak, saiakuntza-ekipoak. Kontrol logikoko 
programak. Programazio-kontsolak. Test-ekipoak eta prozesadorea. Erregistradoreak. Ebaketa-olioak eta taladrinak 
berreskuratu eta tratatzeko instalazioak. Instalazio energetikoak eta osagarriak. Eskuzko erremintak. Neurketa-ekipo 
eramangarriak. 
Dinamometroak. Norbera babesteko baliabideak. 

Produktuak eta emaitzak 
Produktu bukatua eta elaboratua. 
Funtzionatzeko baldintzetan dauden ekipoak eta makinak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Fabrikazio-aginduak. Espezifikazio teknikoak. Kontrol-jarraibideak. Prozesuaren jarraibideak. Ekipo eta 
instalazioen funtzionamendu- eta erabilera-eskuliburuak. Maneiagailu espezifikoen programazio-eskuliburuak. 
Sistemaren ezaugarri teknikoak. Automatizaziorako gehigarrien katalogoak. Segurtasun-neurriak ekipoak eta 
instalazioak erabiltzean. Kontrol-jarraibideak. Tratamenduaren kalitate-parametroak. Mantentze-argibideak eta 
-prozedurak. Gorabehera-orriak. Lan-partea. Argibide-orria. Mantentze-lanetarako informazioa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LINEA AUTOMATIZATUEN MANTENTZE-LAN MEKANIKOA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

EKIPO INDUSTRIALEN MANTENTZE-LANETAKO ETA MUNTAKETA 
MEKANIKOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  

  

1 
2 
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1. prestakuntza-modulua:  
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOAK 
 

Kodea: MF0116_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0116_2: Makineria eta ekipo mekanikoak muntatzea eta mantentzea. 

 

Iraupena: 270 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUAK ETA MEKANISMOAK 
 
Kodea: UF0620 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, makinen elementu eta 

mekanismoei dagokienez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, berriz, automatismo pneumatiko eta hidraulikoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinetako multzo mekanikoen eta elektromekanikoen mekanismoak identifikatzea, dituzten funtzioak eta ezaugarri 
teknikoak deskribatuz. 

EI1.1 Eragiten duten eraldaketaren arabera, mekanismo-motak sailkatzea: biela eta biradera, engranaje-trenak, 
espekak, torloju amaigabeak eta poleak, besteak beste, eta bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
BI1.2 Makina bat eta haren dokumentazio teknikoa daukagularik: 

- Makina osatzen duten multzo funtzional mekanikoak eta elektromekanikoak eta haien elementuak identifikatzea. 
- Multzo identifikatu bakoitzaren funtzioa azaltzea eta haren ezaugarriak zehaztea.  
- Multzoetako elementuen eta piezen ezaugarriak eta haien erlazio funtzionalak azaltzea, eta tipologiaren arabera 

sailkatzea. 
- Higadura izan dezaketen elementu eta piezen zati edo puntu kritikoak identifikatzea eta higadura horren kausak 

arrazoitzea. 

A2: Makineriaren zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoen multzo-krokisak, piezak eta eskemak interpretatzea eta lantzea behar 
den doitasunarekin. 

EI2.1 Irudikapenak (bistak eta ebakidurak, eta abar) eman behar den informazioarekin lotzea. 
EI2.2 Funtzio-akotazioaren eta fabrikazio-akotazioaren arteko desberdintasunak deskribatzea. 
EI2.3 Zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoen eskemek izan beharreko ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.4 Konponketa- edo hobekuntza-arazo bat edo antzeko beste arazo bat behar bezala arrazoituta konpontzeko behar 
den informazioa —makinako elementu mekanikoei eta zirkuitu hidrauliko eta/edo pneumatikoei buruzkoa— lortzea, eta 
hauek egitea: 

- Informazioa hartzean segurtasuna —pertsonala nahiz ekipoena— bermatzeko behar diren ekintzak. 
- Dagokien piezen krokisak egitea tailer-baldintzetan marraztuta, eta piezak funtzionalki definitzea, trukagarriak 

izateko bete behar dituzten espezifikazio teknikoak adierazita. 
- Dagokien mekanismoen multzo-krokisak. 
- Sistema hidrauliko eta/edo pneumatikoen esku hutsezko eskemak, tailer-baldintzetan eginak, haien espezifikazio 

tekniko eta funtzionamendu-espezifikazioekin. 
 

Edukiak: 
 
1.  Makina industrialen elementuen planoen interpretazioa 

- Irudikapen ortogonala eta isometrikoa. 
- Bistak irudikatzeko sistemak. 
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- Ebakidurak eta sekzioak. 
- Akotazio-arauak. 
- Multzo- eta zati-planoak eta material-zerrendak. 
- Doikuntza-sistemak, perdoiak eta gainazaleko seinaleak. 
- Lotura hariztatuak, soldatuak eta errematxatuak, kabiletatik eta buloietatik: Motak. Ezaugarriak. Irudikapena eta 

arauak.  
- Piezen krokisak eskuz egitea.  
- Marrazketa-arauak. 
- Elementu mekanikoen eta zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen interpretazio grafikoa.  

 

2.  Makina industrialen elementuen materialak ezagutzea 
- Ezaugarri orokorrak. 
- Karbono-altzairuak, aleazioak eta burdinurtua. 
- Material ez-metalikoak. 
- Tratamendu termikoak: Suberatua. Normalizatua. Tenplaketa. Iraoketa. Zementatua, etab. 

 

3.  Ardatzak, euskarriak, akoplamenduak eta osagarriak 
- Zuhaitzak eta ardatzak: Forma. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Lerradura bidezko marruskadura-kojinete birakariak: Motak. Materiala. Doikuntzak. Lubrifikazioa. 
- Lerratze-orga linealak, gida, plaka, zutabe eta zorrodunak. 
- Errodamendu birakariak eta linealak: Motak. Aplikazioa. Muntaketarako kokapenak. Doikuntzak. Lubrifikazioa. 
- Kojinete eta ardatzetarako estankotasun-junturak: Motak. Ezaugarriak. 
- Kuboetarako loturak: Txabetak, mihiak eta konoak, besteak beste. 
- Akoplamenduak:  

• Mahuka bidezkoak. 

• Plater bidezkoak.  

• Horzdunak.  

• Elastikoak.  

• Cardan.  

• Hidraulikoak.  

• Segurtasunekoak.  
- Enbrageak:  

• Horzdunak.  

• Marruskadurazkoak.  

• Zentrifugoak.  

• Azazkalekoak.  

• Magnetikoak.  

• Hidraulikoak.  

• Pneumatikoak. 
- Balaztak. Pneumatikoak. Elektromagnetikoak. 
- Malguki elastikoak: Motak. Materiala. Ezaugarriak. Aplikazioak.  

 

4  Mugimendu-transmisoreak 
- Uhal bidezko transmisioa: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Kate bidezko transmisioa: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Engranaje bidezko transmisioa: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Engranaje-trenak. Abiadura-murriztaileak. Abiadura-kaxak. Engranaje diferentzialeko mekanismoak. 
- Trinket-mekanismoa.  
- Eszentrikoen edo espeken mekanismoak. 
- Biela/biradera mekanismoa.  
- Pinoi/kremailera mekanismoa.  
- Lerraketa edo errodadura bidezko torloju/azkoin mekanismoa. 
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5.  Oinarrizko magnitude mekanikoen kalkulua 
- Transmisio-erlazioa. 
- Abiadura lineala eta angeluarra. 
- Motorrean behar den abiatze-potentzia. 
- Marruskadurako, azelerazioko, abiatzeko, balaztatzeko edo moteltzeko indarrak eta pareak. 
- Parametroen arteko erlazioa: Parea. Potentzia. Abiadura. 

 

6.  Automatismo pneumatiko-hidraulikoak 
- Kalkuluak: Unitateak. Ezaugarriak. Legeak.  
- Fluidoak: Motak. Ezaugarriak. 
- Eragingailuak: Linealak. Birakariak. Biraketa mugatukoak. 
- Norabidezko balbulak. 
- Blokeo-balbulak. 
- Emari-balbulak. 
- Presio-balbulak. 
- Eragintza-taldeak: Ponpak. Deposituak. Iragazkiak. Gehigarriak. 
- Hoditeria. Konexioak. Akoplamenduak. Bridak. 
- Estankotasun-junturak. Motak. Ezaugarriak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0621 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, muntaketari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinen elementu mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak eta multzoen proba 

funtzionalak egitea, erreminta eta ekipo egokiak segurtasun-baldintzetan erabilita. 
EI1.1 Elementu mekanikoen eta elektromekanikoen muntatze-prozesua definitzen duten dokumentuetako funtsezko 
edukiak azaltzea. 
EI1.2 Makinak osatzen dituzten multzo mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak 
azaltzea. 
EI1.3 Elementu mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko eragiketetan erabiltzen diren erreminta eta ekipo 
osagarriak deskribatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea eta erabiltzeko eta kontserbatzeko modua 
azaltzea. 
CE1.4 Multzo mekanikoa eta/edo elektromekanikoa muntatzeko dokumentazio teknikoa edukita: 
- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntaketa-segida ezartzeko eta zer tresna eta erreminta 

behar diren adieraztea. 
- Behar diren bitartekoak, tresnak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Piezen ezaugarriak egiaztatzea, behar diren prozedurak erabiliz. 
- Prozedurei jarraikiz muntatzea elementuak eta piezak. 
- Muntatze-prozesuaren kontrolak prozedurei jarraikiz egitea. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar espezifikazioei jarraikiz doitzea, behar diren neurketa-

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

espezifikazioei jarraikiz. 
- Proba funtzionalak egitea, eta ezarritako baldintzak lortzeko gailuak erregulatzea. 
- Prozesuko lan-parteak behar den zehaztasunez egitea. 
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A2: Makinetarako sistema hidraulikoak eta pneumatikoak eraikitzeko muntaketa-teknikak aplikatzea eta haiek doitzea 
espezifikazio teknikoetan oinarrituta, betiere segurtasun-baldintzak errespetatuz. 
EI2.1 Sistema hidraulikoen eta pneumatikoen muntatze-prozesuak definitzen dituen dokumentuetako funtsezko edukiak 
azaltzea. 
EI2.2 Zirkuitu hidraulikoak eta pneumatikoak muntatzeko eragiketetan erabiltzen diren erreminta eta ekipo osagarriak 
deskribatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea eta haiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua azaltzea. 
EI2.3 Zirkuitu hidrauliko bati eta zirkuitu pneumatiko bati buruzko dokumentazio teknikoa edukita: 
- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntatze-segida zehazteko. 
- Behar diren bitartekoak, tresnak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Muntaketa-faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana zehaztea. 
- Elementuen ezaugarriak egiaztatzea, dagozkien prozedurak erabiliz. 
- Prozedurei jarraikiz muntatzea elementuak eta piezak. 
- Eroanbideak zehaztutako materialekin eraikitzea, eta zehaztutako prozedurei jarraikiz muntatzea eta lotzea. 
- Muntatze-prozesuaren kontrolak prozedurei jarraikiz egitea. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar espezifikazioei jarraikiz doitzea, behar diren neurketa-

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

jarraikiz. 
- Proba funtzionalak egitea, eta ezarritako baldintzak lortzeko gailuak erregulatzea. 
- Prozesuko lan-parteak behar den zehaztasunez egitea. 

A3: Sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoetan doitze- eta erregulatze-eragiketak doitasunez eta segurtasunez 
egitea, ekipoak doitzeko baldintzak lortzeko behar den prozedurarik egokiena erabiliz. 
EI3.1 Makinak eraikitzeko erabiltzen diren doitze-sistemak azaltzea. 
EI3.2 Bi elementu mekanikoren arteko akoplamendurako doitze egokiak aukeratzea, kontuan izanik bi piezaren arteko 
mugimendu erlatiboak, esfortzuak, ukipen-luzerak eta abar. 
EI3.3 Teknika metrologikoak eta egiaztapen-tresnak deskribatzea. 
EI3.4 Multzo mekaniko bat (abiadura-murriztailea, abiadura-erregulagailua eta abar) eta haren espezifikazio teknikoak 
edukita: 
- Multzoak osatzen dituzten elementuetako bakoitza identifikatzea. 
- Elementuetako bakoitza desmuntatzea eta garbitzea, teknika eta tresna egokiak erabiliz. 
- Elementuen gainazal funtzionalen egoera- eta dimentsio-espezifikazioak egiaztatzea, ekipo egokia erabiliz. 
- Gainazal lauak eta zilindrikoak, eszentrikotasunak, gurpilen hortzak eta abar egiaztatzea, ekipo egokiak 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.  Makina industrialen elementu mekanikoen muntaketa  

- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko eragiketak egiteko makinak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak (lasaierak zuzentzea, lerrokatzeak, tenkaketak, eta abar). 
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan. 
- Elementuak eta makinak garbitzeko teknikak. 
- Elementuak berriz estutzea edo amarratzea. 
- Koipeztatzea eta lubrifikazioa: Marruskadura. Olioak. Koipeak. Aditiboak. Koipeztatze-prozedurak.  
- Ebaketa-fluidoak: Motak. Ezaugarriak. Hautatzea. 
- Makinen instalazioa: 

• Bankadak.  

• Zimenduak.  

• Ainguraketak.  

• Kargak segurtasunez garraiatzeko eta jasotzeko baliabideak. 
- Multzoaren proba funtzionalak. 
- Pertsona eta ekipoetarako segurtasun- eta ingurumen-neurriak. 
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2.  Makina industrialen elementu pneumatikoen muntaketa 
- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Eskema pneumatikoak. Argibideen eskuliburuak. 

Akatsen historia. Katalogoak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko eragiketak egiteko makinak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak.  
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza.  
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan.  
- Lubrifikazioa. Olioak. Koipeak.  
- Multzoaren proba funtzionalak.  
- Hainbat eragiketa gauzatzeko denbora tipoak.  
- Pertsona eta ekipoetarako segurtasun- eta ingurumen-neurriak. 

 

3.  Makina industrialen elementu hidraulikoen muntaketa 
- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Eskema hidraulikoak. Argibideen 

eskuliburuak.Akatsen historia. Katalogoak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak.  
- Desmuntatzeko/muntatzeko eragiketak egiteko makinak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak. 
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza.  
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan.  
- Lubrifikazioa. Marruskadura. Olioak. Koipeak. Aditiboak.  
- Multzoaren proba funtzionalak.  
- Hainbat eragiketa gauzatzeko denbora tipoak.  
- Pertsona eta ekipoetarako segurtasun-neurriak eta ingurumen-babeseko neurriak. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUETAKO MATXUREN DIAGNOSTIKOA 
 

Kodea: UF0622 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinen mekanismo eta zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoetako matxurak diagnostikatzea, matxura horien jatorria 
identifikatuz eta teknikarik egokienak aplikatuz, segurtasun-baldintzetan. 

EI1.1 Makinetako matxura mekaniko ohikoenen izaera identifikatzea, eta matxura horiek eragin dituzten kausekin 
erlazionatzea. 
EI1.2 Makinetako zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoen matxurarik ohikoenen izaera identifikatzea, eta matxura horiek 
eragin dituzten kausekin lotzea. 
EI1.3 Matxuren diagnostikoan gehien erabiltzen diren ekipoak eta haien aplikazio-eremu egokienak deskribatzea. 
EI1.4 Zerbitzuan dagoen makina bat eta haren dokumentazio tekniko egokia edukita (aurretiaz makina horretan esku 
hartu da, eta sistemetan matxuraren edota disfuntzioren bat eragin da): 
- Sistema bakoitzaren dokumentu teknikoak interpretatzea haien bloke funtzionalak eta elementuak identifikatuz. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta dituen efektuen arabera zehaztea haren 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. 
- Instalazioan ezarritako planaren arabera esku hartzeko behar diren segurtasun-neurriak hartzea. 
- Matxurak eragin dituzten elementuak aurkitzea, beharrezko prozedurak erabiliz eta dagokion epean. 
- Matxuren diagnostikoari buruzko txosten bat egitea, egindako jarduerak deskribatuz, betiere lortutako emaitzetan 

oinarrituz. 
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A2: Makinen elementuen eta piezen egoera diagnostikatzea, neurketa- eta behaketa-teknikak erabiliz. 
EI2.1 Marruskadura, higadura, errodadura eta beste mugimendu batzuen bidez piezek jasaten duten higadura-prozesua 
deskribatzea. 
EI2.2 Pieza erabilien higadura ohikoak eta ezohikoak identifikatzea, gainazal higatuen parametroak jatorrizko piezekin 
aztertuz eta alderatuz. 
EI2.3 Hainbat kausarengatik kalteren bat (balbula-asentuak eta irristailu hidraulikoak higatuta edota kojineteak eta 
errodamenduak kaltetuta) dauzkaten benetako piezak eta argazkiak edukita: 
- Gune higatuak identifikatzea.  
- Hausturak aztertzea. 
- Kausa posibleak zehaztea (koipeztatze-falta, tenperatura altuak, olio zikina eta abar). 
- Egungo neurriak jatorrizko neurriekin —dagozkien planoetan jasotakoekin— alderatzea, eta higadura eta erosioen 

magnitudea kuantifikatzea, neurketak tresna egokiekin eginez. 

A3: Mantentze-eragiketak egitea elementurik ordezkatzea eskatzen ez badute, behar diren prozedurak hautatuz eta 
dagokion segurtasuna bermatuz. 

EI3.1 Ekipo mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoetan egin beharreko mantentze prebentiboko eragiketak deskribatzea. 
EI3.2 Mantentze prebentiboko eragiketetan erabiltzen diren erreminta eta ekipo osagarri esanguratsuenak deskribatzea, 
tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua azaltzea. 
EI3.3 Sistema mekaniko, hidrauliko eta/edo pneumatikoak dituen makina baten dokumentazio teknikoa dugularik: 
- Dokumentazio teknikoan eta makinan bertan identifikatzea mantentze prebentiboko eragiketak eskatzen dituzten 

sistema eta elementuak. 
- Makina eta ekipoen sistemen aldagaietatik datuak lortzea, ezarritako behaketa-prozedurak eta neurketak (zaratak, 

bibrazioak, kontsumoak, tenperaturak eta abar) aplikatuz eta tresna, lanabes eta erremintak modu egokian erabiliz. 
- Lotura- eta finkatze-elementuak garbitzea, koipeztatzea, lubrifikatzea eta doitzea, transmisio-uhalak tenkatu, 

lerrokatu eta haien lasaierak zuzentzea, gainazal-egoerak zaintzea eta abar, lanabes eta erremintak modu egokian 
erabiliz eta material eta produktuak behar den segurtasunarekin manipulatuz. 

- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen balioak doitzea. 
- Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/akatsak eta historikoen bankurako behar diren datuak jasoko 

lirateke bertan. 
 

Edukiak: 
 
1.  Matxura mekanikoak makina industrialean 

- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoa. 
- Akats mekanikoak sortzen dituzten iturriak: Deslerrokadurak. Lasaierak. Bibrazioak. Zaratak. Tenperaturak.  
- Matxura mekaniko ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisiak eta prozedurak. (Mantentze-lan prebentiboa). 
- Elementuen egoeraren diagnostikoa egitea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxura mekanikoen diagnostikoan erabili beharreko ekipoak, erremintak eta baliabide osagarriak. 
- Matxura mekanikoen diagnostikoan erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa egitea, mantentze-teknika prediktiboen bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxurak mantentze-lan prebentibo eta prediktiboko sistemetan duen eraginaren analisia. 

 

2.  Matxura pneumatiko-hidraulikoak makineria industrialean 
- Dokumentazio teknikoa. Multzo-plano mekanikoak. Eskema pneumatiko-hidraulikoak. Argibideen eskuliburuak. 

Akatsen historia. Katalogoa.  
- Akats pneumatiko eta hidraulikoak sortzen dituzten iturriak: Deslerrokadurak. Lasaierak. Bibrazioak. Zaratak. 

Tenperaturak. Presioak. Emariak. Eragingailuen mugimendu erratikoak.  
- Matxura pneumatiko-hidraulikorik ohikoenak. Sintoma adierazgarriak.  
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisiak eta prozedurak.  
- Elementuen egoeraren diagnostikoa egitea behatuz, neurtuz eta abar.  
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko.  
- Matxura pneumatiko-hidraulikoen diagnostikoan erabili beharreko ekipo, erreminta eta baliabide osagarriak. 
- Matxura pneumatiko-hidraulikoen diagnostikoan erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
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- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa egitea, mantentze-teknika prediktiboen bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxurak mantentze-lan prebentibo eta prediktiboko sistemetan duen eraginaren analisia. 

 
 

1.4 prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUEN KONPONKETA 
 

Kodea: UF0623 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementuren bat ordeztea eskatzen duten mantentze-lanak egitea, prozedurak hautatuz eta behar den segurtasuna 
bermatuz. 

EI1.1 Makina bat dugularik —zerbitzu-egoera errealean edo simulatuan— eta haren dokumentazio teknikoa 
daukagularik, ordeztu beharreko piezak edo elementuak aipatzen dituena: 
- Pieza edo elementu horiek dokumentazio teknikoan identifikatzea, haien ezaugarriak lortzea eta eragiketaren 

irismena ebaluatzea. 
- Desmuntatze-/muntatze-plan bat ezartzea, baita aplikatu beharreko prozedurak ere, honako hauek adierazita: 

Deskonektatu beharreko elementuak. Makinaren zatiei dagokienez, isolatu beharrekoak. Kontuan hartu 
beharrekoak. Konexio-krokisa. 

- Behar diren erremintak, neurgailuak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar den segurtasun-plana ezartzea. 
- Zirkuitu hidrauliko eta elektrikoetan konektatuta dauden ekipoetatik desmuntatu behar direnak isolatzea. 
- Instalazioaren olioak berreskuratzea. 
- Adierazitako piezak desmuntatzea, egiaztatzea eta, hala badagokio, ordezkatzea, eta ekipoa berriro muntatzea. 
- Ekipoak dagozkien zirkuituetara konektatzea. 
- Ekipoa garbitzea, koipeztatzea... eta funtzionamendu-baldintzetan uztea. 
- Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta, hala badagokie, haien sistemak erregulatzea, 

funtzionatzeko baldintzak leheneratzeko. 
- Prozesuko lan-parteak behar den zehaztasunez egitea. 

 

Edukiak: 
 
1.  Makina industrialen sistema mekanikoen konponketa 

- Mantentze-lan mekanikoko eragiketei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Konponketan erabili beharreko makinak, ekipoak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
- Garbiketa, berriz estutzeak, ihesak, lubrifikazioa eta hoztea, besteak beste. 
- Elementu mekanikoen doikuntzak eta erregulazioa.  
- Desmuntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Elementu mekanikoak neurtzeko eta egiaztatzeko teknikak. 
- Mantentze-lan zuzentzaileak egitea pieza akastunak konponduz. 
- Mantentze-lan prebentiboen planen jarraipenaren bidez konpontzea. 
- Muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostenak egitea. 

 

2.  Makina industrialen sistema pneumatiko-hidraulikoen konponketa 
- Elementu pneumatiko-hidraulikoen mantentze-lanetako eragiketei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Konponketan erabili beharreko makinak, ekipoak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
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- Garbiketa, berriz estutzeak, ihesak eta lubrifikazioa, besteak beste. 
- Presio, emari, abiadura eta abarren doikuntzak eta erregulazioa. 
- Desmuntatzeko prozedurak eta teknikak.  
- Elementu pneumatiko-hidraulikoak neurtzeko eta egiaztatzeko teknikak. 
- Mantentze-lan zuzentzaileak egitea pieza akastunak konponduz. 
- Mantentze-lan prebentiboen planen jarraipenaren bidez konpontzea. 
- Muntatzeko prozedurak eta teknikak.  
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostenak egitea. 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
LINEA AUTOMATIZATUEN MANTENTZE-LAN MEKANIKOA 
 

Kodea: MF0117_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0117_2: Ekoizpen-linea automatizatuetako sistema mekanikoak, 

hidraulikoak eta pneumatikoak mantentzea. 
 

Iraupena: 240 ordu 

 
 

Prestakuntza-atala: 2.1 
LINEA AUTOMATIZATUEN SISTEMA MEKANIKOAK, PNEUMATIKOAK ETA 
HIDRAULIKOAK 
 

Kodea: UF0624 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, linea 

automatizatuen sistema mekaniko, pneumatiko eta hidraulikoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Teknologia pneumatiko eta hidraulikoko automatismo-zirkuituei dagozkien planoak eta espezifikazio teknikoak 
interpretatuz, elementuak identifikatzea. 

EI1.1 Planoan irudikatutako ikurrak eta elementuak identifikatzea. 
EI1.2 Planoetan eta/edo fabrikatzailearen espezifikazioetan adierazitako zirkuituetako elementuen bistak, ebakidurak, 
xehetasunak eta abar bereiztea. 
EI1.3 Hainbat teknologia integratuta dauzkan automatismo-instalazio baten planoan irudikatutako eskema batetik eta 
instalazioa osatzen duten elementuen espezifikazio teknikoetatik abiatuta: 
- Sistema bakoitzaren funtzionamendua deskribatzea eta irudikatutako eskeman multzoarekin duen harremana 

deskribatzea. 
- Elementuak zehazteko espezifikazio teknikoak interpretatzea. 
- Planoetako ikurrak sistemaren elementu errealekin erlazionatzea. 
- Elementu bakoitzaren barruko eta kanpoko zatiak identifikatzea, planoetan eta fabrikatzailearen espezifikazio 

teknikoetan ageri diren bisten, ebakiduren eta xehetasunen bidez. 

2 
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A2: Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen erabilera-eremuak identifikatzea, eraikuntzan erabiltzen diren ekipo eta materialen 
tipologia eta ezaugarriak deskribatuz. 

EI2.1 Automatismo pneumatiko eta hidraulikoen ezaugarri propioak bereiztea. 
EI2.2 Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak egiteko erabiltzen diren elementuak funtzioaren eta tipologiaren 
arabera sailkatzea. 
EI2.3 Automatismo pneumatiko eta hidraulikoen erabilera-eremuak zerrendatzea. 
EI2.4 Automatismo pneumatiko eta hidrauliko bat aztertzean eta haren dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta: 
- Funtzionamendu-segida azaltzea. 
- Eskema pneumatikoak eta hidraulikoak interpretatzea, aginte-ekipoa edo -zirkuitua indar-zirkuitutik bereiziz eta 

haiek osatzen dituzten elementuak identifikatuz. 
- Zirkuituaren parametro bereizgarrien aldaketak identifikatzea, zirkuituko elementuetan aldaketak egiten direla 

suposatuz eta/edo aldaketak eginez eta hautemandako efektuen eta efektu horiek eragiten dituzten kausen arteko 
erlazioa azalduz. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea, eta, jarduerak ondo dokumentatzeko, 
memoria behar diren ataletan egituratzea (egindako prozesuaren azterketa, erabilitako bitartekoak, erabilitako 
eskemak eta planoak, kalkuluak, neurketak eta abar). 

A3: Fabrikazio-prozesu osagarriak (pieza elikatzea, erremintak elikatzea, deposituak hustea/betetzea, hondakinak hustea, 
etab.) aztertzea eta behar dituzten teknikekin eta baliabide automatikoekin erlazionatzea. 

EI3.1 Fabrikazio-prozesuetan erabiltzen diren manipulazio-, garraio- eta biltegiratze-teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Makinen elikadura automatizatzeko erabiltzen diren baliabideak (robotak, maneiagailuak...) deskribatzea: 
- Egitura-elementuak. 
- Kate zinematikoak. 
- Kontrol-elementuak. 
- Eragingailuak (motorrak).  
- Informazio-kaptadoreak. 

EI3.3 Materialak hautatzea, makinak elikatzea, mekanizatzea, biltegiratzea eta abar jasotzen dituen fabrikazio-prozesu 
batetik abiatuta, honako hauek egitea: 
- Fabrikazioaren fluxu-diagrama. 
- Behar diren baliabideen zerrenda. 
- Onartutako irtenbidearen txostena eta balorazioa. 

A4: Manipulazioan, garraioan eta beste prozesu batzuetan esku hartzen duten organoekin (pneumatikoak, hidraulikoak) lan 
egitea, eta erregulazio-elementuetan jardutea, segurtasun-arauak betez: 

EI4.1 Fabrikazio-prozesu osagarrietan erregula daitezkeen aldagaiak azaltzea (indarra, presioa, abiadura, etab.). 
EI4.2 Aldagaiak eta haiei eragiten dieten elementuak (pneumatikoak, hidraulikoak) erlazionatzea. 
EI4.3 Aldagaiak (indarra, abiadura, etab.) erregulatzeko eta egiaztatzeko teknikak deskribatzea. 
EI4.4 Piezak manipulatzeko eta motorrak (pneumatikoak, hidraulikoak) erregulatzeko sistema automatiko batzuk 
dauzkagularik, maketetan egoki muntatuta eta indar- eta abiadura-baldintza desberdinetan ezarrita: 
- Funtzio bakoitzerako aldagaiak (indarra, abiadura, etab.) erregulatzea. 
- Aldagaien magnitudeak tresna egokiekin (manometroak, erregelak, takometroak, etab.) egiaztatzea. 
- Sistemen portaera deskribatzea, eskatzen zaienaren arabera. 

 

Edukiak: 
 

1. Linea automatizatuen sistema mekanikoak 
- Piezak elikatzeko eta makinetara orientatzeko sistemak. 

• Piezak bibrazioz elikatzeko eta orientatzeko deposituak. 

• Piezak mailaz maila jasoz elikatzeko eta orientatzeko deposituak. 

• Piezak indar zentrifugoz elikatzeko eta orientatzeko deposituak. 

• Garraio zeiharreko zinta zatikatuaren bidez piezak elikatzeko eta orientatzeko deposituak. 

• Pieza bereziak elikatzeko eta orientatzeko deposituak. 
- Piezak makinetara eramateko sistemak: 

• Zerrendadun garraiatzaileak. 

• Arraboldun garraiatzaileak. 

• Katedun garraiatzaileak. 

• Paletdun garraio-sistema malguak. 

• Garraiatzaile bereziak. 
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- Piezen robotika eta manipulazioa. Motak. Egitura. Eragingailuak. Kate zinematikoa. Ezaugarriak eta aplikazioak. 

2.  Linea automatizatuen sistema pneumatikoak  
- Pneumatikaren oinarriak. Printzipioak. Gasen oinarrizko legeak eta propietateak. 
- Aire konprimatuaren ekoizpena, prestaketa eta banaketa.  
- Aire konprimatua lanpostuan prestatzea: Iragazkiak. Presio-erregulagailuak. Lubrifikatzaileak. 
- Zilindroak, eragingailu linealak eta biraketa-eragingailuak, matxardak: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioa. Hautaketa. 

Kalkulu-parametroak. 
- Balbula banatzaileak, emari-balbulak, presio-balbulak, balbula logikoak, konbinatuak: Motak. Ezaugarriak. 

Aplikazioa. Hautaketa. 
- Sentsoreak: pneumatikoak, elektrikoak, elektronikoak, magnetikoak. 
- Hutserako osagaiak: Eiektoreak. Iragazkiak. Bentosak. Bakuostatoak. Bakuometroak. 
- Akoplamendua. Hodiak eta gehigarriak.  
- Sinbologia pneumatikoa. 
- Eskema pneumatikoen interpretazioa, elaborazioa, simulazioa eta muntaketa. Sistemaren oinarrizko magnitude eta 

parametroen kalkuluak egitea. 
- Kontrol-ekipoaren analisia larrialdi-egoeretan. 

 

3.  Linea automatizatuetako sistema hidraulikoak 
- Hidraulikaren oinarriak: Printzipioak. Likidoen oinarrizko legeak eta propietateak. 
- Zilindro lineala, biraketa-eragingailuak, motorrak: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioa. Hautaketa. Kalkulu-parametroak. 
- Norabidezko balbulak, emari-balbulak, presio-balbulak, proportzionalak eta serboak: Motak. Ezaugarriak. 

Aplikazioa. Hautaketa. 
- Ponpak: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioa. Hautaketa. Kalkulu-parametroak. 
- Metagailuak: Motak. Ezaugarriak. 
- Gehigarriak: Hoditeria. Akoplamendua. Estankotasuna. Manometroak. Emari-neurgailuak. 
- Sinbologia hidraulikoa. 
- Eskema hidraulikoen interpretazioa, elaborazioa, simulazioa eta muntaketa. 
- Sistemaren funtzionamenduaren analisia, moduak eta ezaugarriak bereiziz. 
- Sistemaren oinarrizko magnitude eta parametroen kalkuluak egitea. 
- Kontrol-ekipoaren analisia larrialdi-egoeretan. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
LINEA AUTOMATIZATUETAKO SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0625 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, mantentze-

lanei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mantentze-lanak programatzeko behar diren osagaiak eta eragiketak identifikatzea, ekoizpen-linea automatizatuetako 
eta instalazio osagarrietako mantentze-lan mekanikoen dokumentazio teknikoa aztertuz.  

EI1.1 Ekoizpen-linea automatizatuen eta haien instalazio osagarrien mantentze-lan mekanikoak egiteko oinarrizko 
dokumentazio teknikoa zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Makina baten argibideen eskuliburuko planoetan, makina osatzen duten sistemak eta haien osagaiak 
identifikatzea, eta txostenaren gainerako argibideetatik ondorioztatzen diren erabilera- eta mantentze-espezifikazio 
teknikoekin erlazionatzea. 
EI1.3 Makina edo linea automatizatu baten mantentze-lanen dokumentazio teknikoa (argibideen eskuliburuak, planoak, 
eskemak, mantentze-programa) oinarri hartuta: 
- Makinan mantentze-lanak behar dituzten osagaiak identifikatzea. 
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- Makinan denboraldi horretan egin behar diren mantentze-lan prebentiboak, sistematikoak eta prediktiboak 
identifikatzea. 

- Makinaren mantentze-lan programatuak egiteko behar diren baliabideak eta materialak zehaztea. 

A2: Ekoizpen-sistema automatikoetako matxurak diagnostikatzea matxuraren izaera identifikatuz, disfuntzioa zuzentzeko 
behar diren esku-hartze zuzentzaileak egitea eta funtzionamendu zuzena berreskuratzea, kasu bakoitzean prozedura eta 
teknika egokienak aplikatuz. 

EI2.1 Prozesu automatizatuetako sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, eta denak edo batzuk hartuta) 
gertatzen diren matxura ohikoenen sintomen tipologia eta ezaugarriak azaltzea. 
EI2.2 Prozesu automatizatuetako sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, eta denak edo batzuk hartuta) 
matxurak diagnostikatzeko eta lokalizatzeko erabiltzen den prozesu orokorra azaltzea. 
EI2.3 Sistema automatikoetan matxurak diagnostikatzean eta kokatzean: 
- Sistema automatizatuaren dokumentu teknikoak interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak 

eta elementuak identifikatuz. 
- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta, dituen ondorioen bidez eta egindako neurketak baliatuz, haren 

ezaugarriak zehaztea. 
- Matxura sor lezaketen kausen hipotesiak —gutxienez bat— aipatzea, eta sistemek dituzten sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea (multzo osoarena, edo sistemaka). 
- Matxura eragin duen elementua edo programa kokatzea eta disfuntzioa zuzentzea eta/edo programa aldatzea, 

prozedura egokiak eta denbora egokian aplikatuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txostena prestatzea. 

A3: Makineriaren mantentze-lan prebentiboak egiteko prozedura idatziak prestatzea (fitxak, gamak edo arauak), eta egin 
beharreko eragiketak eta maiztasuna adieraztea. 

EI3.1 Mantentze-lan motak, lanok kudeatzeko behar den antolaketa eta ekoizpen-eremuko ardurak azaltzea. 
EI3.2 Makinaren mantentze-lanetako gama-fitxaren helburuak azaltzea, bai eta fitxa osatzen dituzten dokumentuak eta 
haien egitura eta edukien baldintzak ere. 
EI3.3 Makina baten dokumentazio teknikoa daukagularik (fabrikatzailearena, mantentze-lanen historia eta abar), haren 
mantentze-lan prebentiboak egiteko plana bat prestatzean: 
- Esku-hartze motak (erabilera, maila eta abar) eta haien tenporalizazioa zehaztea. 
- Mantentze-lan prebentiboen fitxa aplikatu behar diren gamekin prestatzea. 
- Makinako sistemen mantentze-lanen gamak garatzea, egin beharreko eragiketen espezifikazioak zehaztuz. 
- Mantentze-lanak egiteko pertsonek eta ekipoek izan behar dituzten segurtasun-neurriak zehaztea. 

 

Edukiak: 
 
1.  Linea automatizatuen mantentze-lanak antolatzea 

- Mantentze-lanak: Helburuak. Funtzioak.  
- Mantentze-lan motak:  
- Mantentze-lan zuzentzaileak. Mantentze-lan prebentiboak. Mantentze-lan prediktiboak.  
- Mantentze-lan produktibo osoa. 
- Mantentze-lanetako biltegia:  
- Antolakuntza fisikoa. 
- Beharrezko materialak. Ordezko piezen katalogoa. 
- Hornitzaileen homologazioa. Hornikuntzak. 
- Eskaeren kudeaketa.  
- Stocken kudeaketa. 
- Ordenagailuz lagundutako kudeaketa- eta mantentze-programak (GMAO). 
- Mantentze-lanetako fitxak (lan-agindua, gamak edo arauka). 
- Esku-hartzeen dokumentazioa (historikoen bankua). 
- Mantentze-lanen kudeaketaren antolamendua.  
- Mantentze-lanen kalitatea. 

 

2.  Matxura mekanikoak, pneumatiko-hidraulikoak eta maniobraren eta kontrolaren matxurak. 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. Mantentze-

lanen fitxak edo gamak. 
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- Matxura ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak. Matxura zehazteko analisiak eta prozedurak. 
- Instalazioetako berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Elementuen egoeraren diagnostikoa egitea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipamendu, erreminta eta baliabide osagarriak. 
- Matxurak diagnostikatzeko erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa egitea, mantentze-teknika prediktiboen bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxurak mantentze-lan prebentibo eta prediktiboko sistemetan duen eraginaren analisia. 

 

3.  Matxura mekanikoak, pneumatiko-hidraulikoak eta maniobraren eta kontrolaren matxurak konpontzea 
- Mantentze-lanei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Garbiketa, berriz estutzeak, ihesak eta lubrifikazioa, besteak beste. 
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Pieza akastunak konponduz edo ordezkatuz egiten diren mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Mantentze-lan prebentiboen planen jarraipenaren bidez konpontzea. 
- Konpontzeko erabili beharreko makina, ekipamendu, lanabes, erreminta eta baliabideak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
LINEA AUTOMATIZATUETAKO FUNTZIONAMENDUAREN PROGRAMAZIOA ETA 
KONTROLA 
 
Kodea: UF0626 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kontrol automatikorako (pneumatikoa eta hidraulikoa) programatutako eta/edo kableatutako automatismo sinpleak 
eraikitzeko behar den dokumentazio teknikoa prestatzea. 

EI1.1 Makina edo prozesu sekuentzial txiki baterako behar diren teknologia guztiak bilduko dituen kontrol automatikoko 
ekipo bat konfiguratzean, eta espezifikazio funtzionalak eta kostu-mugak abiapuntu hartuta: 
- Automatismoaren espezifikazio funtzionalak interpretatzea. 
- Ezarritako kostu/kalitate erlaziotik gertuko konfigurazio kableatu eta/edo programatu bat gutxienez egitea. 
- Katalogo tekniko-komertzialetatik, ezarritako espezifikazio teknikoak eta ekonomikoak betetzen dituzten ekipoak 

eta materialak hautatzea. 
- Proposatutako irtenbidea konfiguratzeko behar diren kalkuluak egitea. 
- Ekipoaren muntaketan eta probetan jarraituko den prozesua dokumentatzea, bitarteko eta formatu egokiak erabiliz: 
- Automatismoaren azterketa funtzionala. 
- Eskemak. 
- Programen zerrendak. 
- Probak eta doikuntzak. 
- Materialen zerrenda. 

A2: Fabrikazioko piezak elikatzeko eta eragiketa osagarrietako (manipulatzea, hoztea, fluidoak mantentzea eta abar) 
sistema automatikoak kontrolatzeko programa txikiak egokitzea. 

EI2.1 PLC eta roboten lengoaien funtzio bereizgarriak fabrikazioaren ekipo osagarriekin egin behar diren eragiketekin 
erlazionatzea. 
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EI2.2 PLC eta roboten programazioan informazioa transmititzeko eta biltegiratzeko erabiltzen diren sistemak azaltzea. 
EI2.3 Makinak elikatzeko PLCak eta robotak, hurrenez hurren, erabiltzen dituzten bi kasu praktikotatik abiatuta: 
- Mugimendu-segida zehaztea. 
- Kontrolatu behar diren aldagaiak zehaztea (presioa, indarra, abiadura, etab.). 
- Egin beharreko fluxu-diagramak egitea. 
- PLCa eta robota kontrolatzeko programa egitea. 

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 azaltzea. 
EI3.3 Neurketa-unitateak deskribatzea. 
EI3.4 Piezak manipulatzeko faseak, mekanizazio-eragiketak edo galdaketa-fasea dituen fabrikazio mekanikoko prozesu 
baten edo batzuen maketa bidezko simulazio batetik abiatuta, elementu pneumatikoak, hidraulikoak, robotak eta 
maneiagailuak dituelarik: 
- Kontrolatu beharreko aldagaiak identifikatzea. 
- Eskaeren aurrean aldagaiek dituzten magnitudeak neurtzea. 
- Kontrol-elementuak erregulatzea, emandako perdoien barruan egin dadin prozesua. 
- Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea, eta, behar izanez gero, aldatzea. 

 

Edukiak: 
 
1.  Automatismo elektriko kableatuak 

- Automatizazio-proiektuak. Automatismoak. 
- Prozesu jarraituak eta prozesu sekuentzialak. Ezaugarriak. 
- Automatismo elektrikoetan erabiltzen diren elementuak. Erreleak. Kontaktoreak. Sentsoreak eta eragingailuak. 

Babesak. Sinbologia. 
- Automatismo elektrikoen mantentze-lanetan erabilitako erremintak, ekipoak eta materialak. 
- Automatismo kableatuen diseinuan erabilitako teknikak. Agintea eta potentzia. 
- Seinalizazio- eta babes-elementuak. Motak eta ezaugarriak. 
- Automatismo kableatuak egiaztatzeko teknikak. 
- Konbinatoriaren logika: Logika bitarraren oinarriak. Sistemen oinarrizko diseinua. Teknikak eta prozedurak. 
- Funtzio logiko konbentzionalak. 
- Logika sekuentziala. 
- Prozesu automatikoan gerta daitezkeen larrialdi-egoerak. 
- Karga-koadernoa. 

 

2.  PLCen programazioa eta aplikazioa  
- Automata programagarri baten egitura orokorra. 
- Automataren konfigurazioa. Oinarrizko kontzeptuak. 
- Fluxu-diagramak. 
- Programazio-lengoaiak: 

• Jarraibideen zerrenda. 

• Funtzioen planoak. 

• Kontaktuen planoak. 

• GRAFCETa. 
- Jarraibide-sorta eta programazioa. 
- Automatak inguruarekiko duen komunikazioa. 
- Kontrol-programak egitea. 
- Kontrol-programen simulazioa eta doikuntza. 
- Kontrol-programen sarrera. 
- Kontrol-programen arazketa. 
- Lehen pieza lortzea. 

 

3.  Roboten programazioa eta aplikazioa  
- Robot baten egitura orokorra: 
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• Egitura-elementuak. 

• Kate zinematikoak. 

• Eragingailuak (motorrak). 

• Informazio-kaptadoreak. 

• Kontrol-elementuak. 

• Robot-motak, eta haien ezaugarriak. 

• Fluxu-diagramak. 

• Roboten programazio-lengoaiak. 

• Jarraibide-sorta eta programazioa. 

• Elementu periferikoak. 

• Robotak inguruarekiko duen komunikazioa. Ezaugarriak eta prozedurak. 

• Kontrol-programak egitea. 

• Kontrol-programen simulazioa eta doikuntza. 

• Kontrol-programak sartzea eta araztea. 

• Inteligentzia eta ikusmen artifiziala. Sistema bat osatzen duten elementuak eta oinarriak. 

• Sistema automatizatuetako produktuaren eta prozesuaren kalitate-kontrola. 
 
 

2.4. prestakuntza-atala 
Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa linea automatizatuen mantentze-
lan mekanikoetan 
 
Kodea: UF0627 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea. 
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen laguntzaren eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea. 

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea. 

A3: Linea automatizatuen mantentze-lan mekanikoetan erabiltzen diren segurtasun-baliabideak eta -ekipoak egon litezkeen 
arriskuekin lotzea. 

EI3.1 Babes pertsonaleko arropa eta ekipo ohikoenen ezaugarriak eta erabilera deskribatzea. 
EI3.2 Suteak itzaltzeko sistema-motak zerrendatzea, haien ezaugarriak zehaztea, eta haietako bakoitzaren ezaugarriak 
eta erabilerak deskribatzea. 
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EI3.3 Arauzko seinale eta alarmen ezaugarriak eta helburua deskribatzea, arrisku-lekuak eta/edo larrialdi-egoerak 
adierazteko. 
EI3.4 Sendaketak egiteko, lehen laguntza eskaintzeko eta istripua izan dutenak lekualdatzeko ekipoen eta baliabideen 
ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea. 
EI3.5 Hainbat lan-inguruneren deskribapena abiapuntu harturik: 
- Segurtasun- eta babes-baliabide eta -ekipoen espezifikazioak zehaztea. 
- Dokumentazio teknikoa prestatzea, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta, han, informazio hau sartzea: 

larrialdi-ekipoen, seinaleen, alarmen eta irteera-puntuen kokapena. 
 
 

Edukiak: 
 
1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

- Lana eta osasuna. 
- Lan-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua.  

• Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak. 

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

 

2.  Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

• Neke fisikoa. 

• Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 

 

3.  Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 
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4.  Linea automatizatuen mantentze-lanetan erabiltzen diren segurtasun-baliabideak, -ekipoak eta 
-teknikak 
- Linea automatizatuen mantentze-lanetako arrisku ohikoenak. 
- Linea automatizatuen mantentze-lanetako arriskuak prebenitzea eta ezabatzea. 
- Ekipoak mugitzeko teknika. 
- Makina eta ekipoen babesa. 
- Norbera babesteko arropak eta ekipoak. 
- Ingurumena babesteko arauak:  

• Energia-aurrezpena.  

• Kutsadura atmosferikoa.  

• Zarata kontrolatzea eta kentzea.  

• Hondakinen tratamendua eta kudeaketa. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Suteak itzaltzeko sistemak: Motak. Ezaugarriak. Bakoitzaren propietateak eta erabilera. Suteen kontrako babesari 

dagozkion arauak. 
- Seinaleak: Larrialdiko ekipoen kokapena Irteera-puntuak. 

 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
EKIPO INDUSTRIALEN MANTENTZE-LANETAKO ETA MUNTAKETA 
MEKANIKOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0130 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementu pneumatikoak eta hidraulikoak dituen ekipo mekaniko bat, aldez aurretik matxura edo disfuntzio bat eragin 

zaiona, funtzionamenduan jartzea.  
EI1.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea elementuak identifikatuz eta matxuraren sintomak aztertuz. 
EI1.2 Matxuraren kausak begiratzea, hondatutako piezak desmuntatzeko lanean eta, hala badagokio, ordezkatzeko 
lanean parte hartuz eta ekipoa funtzionamendu-baldintzetan muntatuz. 
EI1.3 Egindako jardueren txosten/memoria sortzea.  

A2: Mantentze-lanak garatzeko programak presatzea. 
EI2.1 Dokumentazio teknikoan eta makinan bertan identifikatzea mantentze-eragiketak eskatzen dituzten elementuak. 
EI2.2 Mantentze-lan prebentiboen fitxaren prestaketan parte hartzea, esku-hartzeetarako beharrezkoak diren gamak, 
baliabideak eta materialak definituz, pertsonen eta ekipoen segurtasun-baldintzak betez. 
EI2.3 Makinetako aldagaien datuak lortzen laguntzea, eta, horretarako, eragiketa hauetan laguntzea: garbitzen, 
koipeztatu eta lubrifikatzen, estutzen, lasaierak konpontzen, lerrokatzen, transmisio-uhalak tenkatzen, gainazalen 
egoerak zaintzen eta abar. 
EI2.4 Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/akatsak eta historikoen bankurako behar diren datuak jasoko 
lirateke bertan. 

A3: Elementu mekanikoak eta pneumatiko-hidraulikoak dituzten linea automatizatuetako PLCak eta robotak 
birprogramatzea. 
EI3.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea, linea osatzen duten elementuak, mugimenduen segida, fluxu-diagrama eta 
kontrolatu behar diren gainerako aldagaiak identifikatuz. 
EI3.2 PLCaren eta robotaren kontrol-programaren aldaketan parte hartzea. 
EI3.3 Egindako jardueren txosten-memoria sortzea. 
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A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.  

 
 
 
 

Edukiak: 
 
1.  Zirkuitu hidraulikoak eta pneumatikoak dituzten ekipo mekanikoak abian jartzea. 

- Dokumentazio teknikoa, plano mekanikoak, eskema pneumatiko-hidraulikoak, Argibideen eskuliburuak eta abar. 
- Matxuren sintomen azterketa eta matxura horiek sortu dituzten elementuen lokalizazioa.  
- Desmuntatzeko/muntatzeko planak eta prozedurak. 
- Matxuretan esku hartzeko behar diren ekipoak eta tresnak. 
- Elementu kaltetuen konponketa, muntaketa eta/edo ordezkapena. 
- Ekipoek eta instalazioek ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea, eta, hala badagokio, sistemak erregulatzea, berriz 

ere funtzionatzeko moduan izan daitezen. 
- Esku-hartzeen txostena; ikusitako anomaliak/akatsak eta historikoen bankurako behar diren datuak jasoko lirateke 

bertan. 

 

2.  Sistema mekanikoak, hidraulikoak eta/edo pneumatikoak dituzten makinetan eragiketa prebentiboak 
egitea 
- Mantentze-lanak egin behar zaizkien makinaren eta elementuen dokumentazio teknikoa identifikatzea. 
- Mantentze prebentiboko gametan, makinen sistemek ondo funtzionatzeko behar dituzten baldintzen lan-

parametroak erregistratzea.  
- Garbitzea, koipeztatzea, lubrifikatzea eta doitzea, tresna eta erreminta egokiak erabiliz eta materialak eta 

produktuak behar den segurtasunarekin erabiliz. 
- Esku-hartzeen txostena dagokion fitxan; ikusitako anomaliak/akatsak eta historikoen bankurako behar diren datuak 

jasoko lirateke bertan. 

 

3.  Elementu mekanikoak eta pneumatiko-hidraulikoak dituzten linea automatizatuetako PLCak eta 
robotak birprogramatzea 
- Linea osatzen duten elementuen dokumentazio teknikoa interpretatzea, bai eta mugimenduen segida, fluxu-

diagrama eta kontrolatu behar diren gainerako aldagaiak ere. 
- PLCaren kontrol-programa egitea.  
- Roboten programa egitea. 
- Aldagaien magnitudeak eta ibilbideak egiaztatzea.  
- Sistema automatizatuaren analisi funtzionala. 
- Prozesuaren dokumentazioa eta ekipoen probak. 

 

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

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0116_2 
Muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Goi-mailako teknikaria Instalazio eta 
Mantentze-lanen lanbide-arloan. 

• Instalazio eta Mantentze-lanen lanbide-
arloko Makinak eta Ekipamendua lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila 

1 urte 3 urte 

MF0117_2  
Linea automatizatuen 
mantentze-lan mekanikoa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Goi-mailako teknikaria Instalazio eta 
Mantentze-lanen lanbide-arloan. 

• Instalazio eta Mantentze-lanen lanbide-
arloko Makinak eta Ekipamendua lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. 
maila 

1 urte 3 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: 
 
- 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoetako lantegia 

150 150 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetako 
lantegia 

X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbela 

− Orri birakariak 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Ikasgelako materiala 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

− Makineriaren eta ekipo industrialen software espezifikoa. 

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetako 
lantegia 

− Zulagailua 

− Tornua 

− Fresa 

− Garabia 

− Pneumatikako praktiketarako panelak 

− Hidraulikako praktiketarako panelak 

− Automatismo elektrikoetako praktiketarako panelak 

− Automata programagarrietako praktiketarako panelak 

− Bibrazioak, lerrokatzeak eta orekatua kontrolatzeko praktiketarako 
panelak 

− Robota 

− Soldatzeko makinak 

− Makina eramangarriak: Zulagailuak. Disko-makinak. Torlojutzeko 
makinak.  

− Lan-mahaiak 

− Muntaketa, konponketa eta mantentze-lanetako eskuzko 
erremintak. 

− Magnitude mekaniko, pneumatiko, hidrauliko, elektriko eta 
elektronikoak neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

36

Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien 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. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien 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 urtetik gorakoentzako 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. 

 
. 
 
 



 

 



 

 

 


