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IZENA 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO AUTOMATIZATUEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, 
KUDEAKETA, MANTENTZE-LANAK ETA IKUSKAPENA EGITEA 
 

KODEA 
IMAQ0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Makineria eta ekipo industriala. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA377_3 Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen muntaketaren plangintza, kudeaketa, mantentze-
lanak eta ikuskapena egitea. (2008ko otsailaren 8ko 182/2008 EDa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Makineria, tresneria industriala eta ekoizpen-lerro automatizatuen lantokiko instalazioa ikuskatzea eta kontrolatzea 
gauzatze-proiektu bat abiapuntu hartuz, eta martxan jartzea; zerbitzuan dagoen bitartean egin beharreko mantentze-lanak 
planifikatzea, kudeatzea edo egitea, instalazioak hobetzeko edo aldatzeko proiektu txikiak garatuz, betiere ezarritako arauak 
betez eta aurreikusitako kalitate-maila lortuz, eta instalazioaren segurtasun integrala eta laneko eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC1282_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen lantokiko instalazioa planifikatzea eta 

ikuskatzea 
-  UC1283_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioen mantentze-lanak planifikatzea 
-  UC1284_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioen mantentze-lanak ikuskatzea 

eta egitea 
- UC1285_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioen probak kontrolatzea eta 

martxan jartzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioan diharduten enpresetan —ekoizpen-
enpresetako dagokien departamentuetan— egiten du lan. Prestakuntza hau bi eremuotan sartzen da: lantokiko 
instalazio eta muntaketan, eta instalazio industrialen mantentze-lanen definizio, plangintza eta konponketan. 

Ekoizpen-sektoreak 
Ekoizpeneko prozesu jarraituen eta/edo osagarrien muntaketaren eta mantentze-lanen sektorea eta azpisektoreak. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen mantentze-lanen prozesuen plangintza eta prozesuetako 
teknikaria. 
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Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen muntatzaileen ekipoburua. 
Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen mantentze-lanetako langileen ekipoburua. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1282_3 
Makineria, tresneria industrial eta 
ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioen 
muntaketa planifikatzea eta ikuskatzea 

130 

UF0628: Ekoizpen-lerro 
automatizatuetako makineriaren 
mekanizazio- eta muntaketa-lanak 
lantokian 

70 

UF0629: Ekoizpen-lerro 
automatizatuetako makineriaren 
muntaketa-lana planifikatzea 

30 

UF0630: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa 
makineria eta tresneria industrialaren 
muntaketa- eta mantentze-lanetan 

30 

MF1283_3 
Makineria eta tresneria industrialeko 
instalazioen mantentze-lanak antolatzea 

80   

MF1284_3 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-
lerro automatizatuen mantentze-lanak 
ikuskatzea eta egitea 

170 

UF0631: Ekoizpen-lerro 
automatizatuetako matxurak aurkitzea eta 
aztertzea. 

70 

UF0632: Ekipo eta lerro 
automatizatuetako matxurak konpontzea. 

70 

UF0630: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa 
makineria eta tresneria industrialaren 
muntaketa- eta mantentze-lanetan 

30 

MF1285_3 
Makineria, tresneria industriala eta 
ekoizpen-lerro automatizatuak martxan 
jartzea 

140 

UF0633: Funtzionaltasun- eta 
segurtasun-probak ekipo eta lerro 
automatizatuetan 

80 

UF0634: Ekipo eta lerro automatizatuak 
martxan jartzea 

60 

MP0131 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-
lerro automatizatuen muntaketaren 
plangintza, kudeaketa, mantentze-lan eta 
ikuskapeneko lanekoak ez diren 
jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 570 
 

 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

8



 
 

Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen muntaketaren  
plangintza, kudeaketa, mantentze-lanak eta ikuskapena egitea 

 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 

AUTOMATIZATUEN LANTOKIKO INSTALAZIOA 
PLANIFIKATZEA ETA IKUSKATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 

PLANIFIKATZEA 
 
 

3. gaitasun-atala 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 

AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 
IKUSKATZEA ETA EGITEA 

 
 

4. gaitasun-atala 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN PROBAK KONTROLATZEA 

ETA MARTXAN JARTZEA 
 
 

1 

2 

3 

4 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

10

1. gaitasun-atala  
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN LANTOKIKO INSTALAZIOA PLANIFIKATZEA ETA 
IKUSKATZEA 

 

Kodea: UC1282_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lantokian makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak instalatzeko muntaketa-prozesuak garatzea, 
abiapuntu gisa hartuz proiektuaren dokumentazio teknikoa, kalitate-planak, norbera eta ingurumena babesteko planak, 
eta muntaketarako jarraibide orokorrak, ziurtatuz muntaketa-lanaren egingarritasuna eta haren optimizazioa. 

BI1.1 Eragiketa-prozesuaren garapenean, muntaketaren fase guztiak eta fase horiek muntaian duten ordena 
korrelatiboa sartzen dira. 
BI1.2 Makinen, sareen, ekipoen eta sistemen muntaketa-prozesuaren faseetan, hauek zehazten dira: 

- Behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak. 
- Espezifikazio teknikoak eta prozedurak. 
- Mihiztatze- eta lotura-eragiketak, eta haien segida. 
- Eragiketa-denbora partzialak eta totalak. 
- Langileen prestakuntza teknikoa. 
- Langileen prestakuntza, laneko arriskuen ebaluazioari dagokionez. 
- Kalitate-kontroleko arauen-jarraibideen espezifikazioak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko planaren jarraibideak. 
- Ingurumen-planaren espezifikazioak. 

BI1.3 Hartzen den prozesuak muntaiaren egingarritasuna ziurtatzen du eta kostua optimizatzen du. 
BI1.4 Kalitate-kontroleko, arriskuak prebenitzeko eta ingurumen-kudeaketako eta -eragineko jarraibideak indarrean 
den araudia errespetatuz garatzen dira. 

LB2: Lantokian makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak instalatzeko muntaketa-planak garatzea obrako 
proiektua eta baldintzak oinarri hartuz, exekuzioaren aurrerapen-kontrolaren jarraipena egiteko obra-unitateak eta 
prozedurak ezarriz eta prozedura horien egingarritasuna ziurtatuz. 

BI2.1 Makinen, sareen, ekipoen eta sistemen muntaketa-plana gauzatzen denean, behar bezala uztartzen dira 
proiektuaren baldintza teknikoak, lan-kargak, obrako plan orokorra eta hornikuntzaren ezaugarriak. 
BI2.2 Instalazioaren muntaketa-planean, gauzatzeko behar diren etapak, jarduera-zerrendak eta -denborak, obra-
unitateak, giza baliabideak eta materialak definitzen dira, proiektuaren espezifikazioak epe eta kostu barruan 
betetzeko moduan. 
BI2.3 Eskulana, materialak eta baliabideak planifikatzeko diagrametan (PERT, GANTT), ezarritako epeak eta 
kostuak lortzeko bide kritikoak jasotzen dira, plangintza orokorrean zehaztutako egingarritasun-baldintzak betetzen 
direla ziurtatuz. 
BI2.4 Eskulanaren, materialen eta baliabideen planifikazio-diagramak eguneratu egiten dira, eta muntaiaren 
planifikazio-prozesuan behar diren egingarritasun-baldintzetara egokitzen dira. 
BI2.5 Instalazioaren muntaketa-planak egiteko sekuentzia garatzean, langileen eta makinen segurtasuna 
bermatzen da, eta ingurumen-jarraibideak betetzen dira. 

LB3: Makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak lantokian instalatzea, muntaketa-programa eta obraren 
plan orokorra abiapuntu hartuz. 

BI3.1 Argi eta garbi identifikatzen da behar den araudia, instalazio-prozesuan aplikatzeko. 
BI3.2 Informazio teknikoa (muntaketa-prozesuak eta -planak eta hornikuntza-plana) eta administratiboa egokia den 
begiratzen da, eta kudeatu egiten da, ezarritako prozeduren arabera ezagutzeko, gidatzeko eta kontrolatzeko 
makineria, ekipo industriala eta lerro automatizatuak lantokian muntatzeko prozesua. 
BI3.3 Muntaketarako behar diren baliabide osagarriak zehazten dira, instalazioen ezaugarriak eta obraren egoera 
(ingurunea, beste instalazio batzuk, kokapena, eta abar) kontuan hartuz eta behar diren segurtasun- eta 
ingurumen-kondizioak bermatuz. 
BI3.4 Lanen esleipenak barruko eta/eta kanpoko giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzen ditu, eta 
programatutako helburuak betetzen dira. 
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BI3.5 Instalazioa egin ahal izateko behar den material-hornikuntzaren kudeaketa koordinatu egiten da kostuak 
optimizatzeko, entrega-epeak betetzeko, eta materialak (kantitateari zein kalitateari dagokienez) erabiltzeko 
moduan eta denbora-epe eta leku egokian daudela ziurtatzeko eta kontrolatzeko. 
BI3.6 Obrako muntaketa-lanetarako eremuak antolatzen dira lanak egiteko prozedurak optimizatzeko moduan, 
egiaztatuz behar adina espazio daudela eta profesionalek ez diotela traba egiten batak besteari, betiere 
segurtasun-arauak errespetatuz. 
BI3.7 Obrako biltegia lekurik egokienean jartzen da beti, lan-eremutik ahalik eta gertuen, erraz aurkitzeko eta 
antolatzeko moduan, eta ahal adina optimizatzen da espazioa, behar diren elementu guztiak prestatuz eta 
materialen kontserbazioa bermatuz. 

LB4: Makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak lantokian muntatzeko programaren segimendua egitea, 
programatutako helburuak betez. 

BI4.1 Jasotako eta sortutako dokumentazioa, teknikoa zein administratiboa, aztertzen da, egiaztatzeko instalazioak 
muntatzeko eta ikuskatzeko aukera ematen duela, bai eta eboluzioaren eta gorabeheren berri izateko aukera ere. 
BI4.2 Makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak lantokian muntatzeko lanak egiteko eta ikuskatzeko 
behar den informazioa eraginkortasunez eta modu interaktiboan helarazten zaie langileei, eta lanen eboluzioa eta 
gorabeherak ezagutzeko aukera ematen zaie. 
BI4.3 Neurketa, produkzio, baliabide eta errendimenduei buruzko datuak prozesatu egiten dira, proiektuko datuekin 
eta lehenagoko datuekin kontrastatzeko. 
BI4.4 Lanen egoerari buruzko informazioa egiaztatu egiten da, obran behar adina ikuskapen eginez, eta datuak 
kontrastatuz eta baloratuz datuon arduradunekin. 
BI4.5 Obrako lanen eta kostuen eboluzioari buruzko grafikoak egiten dira lan-parteak abiapuntu harturik, behin 
koadratu eta kontrastatu ondoren. 
BI4.6 Ekipoak eta obra-unitateen lanak entregatzeko epeetan hautemandako desbideratzeak zuzentzeko egin 
beharrekoak zehazten dira, eta behar diren jarraibideak ematen dira eta/edo dagokion txostena prestatzen da. 
BI4.7 Betetzeko dauden lan-aginduak eta instalazioaren uneko muntaketak aurreikusitako planarekin alderatuz 
dituen desbideratzeak ikuskatu egiten dira, lanak berriz esleitzeko edo plangintza doitzeko. 

LB5: Instalatu beharreko ekipoak, makinaria-sareak edo lerro automatizatuak lantokian muntatzeko prozesuak 
ikuskatzea, proiektuarekin eta obra-planarekin bat eginik, gorabehera teknikoak, ekonomikoak eta langileekin zerikusia 
dutenak konponduz, eta behar den kalitate-maila eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ziurtatuz. 

BI5.1 Indarrean den araudia identifikatzen da eta muntaketa-prozesu osoan aplikatzen da. 
BI5.2 Emandako jarraibideak zehatzak eta behar adinakoak dira, interpretazio-akatsak saihesteko, eta aukera 
ematen diete langileei materialak eta ekipoak prestatzeko eta lanak eraginkortasunez eta segurtasun- eta kalitate-
arauak errespetatuz egiteko. 
BI5.3 Muntaketa-prozesuetako anomaliak eta desbideratzeak ikuskaritzaren bidez saihesten dira, instalazioek 
behar adinako kalitatea izan dezaten. 
BI5.4 Muntaketa-prozesuan egiaztatzen da instalatutako makineria, ekipoak eta gehigarriak agindutakoak direla 
eta ezarritako prozeduren arabera garraiatzen eta manipulatzen direla, kalitateari eta segurtasun-baldintza egokiei 
eutsiz. 
BI5.5 Ikuskapenak sistematikoki egiten dira muntaketa-lanak iraun bitartean, eta hautemandako anomalia guztiak 
erregistratzen dira. 
BI5.6 Instalazioaren muntaketa-prozesuko gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzen dira; egindako 
aldaketak informazio teknikoan jasotzen dira, eta nagusiari jakinarazten zaizkio. 
BI5.7 Makineria, tresneria industrial eta lerro automatizatuen muntaketa ikuskatzen da, besteak beste hauek 
bermatuz: 

- Lantokiko instalazioaren kokapenak muntaketaren dokumentazio teknikoan ezarritakoa betetzen du. 
- Erabilitako tutu eta eroanbideak egokiak dira, zeharkako sekzioen deformaziorik gabeak, eta erabiltzeko 

prest daude. 
- Euskarriak egokiak dira, eta, dokumentazio teknikoak ezarritakoaren arabera, haien arteko distantzia egokia 

dela egiaztatzen da. 
- Hodien eta eroanbideen arteko loturak, eta gailuak eta ekipo eta aparatuak lotzeko konexioak erraz iristeko 

moduko lekuetan jartzen dira instalatzeko eta mantentze-lanak egiteko. 
- Instalatutako bibrazioen aurkako sistemek bibrazioen transmisioa eragozten dute. 
- Osagaien kokapenak eta instalazioko zirkuituak eta sistemak osatzeko haien artean dauden konexioek 

muntaketako dokumentazio teknikoan zehaztutakoa betetzen dute. 
- Instalazioetako mantentze-, erregulazio- eta kontrol-lanak egitean erraz iristeko moduan instalatzen dira 

ekipoak, aparatuak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak. 
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LB6: Pertsonen eta ingurumenaren segurtasuna bermatzeko planaren garapena ikuskatzea instalazioa muntatu 
bitartean, eta behar diren neurriak hartzea, planean jasotakoa betetzen dela bermatzeko. 

BI6.1 Norbera babesteko elementuak erabiltzea pertsonen eta ingurumenaren segurtasuna bermatzeko planaren 
arabera. 
BI6.2 Lana gelditu egiten da ezarritako segurtasun- eta ingurumen-neurriak ez direnean betetzen edo 
pertsonentzako edo ondasunentzako arriskuren bat dagoenean. 
BI6.3 Lan-istripu bat eta gorabeheraren bat gertatuz gero, egoera hori zerk eragin duen aztertzen da, eta behar 
diren zuzenketa-neurriak hartzen dira. 
BI6.4 Lanak ikuskatzen dira segurtasun- eta ingurumen-neurriak betetzen direla ziurtatzeko eta lana seguruago 
egiteko aukera ematen duten beste neurri batzuk hartzeko. 
BI6.5 Ekipoak eta makinak erabiltzeko aplikatu beharreko segurtasun-neurriei (pertsonak eta ingurumena 
babestekoak) buruzko kartelak argi eta garbi ikusten dira lanpostuetan eta leku estrategikoetan. 
BI6.6 Sistemak, makinak eta instalazioak barrutik eta kanpotik manipulatzeko arauak akatsik gabe identifikatzen 
dira. 
BI6.7 Karga arriskutsu eta hauskorrak protokoloetan aurreikusitako baliabideekin mugitzen dira, eta pertsonen eta 
materialen segurtasuna bermatuz egiten dira lanak. 
BI6.8 Ekipoen eta makinen segurtasun- eta ingurumen-elementuak egoera onean izaten dira, eta eskakizunen 
arabera erabiltzen dira. 
BI6.9 Ingurumeneko kutsadura-iturriak kokatu, eta prebentzio-planean deskribatutakoekin erlazionatzen dira. 
BI6.10 Kutsadura detektatzeko eta saihesteko baliabideak egiaztatzen dira, behar bezala dabiltzala ziurtatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Instalazioen proiektuak. Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Berotzeko instalazioak simulatzeko 
programa informatikoak. Ekipo eta instalazioen dokumentazioa. Katalogoak. Indarrean den araudia, sektorean aplikatu 
beharrekoa. 

Produktuak eta emaitzak 
Ekoizpeneko prozesu industrialetarako eta osagarrietarako instalazioak, muntatuak eta ikuskatuak. Fitxak. Txostenak. 
Planifikazioko eta muntaketa-prozesuetako diagramak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Instalazioen 
txostenak eta memoria teknikoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazioen muntaketarako arauak, formulak eta datuak. Dokumentazio teknikoa. Instalazioen multzo-planoak eta 
xehetasun-planoak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Kontratuen 
errekerimenduak. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. 

 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 
PLANIFIKATZEA 

 

Kodea: UC1283_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Instalazioetako makineria, tresneria industrial eta lerro automatizatuen mantentze-lanetarako eragiketa-prozesuak 
prestatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuz.  

BI1.1 Makina, ekipo eta elementuen osagaiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozedurak eta metodoak ezartzen 
dira dagokion zatira iritsi eta lan egin ahal izateko, zehaztuz zer ordenari jarraitu behar zaion, zer tresna, erreminta 
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eta material erabili behar diren, zer ekintza eta egiaztapen egin behar diren berriz ere martxan jartzeko, eta zenbat 
denbora behar den eragiketa bakoitza egiteko. 
BI1.2 Makina, ekipo eta automatismoen elementuak ikuskatzeko jarraibideak ezartzen dira, zer egoeratan dauden 
aurresateko eta ebaluatzeko, eta neurtu beharreko magnitudeak, egiaztatu beharreko balioak eta prozedurak 
zehazten dira. 
BI1.3 Eragiketa bakoitzerako zehazten da zer egoeratan egon behar duen instalazioak eta zer prozedurari jarraitu 
behar zaion pertsonen eta ondasunen segurtasun-kondizioak bermatzeko. 

LB2: Instalazioetako makinen eta ekipoen mantentze-lanen gamak prestatzea, dokumentazio teknikoa eta esku-hartzeen 
historia kontuan hartuz. 

BI2.1 Instalazio industrialen mantentze-lanen gamak egiteko behar den informazioa lortzeko, kontuan hartzen dira 
dokumentazio teknikoa eta esku-hartzeen historia. 
BI2.2 Makinen eta ekipoen mantentze-lanen gamak egitean, hauek barne hartzen dira: 

- Jarduera-sekuentzia. 
- Ikuskatu behar diren ekipoak edo instalazioak. 
- Ikuskatutako ezaugarrien edo aldagaien onargarritasun-balioak edo -parametroak. 
- Ikuskapenaren maiztasuna. 
- Ikuskapen-metodoak. 
- Erabili beharreko neurketa-ekipoak, tresnak, erremintak eta ordezko piezak. 
- Esku-hartzeak egiten diren bitartean pertsonen eta baliabideen segurtasuna bermatzeko hartu beharreko 

neurriak. 
- Datuak erregistratzeko formularioa (konbentzionala eta/edo informatikoa). 

LB3: Kontsumigarriak, ordezko piezak eta stock minimoaren dosierra jasotzeko eta onartzeko prozedurak ezartzea eta 
stock-mailak eguneratzea, makineria, tresneria industrial eta lerro automatizatuen mantentze-lanak bermatzeko, 
fabrikatzailearen informazio teknikoa eta esku-hartzeen historia abiapuntu hartuz. 

BI3.1 Fabrikatzaileak bidalitako informazio teknikoarekin (erabilera-eskuliburuak eta mantentze-lanetarakoak) eta 
egindako mantentze-lanetatik osatutakoarekin, definitzen dira instalaziorako kontsumigarri eta ordezko pieza 
gomendatuak, haien kalitate-espezifikazioak eta biltegiratzeko ezaugarri teknikoak, eta hornitzaileen ziurtagiria; 
halaber, behar diren prestazioak eta fidagarritasun-maila bermatzen duten onartze-prozedurei jarraitzen zaie. 
BI3.2 Kontsumigarrien (olioak, koipe lubrifikatzaileak, ebaketa-fluidoak, eta abar) espezifikazio teknikoa zehazten 
da, kontuan hartuz haien ezaugarri fisiko eta kimikoak, propietateen egonkortasuna egiaztatzeko prozedurak, eta 
ekoizpen-ingurunean erabiltzeko aplikazioak eta kondizioak. 
BI3.3 Ordezko piezak, erremintak eta tresna mekanikoak elementuon arabera definitzen dira: haien materialen 
espezifikaziok, tratamenduak, gainazalaren akaberak, tamaina, perdoiak, akoplamenduen espezifikazioak, 
aplikazioak, erabiltzeko kondizioak eta onartzeko entseguen espezifikazioak. 
BI3.4 Ordezko pieza elektrikoak, elektronikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak zalantzarik eragiten ez duten 
izenekin identifikatzen dira, eta ezaugarri, datu tekniko eta aplikazioaren arabera zehazten dira, eta onartzeko 
entseguak ere jasotzen dira. 
BI3.5 Kontsumo normalaren hornidura zehazteko, ordezko piezak aztertzen dira, makina-fabrikatzailearen 
zerrenda eta matxuren eta mantentze-lan prebentibo/prediktiboen historia oinarri harturik. 
BI3.6 Ordezko piezen kritikotasuna zehazteko, kontuan hartzen da matxura-mota (ustekabekoa edo higadura), 
makina libre dagoen, pisu ekonomikoa, entrega-epeak eta hornitzaileen homologazioa. 
BI3.7 Ordezko pieza hautatzeko, kontuan hartzen dira bateragarritasuna, fidagarritasuna, hornikuntza eta kostuak. 
BI3.8 Hornigaiak entregatzeko, enbalatzeko eta garraiatzeko kondizioak zehazten dira, hornitzaileak bete ditzan. 
BI3.9 Ezarritako kode-sistemarekin eta izakinak kontrolatzeko prozedurarekin bat eginik identifikatzen da pieza. 
BI3.10 Biltegiratzeko kondizioak zehazteko, kontuan hartzen dira hornitzaileak emandako zehaztapenak.  
BI3.11 Prozeduren arabera ezartzen da ordezko piezak onartzeko kontrola. 

LB4: Makineria, tresneria industrial eta lerro automatizatuen mantentze-lanen programa planifikatzea eta antolatzea, 
plan orokorra, eragiketa-prozesuak, mantentze-lanen gamak eta esku-hartzearen historia kontuan hartuz. 

BI4.1 Instalazioaren mantentze-lanen programan definitzen dira zereginak, haiek egiteko behar den denbora, giza 
baliabideak eta baliabide materialak, segurtasun-baldintzak eta helburuak, betiere epeak eta kostuak betez. 
BI4.2 Instalazioaren mantentze-lanen programa ezartzeko, gelditzeko eta kalitate- edo produktibitate-maila jaisteko 
arriskua duten instalazioaren puntu kritikoen segimendua egiten da, eta produkzio-, kalitate- eta kostu-mailan lortu 
beharreko helburuak betetzen laguntzen du programak. 
BI4.3 Ezarritako programak egiaztatzen dira, mantentze-lan zuzentzaileak ahalik eta gutxien egin behar direla 
ziurtatzeko. 
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BI4.4 Mantentze-lanen programetan, barruko baliabideak optimizatzen dira, kanpoko zer laguntza behar diren 
zehazten da, eta bateragarri egiten dira mantentze-lanen plana eta ekoizpen-plana. 
BI4.5 Mantentze-lanen programak behar adinako maiztasunez eguneratzen dira, ustiapen- edo ekoizpen-zikloetan 
egindako aldaketen arabera, ekipoen fidagarritasun/mantengarritasun/erabilgarritasunaren arabera eta indarrean 
den araudiaren arabera. 
BI4.6 Ikuskapen prebentibo baten ondoren konpondu egin behar den instalazio bateko ekipo baten estrategia 
erabakitzeko, barruko eta kanpoko laguntza logistikoa aztertzen eta ebaluatzen da, eta aintzat hartzen dira faktore 
ekonomikoak. 

LB5: Makineria, tresneria industrial eta/edo ekoizpen-lerro automatizatuetako instalazioak aldatzeko eta hobetzeko behar 
den dokumentazioa prestatzea, kontuan hartuz ezarritako baldintza teknikoen agiria eta makinen jarraibideak eta 
historia, ezarritako kalitate-maila lortuz eta makinen segurtasun-araudia, segurtasun-arau orokorrak eta enpresaren arau 
espezifikoak betez. 

BI5.1 Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuaren sistemen (mekanikoa, elektrikoa, pneumatikoa, 
hidraulikoa, neurketa eta automatizazioa) ezaugarriei eta espezifikazio teknikoei buruzko informazioa —aldatzeko, 
hobetzeko edo konpontzeko beharrezkoa— sistemon bidez eta/edo beren dokumentazio teknikoaren bidez lortzen 
da. 
BI5.2 Makineria, tresneria industriala eta/edo lerro automatizatua aldatzeko eta/edo hobetzeko eskema zehazten 
da, aldatu beharreko automatismoaren azpimultzoak, elementu mekanikoak, elektrikoak eta osagaiak definituz. 
BI5.3 Aldaketan edo hobekuntzan parte hartzen duten azpimultzoak, piezak, elementuak eta osagaiak 
identifikatzeko, haien tamaina erabakitzeko, kuantifikatzeko eta baloratzeko enpresak ezarritako irizpideei 
jarraitzen zaie, eta plano egokietan jasotzen da behar den informazioa. 
BI5.4 Sistemaren eraikuntza-irtenbide orokorretan eta zatikakoetan ziurtatzen da muntaketa egin daitekeela eta 
makinaren mantentze-lanak egin daitezkeela. 
BI5.5 Piezakatze-planoak fabrikazio- eta muntaketa-kondizioak kontuan hartuz egiten dira (formak, tamainak, 
perdoiak, elementuen irisgarritasuna multzo muntatuan, erreminta normalizatuen erabilera, muntaketaren 
erraztasuna, automatizatzeko aukera, eta abar). 
BI5.6 Erabilitako eraikuntza-elementuak eta -formak normalizatu egiten dira fabrikazioa eta trukea errazteko. 
BI5.7 Organo edo elementu bakoitzerako materialak zehazten dira, eta dagokion aplikazioak behar dituenak dira, 
esfortzuen eta kostuaren arabera. 
BI5.8 Doikuntzak eta perdoiak piezen funtzioaren eta aurreikusitako fabrikazio-motaren arabera ezartzen dira. 
BI5.9 Eskemetako elementuak, haien multzokatzeak eta erreferentzia- eta kodetze-sistemak adierazteko erabiltzen 
den antolamendu grafikoa egitean, kontuan hartzen da gero haien arteko erlazio-katea interpretatzeko eta 
instalazioaren funtzionamenduaren jarraipen sekuentziala egiteko aukera eman behar duela. 
BI5.10 Lubrifikazio-puntuak eta -motak, eta mekanismoaren barruko kanal eta zirkuituak ezartzen dira, bakoitzaren 
tamaina zehaztuz. 

LB6: Automatismoen elementu mekanikoak eta elektrikoak, eta osagaiak, hautatzea, makineria, tresneria industrial 
eta/edo lerro automatizatuetako instalazioak hobetzeko eta/edo aldatzeko, aurrez ezarritako prozedurak eta arauak 
aplikatuz. 

BI6.1 Elementu guztiak sektoreko teknologia estandarraren arabera hautatzen dira, bai eta homologazio-arauen 
arabera ere. 
BI6.2 Elementu, ekipo, osagai eta materialen ezaugarriak zehazteko kalkulu teknikoen eragiketak egiten dira 
proiektuaren oinarri diren aldez aurreko datuak abiapuntu hartuz, aurrez ezarritako prozedurak aplikatuz eta 
kalkulu-programa informatizatuen eskuliburuak, taulak eta programak erabiliz. 
BI6.3 Elementu mekanikoak aukeratzeko kontuan hartzen dira kalkuluetan lortutako ezaugarriak, errendimenduak, 
jasan beharreko esfortzuak, mantentze-lanetarako kondizioak eta fabrikatzaileak ematen dituen espezifikazioak. 
BI6.4 Makinen, garraio-elementuen eta, besteak beste, maneiagailuen arteko erlazioak behar diren funtzioen, 
prestazioen eta bateragarritasunaren arabera ezartzen dira, instalazioaren gaitasun produktiboa ziurtatzeko. 
BI6.5 Makina bakoitzaren elementuen eta organoen arteko bateragarritasunak ziurtatzen du haren gaitasun 
produktiboa. 
BI6.6 Mantentze-lanak eta/edo konponketak egitean, ziklo alternatiborako gailuak jartzen dira ekoizpen-lerroko 
isolamendu partzialeko puntuetan, prozesuaren gaitasun produktiboa ziurtatuz. 
BI6.7 Automatismo elektriko/elektronikoen, pneumatikoen eta hidraulikoen elementuak aukeratzen dira, kontuan 
hartuz proiektuaren eskakizunak eta lan-zikloaren ezaugarriak, erabilera-kondizioak eta mantentze-lanen 
kondizioak. 
BI6.8 Elementuak eta ekipoak proiektuan behar bezala aplikatzen direla ziurtatzeko, erabilera-arauak eta 
fabrikatzailearen jarraibideak kontsultatzen dira, eta makineriaren eta/edo antzeko beste instalazio batzuen historia 
aztertzen da. 
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BI6.9 Osagaiak hautatzeko, trukatze- eta hornidura-bermeak eta kostuak hartzen dira kontuan. 

LB7: Makineria, tresneria industrial eta/edo lerro automatizatuen mantentze-lanak kudeatzeko dokumentu teknikoak 
eguneratuta eta antolatuta edukitzea. 

BI7.1 Dokumentazioa ordenatuta eta osorik dago, eta estatuko, autonomia-erkidegoko eta enpresa barruko 
erakunde eskudunek aurkezpenari eta artxibatzeari buruz ezarritako arauak —indarrean daudenak— betetzen ditu. 
BI7.2 Instalazioen historia eguneratu egiten da, eta instalazioetan egiten diren esku-hartzeak eta aldaketak 
erregistratu egiten dira. 
BI7.3 Dokumentu teknikoak eguneratu eta antolatu egiten dira; horrek aukera ematen du dauden dokumentuen 
(arauak, katalogoak, aldizkariak, kalitate-eskuliburuak, planoak edo besteren bat) iraunaldia zein den jakiteko, eta 
planoei eta dokumentu teknikoei eragiten dieten aldaketak sartzen dira sistematikoki. 
BI7.4 Eskura dagoen informazio eta dokumentazioa bermatu egiten da, zehaztuz egokia eta behar adinakoa dela 
eta aukera emanez dokumentazioa erabili behar duten pertsonei hura ezagutzeko eta eskura izateko. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak 
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen 
mantentze-lanak kudeatzeko programa informatikoak. Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen kalkuluko eta 
simulazioko programa informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. 

Makineria eta tresneria industrialeko ekipoen eta instalazioen historia. Sektorearen araudia eta erregelamendua. 

Produktuak eta emaitzak 
Makina, ekipo eta instalazioen mantentze-lanetan esku hartzeko prozesuak. Mantentze-lanen gamak. Ordezko piezen 
dosierrak. Mantentze-lanen fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen diagramak. Mantentze-
lanen historia. Instalazioen mantentze-lanei buruzko txostenak eta memoria teknikoak. Materialen zerrendak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mantentze-lan prediktibo, prebentibo eta zuzentzaileetarako arauak, formulak eta denbora-datuak. Makineria eta 
tresneria industrialeko ekipoen eta instalazioen historia. Instalazioen multzo- eta xehetasun-planoak eta -eskemak. 
Mantentze-lanen gamak. Ordezko piezen dosierrak. Fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen 
diagramak. Mantentze-lanen historia. Instalazioen mantentze-lanei buruzko txostenak eta memoria teknikoak. Materialen 
zerrendak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden 
arauak eta erregelamenduak. 

 

 
 
 
 
 
 

 

3. gaitasun-atala: 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK IKUSKATZEA 
ETA EGITEA 

 

Kodea: UC1284_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuen mantentze-lanak antolatzea, mantentze-lanen planaren edo 
aldatzeko edo hobetzeko proiektuaren arabera eta gerta daitezkeen larrialdien arabera, dauden baliabideak optimizatuz 
betiere. 

BI1.1 Egiaztatzen da jasotako dokumentazio teknikoa (programa, eragiketa-prozesuak, mantentze-lanen gamak eta aldatzeko 
edo hobekuntzak egiteko dokumentuak) eta administratiboa egokia dela instalazioen mantentze-lanak eta/edo aldaketak 
egiteko eta ikuskatzeko, eta haien historia ezagutzeko. 
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BI1.2 Sortutako dokumentazio tekniko eta administratiboak aukera ematen du mantentze-lanen eboluzioa eta gorabeherak 
ezagutzeko. 
BI1.3 Instalazioen eta sistemen mantentze-lanak eta/edo aldaketak egiteko eta ikuskatzeko behar den informazioa 
eraginkortasunez eta modu interaktiboan helarazten zaie langileei, eta lanen eboluzioa eta gorabeherak ezagutzeko aukera 
ematen zaie. 
BI1.4 Eskura dauden baliabide eta tresnak aztertzean, ziurtatzen da esku-hartze programatu guztiak egiten direla instalazioetan 
eta sistemetan. 
BI1.5 Zeregin eta erantzukizunak eskuragarri dauden baliabideen ezaugarrien, ezagutzen eta langileen trebetasunen arabera 
esleitzen dira. 
BI1.6 Emandako jarraibideak zehatzak eta behar adinakoak dira, interpretazio-akatsak saihesteko, eta aukera ematen diete 
langileei materialak eta ekipoak prestatzeko eta lanak eraginkortasunez eta segurtasun- eta kalitate-arauak errespetatuz 
egiteko. 
BI1.7 Mantentze-lanak ekoizpenaren eta/edo zerbitzuaren kudeaketarekin koordinatzen dira, ahalik eta gorabehera gutxien 
gertatzeko mantentze-lanotan. 
BI1.8 Ikuskatzeak aukera ematen du betetzeko dauden lan-aginduak ezagutzeko, bai eta instalazioaren mantentze-lanen uneko 
egoerak aurreikusitako planarekin alderatuz dituen desbideratzeak ezagutzeko ere, eta lanak berriz esleitzeko edo plangintza 
doitzeko. 

LB2: Tresneria industrialeko makinak, ekipoak eta/edo sistemak ikuskatzea eta, hala badagokio, haien akatsen eta/edo 
matxuren diagnostikoa egitea. 

BI2.1 Dokumentazio teknikoa eta eskura dauden beste informazio-iturri batzuk (historia, AMFEC, matxurak detektatzeko edo 
diagnostikoa egiteko programa informatikoak, besteak beste) aztertzen dira akatsen eta/edo matxuren garrantzia zehazteko eta 
jarduera-plan bat prestatzeko, kontuan hartuz, abiapuntu gisa, instalazio, sistema edo makinaren egungo egoerari buruzko 
datuak eta aurretik dagoen informazioa (matxuren eta gorabeheren parteak, adierazleen interpretazioa, eta abar). 
BI2.2 Egindako proba funtzionaletan jasotako sintomak egiaztatzen dira eta hautemandako disfuntzioa zehazten, eta, haiei 
esker, errazago identifikatzen dira matxura gertatu den sistemen, ekipoen eta/edo elementuen eremua, eta sistemen, makinen 
eta ekipoen artean gerta daitezkeen interakzioak ezartzen dira. 
BI2.3 Neurtzeko erremintak eta tresnak hautemandako sintomaren eta egiaztatu beharreko sistema- edo ekipo-motaren 
arabera aukeratzen dira; prozedura egokiak aplikatuz erabiltzen dira (prestaketa, konexioak, ekipoen erabilera, eragiketen 
sekuentzia logikoa, segurtasuna, eta abar), aurrez ezarritako denbora-epeak errespetatuz. 
BI2.4 Sistema mekanikoetan, sareetan eta ekipoetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu baten bidez 
kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatzen, aztertzen eta zerrendatzen dira (hutsegiteen zuhaitza): 
presioak, tenperaturak, lubrifikatzailearen egoera eta presioa, hozgarriaren tenperatura eta egoera, kontsumoak, emariak, 
mugimenduen sinkronizazioa, zarata eta bibrazio anormalak, galerak, lasaierak, oszilazioak, organo mugikorren eta kojineteen 
egoerak, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab. 
BI2.5 Sistema elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen prozesu 
baten bidez aurkitzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak aztertzen, egiaztatzen eta zerrendatzen —hutsegiteen 
zuhaitza— dira (eroaleen jarraitutasuna, konexioen egoera, zirkuituek eta masa metalikoek elkarrekiko duten isolamendua, 
sentsoreen, detektagailuen eta tresneria elektrikoaren egoera, zirkuituen sintomatologia, autodiagnosi-programek ematen 
dituzten datuak, etab.). 
BI2.6 Sistema automatikoen eta komunikaziokoen akatsak diagnostikatzeko jarduera-planak aukera ematen du zehatz-mehatz 
aurkitzeko zer bloke funtzionaletan edo modulutan dagoen matxura (detektagailuak, transmisoreak, kontrol-elementuak, 
eragingailuak, eta abar) eta zer motatakoa den (fisikoa eta/edo logikoa) bloke edo modulu hori. 

BI2.7 Akatsaren eta/edo hutsegitearen diagnostikoari buruzko txosten teknikoa eskatutako zehaztasunez egiten 
da, eta behar adinako informazioa du (historia, hutsegiteen zuhaitza, AMFE, kausa-efektua) matxuratuta dauden 
edo funtzionamendu-arazoak eragin dituzten sistemak eta elementuak identifikatzeko, instalazioak ostera ondo 
funtzionatzeko egin behar diren ekintzak identifikatzeko, esku-hartzearen kostua ebaluatzeko eta matxurarik berriz 
ez gertatzeko. 
BI2.8 Ekipoen edo sistemen osagaien ezaugarrien eta portaeren desbideratzeak identifikatu, eta eredu gisa ezarritako 
erreferentziekin konparatzen dira, haien egoera ezagutzeko eta zerk eragin litzaketen jakiteko. 

LB3: Makineria, tresneria industriala edo lerro automatizatuak konpontzeko eta/edo aldatzeko prozesuak ikuskatzea, 
gorabehera teknikoak konponduz eta prozesuaren fidagarritasuna bermatuz. 

BI3.1 Konponketa-prozesuan erabiltzen diren materialak, ekipoak, tresnak eta osagarriak egokiak dira, eta langileen 
segurtasuna bermatzeko ezarritako prozedurak eta kondizioak betetzen direla bermatzen da. 
BI3.2 Konponketa eta/edo aldaketa ikuskatzeak anomaliak eta ezarritako prozesuekiko desbideratzeak saihesten ditu, eta 
konponketa-lanetan kalitate-maila lortzen laguntzen du. 
BI3.3 Konponketa- eta/edo aldaketa-prozesuko gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzen dira. 
BI3.4 Behar diren esku-hartzeak egiten dira, konponketa-prozesuaren berezitasunak hala eskatzen badu. 
BI3.5 Konponketa eta/edo aldaketa bukatu ondoren, egiaztatzen da ezarritakoaren arabera egin dela, lan-eremua txukun 
dagoela eta sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla. 
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LB4: Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuak prestatzea konpondu eta/edo aldatu ondoren, behar diren 
proba, aldaketa eta doikuntzak eginez dokumentazio teknikoa abiapuntu harturik eta sistemaren fidagarritasuna 
ziurtatuz. 

BI4.1 Sistemen funtzionamendu-probak sistema horien dokumentazioan ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 
BI4.2 Sistemak erregulatzeko eta kontrolatzeko parametroak bat datoz haien dokumentazioan ezarritakoarekin eta prozesuaren 
beharkizunekin. 
BI4.3 Sisteman egindako aldaketak zehatz eta arauei jarraituz jasotzen dira dokumentazioan. 
BI4.4 Egiaztatzen da makineria, tresneria, sare eta/edo sistemako dokumentazio guztiak eta kontrol-programek segurtasun-
kopia eguneratua dutela, eta egindako hobekuntzak eta aldaketak jasotzen dituztela. 
BI4.5 Sistema martxan jartzeko txostena egiten da, eta behar bezain zehatz eta formatu egokian jasotzen du agindutako 
informazioa eta arduradunaren onespena. 
BI4.6 Matxurak edo akatsak duen eragina aztertzen da mantentze-lan prebentiboen planean, hura optimizatzeko. 

LB5: Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuen mantentze-lanak, aldaketak eta konponketak egiteko bete 
behar diren babes- eta segurtasun-neurriak eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea eta 
betearaztea, pertsonen, baliabideen eta haien ingurunearen segurtasuna bermatuz.  

BI5.1 Arriskuak prebenitzeko planean jasotako segurtasun-arauak betetzea errazten da, langileei jakinaraziz zer arrisku dituen 
egin beharreko lanak, zer neurri hartu behar diren eta zer baliabide erabili behar diren. 
BI5.2 Norbera babesteko ekipo eta baliabideak aukeratzen dira jarduera bakoitzerako, bermatuz ekipo eta baliabideok 
badaudela eta behar bezala erabiltzen direla. 
BI5.3 Lana gelditu egiten da ezarritako segurtasun-neurriak eta/edo ingurumena babestekoak ez direnean betetzen edo 
pertsonentzako edo ondasunentzako arriskuren bat dagoenean. 
BI5.4 Lan-istripuren bat gertatzen bada, zauritua ahalik eta lasterren artatzen da eta/edo ebakuatzen da, segurtasun-planean 
zehaztutako leku eta kondizioetan. 
BI5.5 Lan-istripu edo -gertakari bat eragin duten arrazoiak aztertzen dira, eta, horren ondorioz, arrisku-egoerak desagertzeko 
neurriak hartzen dira, eta langile guztiei jakinarazten zaie zerk eragin duen istripua eta nola saihets zitekeen. 
BI5.6 Egiten diren lanen ikuskapenari esker, egiaztatzen da segurtasun-arauak eta ingurumena babestekoak betetzen direla, 
eta lana seguruago egiten laguntzen duten beste arau berri batzuk ere betetzen direla. 
BI5.7 Larrialdi-egoeretan ezarritako prozedurei jarraitzen zaie; ekipoak eta baliabideak eskakizunen eta espezifikazioen arabera 
erabiltzen dira; eta, behar izanez gero, eraikinak eta instalazioak ebakuatzen dira, kalte pertsonalak eta materialak minimizatuz. 
BI5.8 Hondakinak ezarritako arauen eta indarrean dagoen legediaren arabera ebakuatzen eta kudeatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen 
mantentze-lanak kudeatzeko programa informatikoak. Makineria eta tresneria industrialeko simulazioen programa 
informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Ekipo eta instalazioen 
historia. Indarrean den araudia, sektorean aplikatu beharrekoa. 

Produktuak eta emaitzak 
Lantokiko makina, tresneria eta instalazio industrialak, mantentze-lanak eginak dituztenak eta martxan daudenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mantentze-lan prediktibo, prebentibo eta zuzentzaileetarako arauak, formulak eta denbora-datuak. Makina, ekipo eta 
instalazioen historia. Makina eta ekipo industrialen multzo- eta xehetasun-planoak eta -eskemak. Mantentze-lanen 
gamak. Ordezko piezen dosierrak. Fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen diagramak. 
Mantentze-lanen historia. Makinen eta ekipo industrialen mantentze-lanei buruzko txostenak eta memoria teknikoak. 
Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta 
erregelamenduak. 
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4. gaitasun-atala: 
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN PROBAK KONTROLATZEA ETA 
MARTXAN JARTZEA 

 

Kodea: UC1285_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuen osagaien eta sistemen segurtasun-probak, 
funtzionamendu-probak eta martxan jartzeko saioak ikuskatzea eta, hala badagokio, egitea, aurrez ezarritako 
funtzionamendu-baldintzak eta segurtasun-arauak bermatuz. 

BI1.1 Makineria, tresneria industriala edo lerro automatizatua osatzen duten sistemak martxan jartzeko proba-planean zehazten 
dira egin beharreko segurtasun-probak eta funtzionamendu egokiari buruzkoak, bai eta jarraitu beharreko prozedurak eta 
prozeduron aplikazio-sekuentzia ere. 
BI1.2 Makineria eta/edo tresneria industrialeko instalazio bat behin betiko martxan jarri aurretik, hauen probak egiten dira: 

- Sistemen funtzionaltasunari eta egoerari, haien konposizioari eta elementu bakoitzaren funtzioari buruzko informazioa 
makinen dossier teknikotik eta instalazioaren autodiagnosi-sistemetatik lortzen da. 

- Sistemako energia-fluidoen (aire konprimatua edo fluido oleohidraulikoa) kalitatea eta egoera zein den jakiteko, 
zirkuituetako hondakinak aztertzen dira, eta emaitzen arabera jokatzen da. 

- Unitate eta elementuen egoera zein den jakiteko, haien funtzio bereizgarria eta atal funtzionaletako bakoitza egiaztatzen 
da. 

- Sistemaren sarrera-irteeren egoera zein den jakiteko, automaten programa eta haren komunikazioak edo programa 
harekin lotutako dokumentazio teknikoa aztertzen dira. 

- Unitate eta elementuen egoeraren diagnostikoa egiteko (zilindroak, eragingailuak, transferrak, abiadura-erregulagailuak, 
abiagailu mailakatuak, datuak eskuratzeko aginte-gailuak eta seinale elektrikoak, elektronikoak eta pneumatikoak, eta 
erreleak, besteak beste), haien atal funtzionalak (mekanikoa, elektromagnetikoa edo elektronikoa) egiaztatzen dira, eta 
sarrerak estimulatzean irteerek elementuaren funtzio bereizgarriari erantzuten diotela egiaztatzen da. 

- Neurketa-ekipoa prozedura zehaztuaren arabera erabiltzen da, eta egin behar den neurketan eskatzen den doitasunari 
erantzuten dio. 

BI1.3 Egiaztatzen da detektagailuei, erregulatzaileei, eragingailuei eta segurtasun- eta larrialdi-elementuei eta alarmei egindako 
proben emaitzak bat datozela haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin. 
BI1.4 Instalazioaren osagaien prestazioetako eta energia-eraginkortasuneko probak (besteak beste, makina elektrikoen eta 
emarien autorregulazio-sistemen kontsumoa) egiten dira ekipoetan aurrez ezarritako balioak egiaztatuz eta doituz, prozedura 
egokiak erabiliz, eskatutako segurtasun-baldintzak betez, eta aplikatu beharreko arauetako aginduak betetzen direla egiaztatuz. 
BI1.5 Makineria, tresneria industriala eta/edo lerro automatizatua martxan jarri aurretik, dagokion segurtasun-irizpena edo 
arauetan aurreikusitako zuzendaritza-ziurtagiria prestatzen da, eta ekipo guztiek indarrean dagoen araudia betetzen duten 
begiratzen da. 

LB2: Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuen instalazioak martxan jartzea, aurrez ezarritako 
funtzionamendu-baldintzak, energia-eraginkortasuna eta ingurumen-inpaktu txikiagoa ziurtatuz. 

BI2.1 Kontrol-programak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz kargatzen dira. 
BI2.2 Sisteman edo ekipoan funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko dauden elementuak doitzeko, ezarritako edo 
kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.3 Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuaren funtzionamendua eta martxan jartzea kontrolatzeko, ezarritako 
edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.4 Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuaren funtzionamendu-parametroak (abiadura, b/min, emariak, 
tenperaturak, presioak, taladrina-kontzentrazioa, eta abar) egiaztatzen dira makineria martxan jarri ondoren, eta, hala 
badagokio, doitu egiten dira ezarritako parametroekin bat ez datozenak. 
BI2.5 Makineria, tresneria industrial edo lerro automatizatuaren dokumentazio tekniko-legalak dagokien erakundeen oniritzia 
duela egiaztatzen da. 
BI2.6 Makineria, tresneria industriala eta/edo lerro automatizatua martxan jartzeko txostenean, behar den informazio guztia 
biltzen da, ahal bezain zehatz eta formatu egokian, bai eta arduradunak instalazioari emandako onespena ere. 
BI2.7 Martxan jartzeko prozesuan egiten diren aldaketak behar bezala dokumentatzen dira, eta eskudunei igortzen zaizkie. 
BI2.8 Instalazioa berrikusten da ihesik ez dagoela egiaztatzeko, eta ihesen bat hautematen bada, konpondu egiten da. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Proben plana. Parametro elektriko-hidraulikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak neurtzeko erremintak eta ekipoak. 
Segurtasun-ekipoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Araudia. 

Produktuak eta emaitzak 
Makina, ekipo eta instalazio industrialetan egindako segurtasun-probak eta martxan jartzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen multzo- eta xehetasun-planoak eta -eskemak. 
Txostenak. Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen proba-planak. Ekipo eta materialen 
espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 

AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA PLANIFIKATZEA ETA 
IKUSKATZEA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

MAKINERIA ETA TRESNERIA INDUSTRIALEKO INSTALAZIOEN 
MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN MANTENTZE-LANAK IKUSKATZEA ETA EGITEA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIALA ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUAK MARTXAN JARTZEA 

  
5. prestakuntza-modulua:  

MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA, 

MANTENTZE-LAN ETA IKUSKAPENEKO LANEKOAK EZ DIREN 
JARDUNBIDEAK 

1 

2 

3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN INSTALAZIOEN MUNTAKETA PLANIFIKATZEA ETA 
IKUSKATZEA 
 

Kodea: MF1282_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1282_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen 

lantokiko instalazioa planifikatzea eta ikuskatzea 
 

Iraupena: 130 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
EKOIZPEN-LERRO AUTOMATIZATUETAKO MAKINERIAREN MEKANIZAZIO- ETA 
MUNTAKETA-LANAK LANTOKIAN 
 
Kodea: UF0628 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin, lerro automatizatuak 

lantokian muntatzeari dagokionez, baita LB5 lanbide-burutzapenarekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mekanizazio- eta doikuntza-lanak egitea lantokiko instalazioetan erabiltzen diren elementuetan. 

EI1.1 Lantokiko makineria eta ekipo industrialeko instalazioetako elementuen mekanizazio- eta muntaketa-eragiketetan 
erabiltzen diren makina, ekipamendu, tresna, erreminta eta bitarteko osagarrien funtzionamendua eta aplikazioak 
deskribatzea. 
EI1.2 mekanizazio-erremintekin lan egitea, eragiketa-segida egokiari jarraituz eta laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez. 
EI1.3 Lantokiko instalazioetan erabilitako elementuen mekanizazioan, jarraibide edo espezifikazio batzuk oinarri hartuz: 

- Egin behar den jardueraren arabera behar diren neurgailuak, erremintak eta ekipoak hautatzea eta bakoitzaren 
ezaugarriak zehaztea. 

- Mekanizazio-lanak egitea kasu bakoitzerako teknika egokiak erabiliz, eta planoan edo jarraibideetan ematen 
diren neurri eta arauekin bat datorren akabera lortzea. 

- Erabili behar diren neurgailuak aukeratzea. 
- Marratze- eta markatze-eragiketak egitea, planoan jasotako kotetara doituz. 
- Behar diren erremintak eta tresnak erabilera-eskakizunen arabera erabiltzea. 
- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-baliabide eta -ekipoak 

erabiltzea. 
- Neurriak eskatutako zehaztasunarekin hartzea, neurgailu ohikoenak segurtasunez maneiatuz. 
- Azken akabera egiaztatzea, eta ziurtatzea planoan zehaztutako neurriak eta arauak betetzen dituela. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak egin beharreko teknika edo lanaren arabera aplikatzea. 

A2: Instalazioetako makinak eta ekipoak eta haien osagarriak dagokien lekuan jartzea, mihiztatze- eta finkatze-teknikak 
aplikatuz muntaketa-planoek eta indarrean diren erregelamenduek diotenaren arabera, aurreikusitako kalitate-maila lortuz 
eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI2.1 Masa handiak lekualdatzeko maniobretan erabiltzen diren aparatu- eta gailu-motak identifikatzea eta haien 
ezaugarriak zehaztea, prozesuan erabiltzen diren baliabideak eta elementuak zerrendatzea, haien funtzioa eta ezaugarri 
teknikoak deskribatzea, eta segurtasun-baldintzak azaltzea. 

1 



 
 

Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen muntaketaren  
plangintza, kudeaketa, mantentze-lanak eta ikuskapena egitea 

 
 

 
 

23 

EI2.2 Elementuak mihiztatzeko, makinak eta ekipoak akoplatzeko eta haiek finkatzeko teknikak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea (zimenduak, ainguraketak, loturak, isolamendu termikoa eta akustikoa, etab.). 
EI2.3 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— barne hartzen dituen instalazio baten muntaketa batean, planoak 
eta dokumentazio teknikoa oinarri harturik: 

- Muntaketako biltegiratzea kudeatzeko irizpideak deskribatzea. 
- Erabiltzen den sinbologia identifikatzea, haren ezaugarriak zehaztea, eta muntatu behar diren makinak, ekipoak 

eta elementuak zerrendatzea. 
- Eragiketen sekuentzia eta eragiketa bakoitzean jarraitu beharreko prozedura ezartzea, eta muntaketaren 

kalitatea ziurtatzeko egin beharreko kontrolak zehaztea. 
- Erabili behar diren materialak eta osagarriak aukeratzea. 
- Hornidurak muntaketa-jarduerekin erlazionatzea. 
- Makinak, ekipoak eta elementuak lekualdatzeko eta muntatzeko erremintak, ekipoak eta baliabideak hautatzea. 
- Instalazioaren zuinketa egitea lekuan bertan, teknika egokiak erabiliz eta kontuan hartuz instalazioen 

segurtasuna bermatzeko araudiak. 
- Bankadak eta euskarriak muntatzea, aplikatu beharreko araudia betez. 
- Makinak eta ekipoak kokatzean, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak egiaztatzea eta behar diren 

bibrazio aurkako elementuak eta intsonorizatzekoak jartzea, araudia aplikatuz. 

A3: Makineria, tresneria industrial eta instalazio automatizatuetako instalazioak osatzen dituzten azpisistemetako 
interkonexio-osagarriak eta -elementuak instalatzea, aplikatu beharreko araudia eta bete beharreko segurtasun-baldintzak 
betez. 

EI3.1 Instalazioak muntatzean erabiltzen diren prozedurak deskribatzea, askotariko material, sekzio edo dimentsioei 
aplikatzea, eta egon litezkeen akatsak detektatzeko kontrolak adieraztea. 
EI3.2 Makinetako, ekipoetako eta sareetako magnitudeak behar bezala jasotzeko elementuak (zundak, sentsoreak, 
etab.) muntatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Instalazioak bakoitzean aplikatu beharreko erregelamenduekin erlazionatzea. 
EI3.4 Isolamendu termiko, akustiko eta bibrazioen aurkakoen ezaugarriak eta bakoitza aplikatzeko teknikak 
deskribatzea. 
EI3.5 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— barne hartzen dituen ekoizpen-lerro automatizatuko instalazio 
baten muntaketan, planoak, eskemak eta dokumentazio teknikoa oinarri harturik: 

- Erabili beharreko eragiketa-sekuentzia eta prozedura ezartzea, eta fase bakoitzeko gauzatze-koordinazioa 
ebaztea. 

- Muntaketaren kalitatea ziurtatzeko egin beharreko kontrolen aplikazioa interpretatzea eta bermatzea. 
- Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-

tresnak eta baliabide osagarriak hautatzea. 
- Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibideak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Instalazioa in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Kanalizazioetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak ziurtatuz, eta behar 

diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jartzea. 
- Koadro elektrikoak eta sareak muntatzea makina eta ekipoetarako, behar diren babes eta baliabideak erabiliz. 
- Makinen, ekipoen, koadroen eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, egiaztatuz konexio-eskema 

egokia dela makina- eta/edo elementu-motarako eta haren ezaugarrietarako. 
 

Edukiak: 
1.  Lerro automatizatu tipoen osagaiak 

- Akoplamendu zurrunak eta malguak. 
- Akoplamendu higikorrak:  

• Dilataziokoak.  

• Esfortzu-mugagailuak.  

• Ardatz paraleloetarako edo angeluan paratuetarako. 
- Enbrageak, balaztak eta trinketak. 
- Uhalak, poleak, kateak, engranajeak. 
- Torlojuak eta azkoinak. 
- Errodamenduak, kojineteak, zuhaitzak, ardatzak. 
- Espekak eta malgukiak. 
- Bibrazioaren aurkako elementuak eta isolamendu tekniko eta akustikokoak. 
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- Zimenduak, bankadak, euskarriak eta ainguraketak. 
- Elementu kaptadoreak.  

• Sentsoreak: induktiboak, kapazitatiboak, optikoak, ultrasonikoak, laserrak.  

• Transduktoreak: kokapenekoak, abiadurakoak, presiokoak, emarikoak, eta abar. 

2.  Mekanizazio- eta lotura-prozedurak lerro automatizatuetan 
- Materialak ezagutzea: Altzairu arruntak, aleazio-altzairuak, galdaketak, metal ferrikoak. 
- Tratamendu termiko ohikoenak. 
- Piezen azalera-egoerak: Mekanizazio-ikurrak. 
- Doikuntzak eta perdoiak. 
- Marratze- eta markatze-eragiketak. 
- Mekanizazioko eskuzko prozedurak eta eragiketak:  

• Karrakatzea, harriz lantzea, zulatzea, hariztatzea, otxabutzea, errasketatzea, zerratzea. 

• Ezaugarriak eta aplikazioak.  

• Erabilitako erreminta eta osagarriak. 
- Mekanizazio-prozedurak eta -eragiketak makina-erremintekin:  

• Zulagailuak, tornuak, fresatzeko makinak eta artezteko makinak:  

• Motak, kate zinematikoa, ezaugarriak eta aplikazioak.  

• Ebaketa-parametroak: abiadura, aitzinamendua, sakontasuna, eta abar.  

• Erreminta bereizgarriak: barautsak, labanak, harriak, eta abar.  

• Makinen osagarriak. 
- Mekanizazio-kontrolerako neurketa-teknikak eta -tresnak. 
- Lotura finkoak: Errematxatuak eta soldatuak. Baliabideak eta teknikak. 
- Lotura desmuntagarriak: Torlojuak, azkoinak, zirrindolak, ziriak, txabetak, eta abar.  

• Soldadura eta oxiebaketa. 

3.  Makinen muntaketa eta instalazioa lerro automatizatuetan 
- Muntatzeko prozedurak eta espezifikazio teknikoak. 
- Masa handiak lekualdatzeko ekipoak, makinak eta erremintak. 
- Muntaketa-lanetako makinak, erremintak eta tresnak. 
- Makinak mihiztatzeko eta akoplatzeko teknikak. Zimenduak, ainguraketak, loturak, eta abar. 
- Eusteko eta lotzeko elementuak. Motak eta ezaugarriak. 
- Nibelazio-teknikak. 
- Lerrokatze-teknikak 
- Deslerrokadura-motak: Paraleloa, angeluarra eta konbinatua. 
- Diagnostiko- eta zuzenketa-metodoak: Kalak eta lodierak, doitasun-erregelak, konparazio mekanikoko erlojua, 

laser-tresnak, bibrazioen azterketak. 
- Bibrazioak 
- Ezaugarriak: Desplazamendua. Abiadura. Azelerazioa. 
- Neurketa-teknikak: desplazamendu-, abiadura- eta azelerazio-sentsoreak. 
- Bibrazioen aurkako elementuak. 
- Isolamendu termiko eta akustikoen ezaugarriak, araudia kontuan hartuz. 
- Koadro eta instalazio elektrikoen muntaketa. 
- Kontrol- eta erregulazio-ekipoen muntaketa eta konexioa. 
- Muntaketa-eragiketak neurtzeko eta egiaztatzeko makinak, erremintak eta tresnak. 
- Muntaketa behar bezala egiten dela ziurtatzeko kalitate-kontrolak 

 
 

1.2 prestakuntza-atala 
EKOIZPEN-LERRO AUTOMATIZATUETAKO MAKINERIAREN MUNTAKETA-LANA 
PLANIFIKATZEA  
 
Kodea: UF0629 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arriskuak 

prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makineria, tresneria industriala eta lerro automatizatuak muntatzeko prozesuaren jarduerak, baliabideak eta obra-plana 
zehaztea, muntaketaren dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

EI1.1 Instalazioei buruzko dokumentazio teknikoaren ezaugarriak deskribatzea, gero instalazioa lantokian muntatzeko. 
EI1.2 Makina, tresneria eta lerro automatizatuetarako behar den dokumentazioa hautatzea eta ezaugarriak zehaztea, 
lantokiko instalazioaren muntaketa-prozesua ikuskatzeko. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen instalazio tipo bat emanik, hauek egitea, jarraibide-eskuliburu, plano, 
eskema eta abarren bidez: 

- Instalazioko makinen eta ekipoen osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Muntaketan erabiltzen diren erlazionatutako instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea eta haien 

ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazioaren muntaketan egin behar diren lanak (makinak eta ekipoak finkatzea, mihiztatzea, euskarriak 

jartzea, konexioak eta beste) zehaztea. 
- Egin beharreko eragiketen sekuentzia zehaztea. 
- Muntaketa-lanak egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Muntaketa-plana zehaztea eta prozesua dokumentatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Lerro automatizatuak lantokian muntatzeko dokumentazio teknikoa  

- Instalazioen dokumentazio teknikoa, lantokian muntatzeko. 
- Obra zibilaren marrazketa teknikoa: eraikin industrialetako egitura-elementuak. 
- Marrazketa tekniko industriala:  

• Multzo-planoak.  

• Piezakatze-planoak.  

• Materialen zerrendak.  

• Lantokian ezartzeko planoak. 
- Eskemen planoak: pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak, elektronikoak, erregulazioa eta kontrola, etab.  

• Sinbologia normalizatua.  

• Argibideen eskuliburuak. 

2.  Lerro automatizatuak lantokian muntatzeko prozesuaren kudeaketa 
- Muntaketa-planoak. Fase guztien koordinazioa. 
- Muntaketa-prozesuak: Erabili beharreko teknikak.  
- Eragiketen planifikazioa eta haien sekuentzia: finkatzea, mihiztatzea, euskarriak jartzea, konexioak, eta abar. 
- Muntaketa-lanetarako hornikuntzaren kudeaketa. 
- Biltegiratzearen kudeaketa. 
- Zuinketa-prozedurak lekuan bertan. 
- Muntaketa-lanetan erabilitako makinak, ekipoak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
- Makinak kokatzean masa handiak mugitzeko maniobretarako makinak eta teknikak. 
- Gero muntaketa egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Muntaketa-prozedura prestatzea eta dokumentatzea. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA MAKINERIA ETA TRESNERIA 
INDUSTRIALAREN MUNTAKETA- ETA MANTENTZE-LANETAN 
 

Kodea: UF0630 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
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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: Instalazioak lantokian muntatzean eta ekoizpen-lerro automatizatuen mantentze-lanak egitean 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. 
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. 
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- 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. 

4.  Makineria eta tresneria industrialaren muntaketa- eta mantentze-lanetan erabiltzen diren segurtasun-
baliabideak, -ekipoak eta -teknikak  
- Makina eta ekipo industrialen muntaketako arrisku ohikoenak. 
- Instalazioen mantentze-lanetako arrisku ohikoenak. 
- Babesak instalazioetako makinetan, ekipoetan eta sareetan.  
- Ekipoak mugitzeko teknika. 
- Norbera babesteko arropak eta ekipoak. 
- Ingurumena babesteko arauak:  

• Energia-aurrezpena.  

• Kutsadura atmosferikoa.  

• Zarata kontrolatzea eta kentzea.  

• Hondakinen tratamendua eta kudeaketa. 
- Lantokian suteak itzaltzeko sistemak: Motak. Ezaugarriak. Bakoitzaren propietateak eta erabilera. Suteen kontrako 

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

 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA ETA TRESNERIA INDUSTRIALEKO INSTALAZIOEN 
MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA 
 

Kodea: MF1283_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1283_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen 

instalazioen mantentze-lanak planifikatzea. 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makineria eta tresneria industrialeko instalazioen mantentze-lanen prozesua planifikatzea, behar diren jarduerak eta 
baliabideak zehaztuz dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

2 
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EI1.1 Dokumentazio teknikoa interpretatuz lortutako datuak mantentze-lanak egiteko behar diren jarduera eta 
baliabideekin erlazionatzea. 
EI1.2 Lantokiko instalazio baten dokumentazio teknikoa (argibideen eskuliburuak, planoak, eskemak, eta abar) oinarri 
hartuta: 
- Mantentze-lanak egin behar zaizkien instalazioko makinen eta ekipoen zirkuituak, elementu gehigarriak eta 

osagarriak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazioko makinetan eta ekipoetan egin behar diren mantentze-lan prebentiboak (sistematiko-programatuak eta 

prediktiboak) zehaztea. 
- Aintzat hartutako denbora-tartean makinetan eta ekipoetan mantentze-lan prebentiboak (sistematiko-programatuak 

eta prediktiboak) egiteko behar diren giza baliabide eta baliabide material motak zehaztea. 
- Plangintza dokumentuetan finkatzea, jarduerak eta baliabideak zehaztuz. 

A2: Makina, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen mantentze-lanak egiteko edo konpontzeko prozedura 
idatziak prestatzea, eragiketak, materialak, baliabideak eta exekuzio-kontrola zehaztuz. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak eta dokumentatuak dituen instalazio batean, instalazioaren mantentze-lanen 
gama prestatzea, gutxienez hauek jasoz: 
- Segurtasunari buruzko kondizioak. 
- Behar diren tresnak eta ordezko piezak. 
- Parametroak eta erreferentzia-egoerak 
- Makinak gelditzeko eta berriz martxan jartzeko behar diren jarraibideak. 
- Mantentze-lanak egiten hasteko jarraibideak. 
- Programatutako esku-hartzearen ondorengo azken kontrola. 

EI2.2 Makina eta/edo ekipo baten mantentze-lanen gamak abiapuntu hartuta, prozedura idatziak behar dituzten esku-
hartzeak aukeratzea: 
- Egin beharreko eragiketen espezifikazioak zehaztea. 
- Eragiketa guztiak faseetan deskonposatzea, ordena edo sekuentzia ezarriz. 
- Fase bakoitzean erabili beharreko teknika garatzea, materialak, baliabideak, erremintak, denborak eta giza 

baliabideak ezarriz. 
- Prozesuak iraun bitartean eta hura amaitu ondoren egin beharreko egiaztapenak eta erabiltzen diren baliabideak 

zehaztea. 
- Esku-hartzeen memoria-txostenaren eredua egitea. 

EI2.3 Dokumentazioa ezarritako euskarri eta baliabideetan eguneratua izatea. 

A3: Makinen, elementu gehigarrien eta ekipoen ordezko piezen katalogoa osatzea, haien espezifikazio teknikoak eta 
biltegiratze-kondizioak ezarriz. 

EI3.1 Biltegiratzeko irizpideak eta stock-maila maximoak eta minimoak definitzea, ordezko piezen biltegiratzea 
kudeatzeko. 
EI3.2 Hornidurak mantentze-lanekin erlazionatzea. 
EI3.3 Ordezko piezen kudeaketa optimizatzeko irizpideak deskribatzea, mantentze-lanak kudeatzeko programa 
informatikoak aplikatuz. 
EI3.4 Instalazio baten makina, ekipo edo elementu baten mantentze-lanak egiteko behar den dokumentazio teknikoa 
abiapuntu hartuta:  
- Ordezko piezen katalogo bat egitea. 
- Ordezko piezen kode-koadro bat egitea (instalazioko zer taldetakoa den kontuan hartuz), makina, ekipo edo 

elementu bakoitza identifikatuz bere ezaugarri tekniko, fabrikatzaile eta pieza zehatzaren arabera. 

A4: Instalazioen mantentze-lanen kostua zehaztea, ustiaketako ingurunearen baldintzatzaileak kontuan hartuz. 
EI4.1 Mantentze-lanen kostuen osagaiak eta kostu integrala deskribatzea. 
EI4.2 Urtebetean edo gehiagoan egindako mantentze-lanen, berrikusketen eta konponketen datu fidagarriak eta 
dokumentazio teknikoa dituen instalazio bat abiapuntu hartuta: 
- Instalazio horren mantentze-lanaren urteko aurrekontua egitea, aurreko urteko datuetan oinarrituz. 
- Mantentze-lan mota guztien (prebentibo-zuzentzailea eta prediktiboa) urteko kostua osagaien arabera banakatzea 

(ordezko piezak, ezusteko geldiuneak, beste ekipo batzuei eragindako geldiunea, eskulana, eta abar). 
EI4.3 Mantentze-lanak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatikoak aplikatzea, mantentze-lanen kostuak 
zehazteko. 

A5: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen mantentze-lanak optimizatzeko programazio teknikak 
aplikatzea. 

EI5.1 Mantentze-lan motak identifikatzea eta bakoitzaren ezaugarriak zehaztea, eta esku-hartze guztiak (geldiune-mota, 
eta abar) kodetzea. 
EI5.2 Programazio-teknikak eta teknika horiek mantentze-lanei aplikatzean bete behar diren baldintzak deskribatzea. 
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EI5.3 Lan-kargen grafiko bat nola egiten den deskribatzea. 
EI5.4 Mantentze-lanak kudeatu eta kontrolatzeko programa informatiko baten antolamendua, prestazioak eta aplikazioa 
azaltzea. 
EI5.5 Instalazio bati aplikatutako mantentze-lanen plan bat egitea, haren dokumentazio teknikoa, ekoizpen-plana eta lan-
kargak izanik (fabrikatzailearena eta mantentze-lanena, besteak beste): 

- Esku-hartzearen eta segimenduaren programa egitea. 
- Esku-hartze motak eta esku-hartzeen denborak finkatzea (erabilerakoak eta bigarren mailakoak, besteak beste). 
- Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen lan-kargak ezartzea. 
- Aurrekontuen eta dagokion denbora-tarterako beharrezkoak diren produktu kontsumigarrien zerrenda egitea. 
- Prozesua dokumentatzea. 

A6: Makineria eta/edo tresneria industrialeko sistemak konfiguratzea, materialak, elementuak eta ekipo komertzial edo 
normalizatuak zehaztuz eta hautatuz, prozedura egokiak erabiliz eta aplikatu beharreko araudiak betez. 

EI6.1 Makina eta tresneria industrialeko sistemetako osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea 
dokumentazio teknikoan. 
EI6.2 Espezifikazio jakin batzuen arabera aldatu behar den makina bat abiapuntu harturik, kontuan hartuz haren dosier 
osoa eta jarraibide orokorrak ditugula: 
- Tartean diren makinako sistemak, talde funtzionalak eta elementuak identifikatzea. 
- Makinaren sistema guztiak konfiguratzea, eskakizun funtzionalak betez. 
- Ezaugarriak edo esfortzuak kontuan hartuz tamaina edo forma zehaztea nahitaezkoa duten elementuak 

identifikatzea. 
- Aurreko elementuetan: 
- Elementuak eta organoak eskematizatzea, nolako esfortzuak jasan behar dituzten identifikatuz eta zehaztuz. 
- Elementu eta organoen tamaina zehaztea, egindako kalkuluen emaitzen arabera, betiere estandarizazio- eta 

normalizazio-irizpideak aplikatuz. 

A7: Makineria eta tresneria industriala instalatzeko, mihiztatzeko eta muntatzeko eraikuntza-irtenbideak proposatzea 
makineria hobetzeko proiektuetan, espezifikazioetan jasotako funtzionaltasun- eta prestazio-kondizioak lortzeko. 

EI7.1 Makineria eta tresneria industrialaren instalazio, mihiztatze eta muntaketarako eraikuntza-irtenbideen ezaugarriak 
zehaztea.  
EI7.2 Proiektu tipoetako arazo zehatz batzuk edo haietatik eratorritako batzuk espezifikatzen diren kasu praktiko batean: 
- Kasu bakoitzari eragiten dion araudia identifikatzea eta haren ezaugarriak zehaztea. 
- Gutxienez bi konponbide proposatzea planteatutako arazoetarako. 
- Egonkortasunaren aldetik aukeratutako irtenbidea eta haren bideragarritasun konstruktiboa justifikatzea. 
- Aukeratutako irtenbidea grafikoki irudikatzea. 
- Eraikuntza-irtenbidea erabili beharreko materialekin, tailerrean eta obran gauzatzeko moduarekin eta aurreikus 

daitekeen kostuarekin erlazionatzea. 
- Prozesua dokumentatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Ekoizpen-lerro automatizatuetarako mantentze-lanen egitura 

- Instalazioen mantentze-lanak: funtzioa, helburuak. 
- Mantentze-lanetarako enpresak. Antolamendua. Zerbitzuak emateko eskaintza tipoa. 
- Mantentze-lan propioak dituzten industriak. Antolamendua. Baliabide propioak eta besterenak. 
- Mantentze-lanen kontratazioa. 
- Mantentze-lanen aginte-koadroa. Txostenak eta kudeaketa. 
- Mantentze-lan motak: 
- Mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Mantentze-lan prebentiboak (sistematikoak eta programatuak). 
- Mantentze-lan prediktiboak. 
- Mantentze-lan produktibo osoa (TPM). 
- Mantentze-lanen plangintza eta programazioa. 
- Mantentze-lanen fitxak. 
- Mantentze-lanen informatizazioa. 
- Segurtasunari, higieneari eta ingurumenari buruzko araudia. 

 

2.  Ekoizpen-lerro automatizatuen mantentze-lanen antolaketa eta kudeaketa 
- Dokumentazio teknikoa: planoak, material-zerrendak, eskemak, eskuliburuak, eta abar. 
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- Instalazioen inbentarioa. 
- Historia-bankua eta hutsegite-analisia (AEAMa). 
- Ikuskapen eta aldizkako berrikuspenekin anomaliak hautematea. 
- Mantentze-lan mota egokiena planifikatzea. 
- Mantentze-lanak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Mantentze-lan zuzentzaileen antolakuntza eta kudeaketa. 
- Mantentze-lan prebentiboen antolakuntza eta kudeaketa. Gamak. 
- Mantentze-lan prediktiboen antolakuntza eta kudeaketa. 
- Mantentze-lanetako esku-hartzeen antolamendua eta kudeaketa. 
- Kalitate-kontrola, mantentze-lana egin dela egiaztatzeko. 
- Aldaketa-planak. Etengabeko hobekuntzarako proposamenak. 
- Hornikuntzak. Hornitzaileen homologazioa. 
- Mantentze-lanetako biltegia: Stocken antolaketa eta kudeaketa, ordezko piezen katalogoa, izakinen kontrola, 

eskaeren kontrola, eta erreminten, tresnen eta mantentze-lanen kontrola. 
- Mantentze-lanen informatizazioa: 

• Datu-baseak. 

• Mantentze-lan zuzentzaile, prebentibo eta prediktiboetarako softwarea. 

• Ordezko piezak (erosketa, hornikuntza eta biltegiratzea) kudeatzeko softwarea. 

3.  Ekoizpen-lerro automatizatuen mantentze-lanen kudeaketa ekonomikoa 
- Mantentze-lan integralen kostua. Kostuen azterketa. 
- Mantentze-lanen produktibitatea. 
- Instalazioen fidagarritasun-, mantengarritasun- eta erabilgarritasun-azterketa eta -irizpideak. 
- Kudeaketarako programa informatikoak. 

4.  Mantentze energetikoa eta ingurumenekoa instalazioetan 
- Prozesu energetikoak ekoizpenean. 
- Energia-kontsumoen banaketa. 
- Energia aurrezteko aukerak. Behar diren inbertsioak. 
- Makina edo instalazio baten ustiapen integrala. 
- Kutsadura atmosferikoaren prebentzioa eta zuzenketa. 
- Zaratak. Kontrolatzeko edo ezabatzeko teknikak. 
- Industria-hondakinen tratamenduak. 

 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN MANTENTZE-LANAK IKUSKATZEA ETA EGITEA 
 

Kodea: MF1284_3 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1284_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen 

instalazioen mantentze-lanak ikuskatzea eta egitea 
 

Iraupena: 170 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
EKOIZPEN-LERRO AUTOMATIZATUETAKO MATXURAK AURKITZEA ETA 
AZTERTZEA 
 

 

3 
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Kodea: UF0631 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, matxurak aztertzeari eta 

aurkitzeari dagokienez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementurik ordezkatzea eskatzen ez duten mantentze-lanak aplikatzea makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro 
automatizatuetan, prozedura egokiak hautatuz eta behar den segurtasun-arauei jarraikiz. 

EI1.1 Instalazio automatizatuetan egin behar diren mantentze-lan prebentiboko eragiketa arauzkoak zerrendatzea eta 
haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Instalazio automatizatu tipo bat eta haren dokumentazio tekniko guztia daukagularik: 

- Mantentze-lan prebentiboei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Sistemen aldagaiei behatzeko eta haiek neurtzeko teknikak aplikatzea, makinen eta ekipoen datuak lortzeko, 

neurketa-tresnak eta -erremintak behar bezala erabiliz, eta haien egoeran eragitea, ezarritako erreferentzia-
parametroekin lortutako emaitzak konparatuz. 

- Lotura- eta finkatze-elementuak garbitzeko eta doitzeko, ihesak zuzentzeko, azalera-egoerei behatzeko eta 
abarreko eragiketak gauzatzea, 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 historiarako behar diren datuak jasoko lirateke 

han. 

A2: Instalazio industrialetako eta ekoizpen-lerro automatizatuetako sistema eta ekipoen matxurak diagnostikatzea, 
matxuraren disfuntzioa eta/edo izaera aurkitzea eta identifikatzea, eta zerk eragiten duen zehaztea, diagnostikatutako 
sistemari edo ekipoari dagozkion prozedurak aplikatuz, eta behar bezalako segurtasun-neurriak erabiliz. 

EI2.1 Ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, edo 
denak edo batzuk txertatuta) gertatzen diren matxura ohikoenen sintomen tipologia eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Ekoizpen-lerro automatizatuen instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, edo 
denak edo batzuk txertatuta) gertatzen diren matxurak diagnostikatzeko eta aurkitzeko erabiltzen den prozesu orokorra 
deskribatzea. 
EI2.3 Matxurak diagnostikatzeko neurketa-ekipo eta -tresnen erabilera-aplikazioak eta -prozedurak deskribatzea. 
EI2.4 Instalazio automatizatu tipo bat abiapuntu harturik, dokumentazio tekniko egokia duela eta matxura edo disfuntzio 
bat eragin zaiola kontuan hartuz: 

- Instalazioaren dokumentazio teknikoa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta 
elementuak identifikatuz eta bakoitzaren ezaugarriak zehaztuz. 

- 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 aurkitzea, beharrezko prozedurak erabiliz eta dagokion epean. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 

 

Edukiak: 
1.  Matxurak linea automatizatuen sistema mekanikoetan 

- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipo, erreminta, neurtzeko eta egiaztatzeko tresna eta baliabide 

osagarriak. 
- Akatsak sortzen dituzten iturriak: deslerrokadurak, lasaierak, bibrazioak, zaratak, tenperaturak, etab. 
- Matxura ohikoenak. Sintomak eta ezaugarriak. 
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisiak eta prozedurak. 
- Berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Instalazioaren funtzionamenduaren egoera diagnostikatzea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa egitea, mantentze-teknika prediktiboen bitartez. 
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- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxuraren eraginaren analisia mantentze prebentibo edo prediktiboko sistemetan. 

2.  Matxurak linea automatizatuen sistema pneumatiko-hidraulikoetan 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipo, erreminta, neurtzeko eta egiaztatzeko tresna eta baliabide 

osagarriak. 
- Akatsak sortzen dituzten iturriak: presioak, emariak, tenperaturak, abiadurak, zaratak, bibrazioak, lasaierak, 

mugimenduen sinkronizazioa, eta abar. 
- Matxura ohikoenak. Sintomak eta ezaugarriak. 
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisiak eta prozedurak. 
- Berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Instalazioaren funtzionamenduaren egoera diagnostikatzea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- 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.  Matxurak lerro automatizatuen sistema elektrikoetan, elektronikoetan, erregulaziokoetan eta 
kontrolekoetan 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipo, erreminta, neurtzeko eta egiaztatzeko tresna eta baliabide 

osagarriak. 
- Akatsak sortzen dituzten iturriak: eroaleen jarraitutasuna, zirkuituen arteko isolamendua, sentsoreen edo 

transduktoreen kaltetzea, PLC-txartelak, erregulazio- eta kontrol-txartelak, etab. 
- Matxura ohikoenak. Sintomak eta ezaugarriak. 
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisiak eta prozedurak. 
- Berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Instalazioaren funtzionamenduaren egoera diagnostikatzea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa, mantentze prediktiboko tekniken bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxuraren eraginaren analisia mantentze prebentibo edo prediktiboko sistemetan. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
EKIPO ETA LERRO AUTOMATIZATUETAKO MATXURAK KONPONTZEA 
 
Kodea: UF0632 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin matxuren konponketari 

dagokienez, bai eta LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elementuak ordezkatzeko teknikak aplikatzea makineria, ekipo eta ekoizpen-lerro automatizatuetan, prozedurak 
zehaztuz eta makinok berriz martxan jarriz, betiere dagokion segurtasun-neurriei jarraikiz . 

EI1.1 Ekoizpen-lerro automatizatuak osatzen dituzten ekipoak eta elementuak identifikatzea eta ekipo eta elementuok 
desmuntatzeko/muntatzeko prozeduren eta tekniken ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Instalazio automatizatu tipo bat oinarri harturik, behar dugun dokumentazio teknikoa daukagula eta zer elementu 
ordezkatu behar ditugun badakigula kontuan hartuz: 
- Desmuntatze- eta muntatze-plan bat zehaztea, baita aplikatu beharreko prozedurak ere. 
- Behar diren erremintak, neurgailuak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar den segurtasun-plana ezartzea. 
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- Ekipoa konektatuta dagoen zirkuitu pneumatiko, hidrauliko eta elektrikoetatik isolatzea. 
- Ekipoa desmuntatzea eta aztertzea, pieza akastunak konpontzea edo ordezkatzea (hala badagokio), eta ekipoa 

muntatzea. 
- Ekipoa zirkuitu pneumatiko, hidrauliko,eta elektrikoekin konektatzea, behar bezala, ezarritako planei jarraikiz. 
- Ihesik ba ote den egiaztatzea. 
- Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta, hala badagokie, haien sistemak erregulatzea, 

funtzionatzeko baldintzak leheneratzeko. 
- Memoria-txosten bat egitea, eta, han, egindako lanak, egiaztatutako zatiak eta konpondutako edo ordezkatutako 

piezak azaltzea.  

A2: Instalazio industrialetako eta ekoizpen-lerro automatizatuetako sistemen eta ekipoen disfuntzioak edo matxurak 
zuzentzea, prozedurak, baliabideak eta erremintak segurtasun-baldintzetan erabiliz, eta funtzionamendu-kondizio zuzenak 
berrezartzea. 

EI2.1 Instalazio industrialetako eta ekoizpen-lerro automatizatuetako sistemen eta ekipoen disfuntzio edo matxura tipoen 
ezaugarriak zehaztea, eta dokumentazio teknikoarekin eta diagnostikoaren txosten beharrezkoekin erlazionatzea. 
EI2.2 Instalazio automatizatu tipo bat abiapuntu harturik, dagozkion sistema eta sarez osatua, kontuan hartuz behar 
dugun dokumentazio teknikoa daukagula eta aurrez diagnostikatutako matxura edo disfuntzio bat ere badaukagula: 
- Mantentze-lanei lotutako dokumentazio teknikoa hautatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea, eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 
- Instalazioan matxura eragiten duten elementuak identifikatzea. 
- Eragiketa zuzentzaileak egitea eta/edo kontrol-programa aldatzea, instalazioaren kondizio funtzionalak berrezarriz 

eta prozedura beharrezkoak aplikatuz denbora-sekuentzia egokian. 
- Segurtasun-marjinak berrezartzea ekipoetan (marjina horietatik gora, alarmak joko du). 
- Segurtasun-elementuen egiaztapena. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 

 

Edukiak: 
1.  Lerro automatizatuen 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.  Lerro automatizatuen sistema pneumatiko-hidraulikoen konponketa 
- Elementu pneumatiko-hidraulikoen mantentze-lanetako eragiketei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Konponketan erabili beharreko makinak, ekipoak, tresnak, erremintak eta baliabideak. 
- 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. 

3.  Lerro automatizatuen sistema elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoen konponketa 
- Elementu elektriko-elektronikoen, erregulaziokoen eta kontrolekoen mantentze-lanetako eragiketei buruzko 

dokumentazio teknikoa. 
- Konponketan erabili beharreko makinak, ekipoak, tresnak, erremintak eta baliabideak.  
- Elementu elektriko-elektronikoen doikuntzak eta erregulazioa. 
- Erregulazio- eta kontrol-elementuen doikuntzak eta erregulazioa. 
- Desmuntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Elementu elektriko-elektronikoak neurtzeko eta egiaztatzeko teknikak. 
- Erregulazio- eta kontrol-elementuak neurtzeko eta egiaztatzeko teknikak. 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

34

- 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. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA MAKINERIA ETA TRESNERIA 
INDUSTRIALAREN MUNTAKETA- ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0630 

 

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: Instalazioak lantokian muntatzean eta ekoizpen-lerro automatizatuen mantentze-lanak egitean 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. 
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. 
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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. 

 

4.  Makineria eta tresneria industrialaren muntaketa- eta mantentze-lanetan erabiltzen diren segurtasun-
baliabideak, -ekipoak eta -teknikak  
- Makina eta ekipo industrialen muntaketako arrisku ohikoenak. 
- Instalazioen mantentze-lanetako arrisku ohikoenak.  
- Babesak instalazioetako makinetan, ekipoetan eta sareetan.  
- Ekipoak mugitzeko teknika. 
- Norbera babesteko arropak eta ekipoak. 
- Ingurumena babesteko arauak:  

• Energia-aurrezpena.  

• Kutsadura atmosferikoa.  
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• Zarata kontrolatzea eta kentzea.  

• Hondakinen tratamendua eta kudeaketa. 
- Lantokian suteak itzaltzeko sistemak: Motak. Ezaugarriak. Bakoitzaren propietateak eta erabilera. Suteen kontrako 

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

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIALA ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUAK MARTXAN JARTZEA 
 

Kodea: MF1285_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1285_3: Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen 

instalazioen probak kontrolatzea eta martxan jartzea. 
 

Iraupena: 140 ordu 

 
 

4.1. prestakuntza-atala 
FUNTZIONALTASUN- ETA SEGURTASUN-PROBAK EKIPO ETA LERRO 
AUTOMATIZATUETAN 
 

Kodea: UF0633 

 

Iraupena: 80 ordu. 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makina, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen segurtasun-, funtzionamendu- eta doitze-probak nola egin 
zehaztea eta egitea, egindako muntaketaren dokumentazio teknikoa eta ezaugarriak abiapuntu harturik. 

EI1.1 Instalazio eta ekoizpen-lerro automatizatuetan segurtasun-, funtzionamendu- eta doitze-probak egiteko teknikak 
eta prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Ekoizpen automatizatuko instalazioa osatzen duten sistemak martxan jartzeko proba-plana prestatzea, zehaztuz 
egin beharreko segurtasun-probak eta funtzionamendu egokiari buruzkoak, bai eta jarraitu beharreko prozedurak eta 
prozeduron aplikazio-sekuentzia ere. 
EI1.3 Ekoizpen automatizatuko instalazio baten kasuan, muntatuta eta dokumentatuta dagoela eta ezaugarriak 
zehaztuta dauzkala, hauek egitea, behin betiko martxan jarri aurretik: 
- Funtzionamendu-probak egitea aurrez elementu, multzo edo azpimultzo elektriko, elektroniko, hidrauliko eta 

pneumatiko guztiei, behar bezala dabiltzala ziurtatzeko. 
- Aztertzea instalazioko neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudian ezarritakoa betetzen duten eta behar 

bezala kalibratuta dauden. 
- Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
- Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (kableak, lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren 

neurriak, babesgailuen erantzuna, etab.), ziurtatuz lortutako balioak bat datozela indarrean dagoen araudiak 
ezarritakoekin. 
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- Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egitea (motor elektrikoen, lubrifikatzaileen eta aire 
konprimatuaren kontsumoa, besteak beste), eta finkatutako balioak egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak 
erabiliz, behar diren segurtasun-baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betez. 

- Detektagailuen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta alarmen probak 
egitea, haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

- Berotzeko instalazioak martxan jartzean erabiltzen diren neurgailuen konexioen funtzionamendua eta ezaugarriak 
azaltzea. 

- Segurtasun-irizpena ematea edo arauetan aurreikusitako zuzendaritza-ziurtagiria egitea. 
 

Edukiak: 
1.  Neurketa-teknikak lerro automatizatuetako sistema mekanikoetan eta pneumatiko-hidraulikoetan 

- Dokumentazio teknikoa.  
- Funtzionaltasuna, lan-parametroak eta segurtasun-eskakizunak aztertzea. 
- Parametro mekanikoen neurriak. 
- Bibrazioak neurtzea:  

• Oinarri fisikoak.  

• Bibrazioak neurtzeko ekipoak (azelerometroak). 
- Zarata-neurketa:  

• Oinarri fisikoak.  

• Zarataren kontrola eta legeria. 
- Dilatazioen eta desplazamenduen neurketa.  

• Potentziometro erresistiboa.  

• Transformadore diferentziala.  

• Potentziometro induktiboa.  

• Transduktore kapazitiboa edo piezoelektrikoa. 
- Parametro pneumatiko-hidraulikoen neurriak. 
- Presioa neurtzea: Definizioa eta unitateak. Presio absolutua. Presio erlatiboa. Hutsa. Presioa neurtzeko 

aparatuak (manometroak, transduktoreak, eta abar). 
- Emarien neurketa: Definizioa eta unitateak. Emaria neurtzeko aparatuak (emari-neurgailuak). 
- Tenperatura-neurketa: Definizioa eta unitateak. Tenperatura-neurgailuak, ukipenekoak eta ukipenik gabekoak. 
- Neurgailuen kalibrazioa, arauak kontuan hartuz. 

2.  Neurketa-teknikak lerro automatizatuen sistema elektriko-elektronikoetan eta erregulazioko eta 
kontroleko sistemetan 

- Dokumentazio teknikoa. Funtzionaltasuna, lan-parametroak eta segurtasun-eskakizunak aztertzea. 
- Funtzionaltasun-probetan erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-ekipoak, -erremintak eta -tresnak. 
- Parametro elektriko-elektronikoen neurriak.  

• Erresistentziaren neurketa. 

• Tentsioaren neurketa. 

• Intentsitatearen neurketa. 

• Potentziaren neurketa. 

• cos φ-aren neurketa. 
• Maiztasunaren neurketa. 

• Isolamenduaren neurketa. 
- Neurgailuen kalibrazioa, arauak kontuan hartuz. 

3.  Funtzionamendu- eta segurtasun-probak lerro automatizatuetako sistemetan 
- Dokumentazio teknikoa. Funtzionaltasuna, lan-parametroak eta segurtasun-eskakizunak aztertzea. 
- Proba pneumatiko-hidraulikoak: 

• Eragingailuen, erregulagailuen, balbulen, mantentze-lanen unitateen, talde hidraulikoen eta osagarrien 
funtzionaltasuna. 

• Estankotasuna. 
- Sistema elektriko-elektronikoen probak:  

• Motorren, kontaktoreen, erreleen, babes-elementuen, aginte- eta seinaleztatze-gailuen, sentsoreen, 
automata programagarrien, segurtasun-larrialdietako elementuen eta alarmen funtzionaltasuna. 

- Erregulazio- eta kontrol-sistemen probak. 

• Abiadura, posizioa, presioa, emaria eta beste batzuk kontrolatzeko gailuen funtzionaltasuna. 

• Babes- eta segurtasun-probak. 
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• Linealtasun-probak. 

• Errendimendu energetikoaren probak. 
 
 

4.2. prestakuntza-atala 
EKIPO ETA LERRO AUTOMATIZATUAK MARTXAN JARTZEA 
 
Kodea: UF0634 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekoizpen-lerro automatizatuak martxan jartzea, ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen direla ziurtatuz. 

EI2.1 Instalazio automatizatu tipo bat martxan jartzeko prozesua deskribatzea. 
EI2.2 Behar bezala muntatua eta dokumentatua dagoen ekoizpen automatizatuko instalazio bat abiapuntu hartuta, eta 
ezaugarriak ondo zehaztuta dauzkala: 
- Funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak doitzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako 

zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Instalazioa martxan jartzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Instalazioaren parametroak berriz doitzea instalazioa martxan jarri ondoren, aurrez ezarritakoekin bat ez badatoz. 
- Instalazioa martxan jartzeko txostena egitea, ezarritako informazioa jasoz behar den zorroztasunaz eta formatu 

normalizatuan. 
 

Edukiak: 
1.  Lerro automatizatuetako instalazioen doikuntza 

- Prozesuari buruzko dokumentazio teknikoa.  
- Sistema mekanikoen doikuntza. 
- Sistema pneumatikoen doikuntza. 
- Sistema hidraulikoen doikuntza. 
- Sistema elektrikoen doikuntza. 
- Besteak beste, kontrol logikoko programen (PLC) doikuntza. 
- Sistema elektronikoen doikuntza. 
- Erregulazio- eta kontrol-ekipoen doikuntza. 
- Elikadura-fluidoen (airea, ura, olioa, eta abar) emariak eta presioak. 

2.  Lerro automatizatuak martxan jartzea  
- Prozesuari buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Abiarazteko eta gelditzeko jarraibideak.  
- Instalazioen erabilera- eta funtzionamendu-jarraibideak. 
- Parametroak berriz doitzeko prozesua, instalazioa abiarazi ondoren. 
- Instalazioetan mantentze-lanak egiteko jarraibideak. 
- Instalazioen kontrol-, segurtasun- eta alerta-jarraibideak. 
- Energia aurreztea eta ingurumena babestea. 
- Suteen kontrako neurriak. 
- Instalazioa martxan jartzeko txostenak prestatzea. 
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5. prestakuntza-modulua:  
MAKINERIA, TRESNERIA INDUSTRIAL ETA EKOIZPEN-LERRO 
AUTOMATIZATUEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA, 
MANTENTZE-LAN ETA IKUSKAPENEKO LANEKOAK EZ DIREN 
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0131 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lerro automatizatuetako makineria muntatzeko plana prestatzea eta mekanizazio-, mihiztatze- eta muntaketa-prozesuak 
ikuskatzea.  

EI1.1 Muntaketan erabiltzen diren instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Instalazioak muntatzeko prozesuan egin beharreko lanak definitzen laguntzea (finkatzeak, 
mihiztatzeak, euskarriak jartzea, konexioak, eta abar). 
EI1.3 Segurtasun- eta babes-baliabide eta -ekipoen espezifikazioak zehazten laguntzea. 
EI1.4 Makinak eta ekipoak kokatzen laguntzean, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak egiaztatzea eta behar 
diren bibrazio aurkako elementuak eta intsonorizatzekoak jartzea, araudia aplikatuz. 
EI1.5 Koadro elektrikoak eta sareak muntatzen laguntzea makina eta ekipoetarako, behar diren babes eta baliabideak 
erabiliz. 

A2: Prozesu industrial bateko instalazio eta makineriaren mantentze-lanak antolatzea. 
EI2.1 Mantentze-lanak egin behar zaizkien instalazioko makinen eta ekipoen zirkuituak, elementu gehigarriak eta 
osagarriak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Mantentze-lan zuzentzailea, prebentiboa eta prediktiboa antolatzen laguntzea. 
EI2.3 Mantentze-lanak egiteko behar diren baliabide materialak zehazten laguntzea. 
EI2.4 Ordezko piezen katalogoak prestatzen laguntzea. 
EI2.5 Mantentze-lanen aurrekontuak egiten laguntzea. 

A3: Lerro automatizatuen mantentze-lanak planifikatzea eta nola egiten diren ikuskatzea. 
EI3.1 Matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko planak prestatzen eta ikuskatzen laguntzea. 
EI3.2 Ekipoak eta instalazioak ondo funtzionatzen dutela egiaztatzen laguntzea.  
EI3.3 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten-memoria prestatzen parte hartzea. 

A4: Aldez aurreko funtzionamendu-probak eta martxan jartzeko probak egitea lerro automatizatu industrialetako makinerian.  
EI4.1 Funtzionamendu-proba partzialak eta guztizkoak egiten laguntzea multzo edo azpimultzo mekaniko, elektriko, 
elektroniko, hidrauliko eta pneumatikoetan, behar bezala dabiltzala ziurtatzeko. 
EI4.2 Prestazio eta eraginkortasun energetikoko probak egiten laguntzea. 
EI4.3 Instalazioa martxan jartzen parte hartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI4.4 Instalazio martxan jartzeko txostena idazten laguntzea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 
1.  Lerro automatizatuen aldez aurreko eragiketak eta muntaketakoak 

- Instalazioaren muntaketari eta funtzionamenduari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Makinak eta ekipo osagarriak finkatzeko behar diren obra zibileko eragiketak zerrendatzea. 
- Makineriak (elektrikoak ere barne) funtzionatzeko behar diren instalazio osagarrien beharrak definitzea. 
- Eragiketak: mekanizazioa, muntaketa, kokapena, mihiztatzea, euskarriak jartzea, konexioak, eta abar. 
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2.  Linea automatizatuen mantentze-lanak antolatzea 
- Makinen, mantentze-lanen eta aplikatu beharreko gamen zerrenda. 
- Matxuren/anomalien berri emateko sistema. 
- Esku-hartzeetarako materialak, tresnak eta giza baliabideak. 
- Ordezko piezak kodetzea eta katalogatzea. 
- Mantentze-zerbitzuaren urteko aurrekontua. 

3.  Lerro automatizatuen mantentze-lanen ikuskapena. 
- Matxurak aztertzeko metodologia: Sintomak eta kausak. 
- Mantentze-lanak egitea, konponketek edo ikuskapenek eraginda. 
- Instalazioaren funtzionaltasuna matxurak konpondu ondoren. 
- Egindako lanei buruzko txostenak idaztea. 

4.  Linea automatizatuak martxan jartzeko eragiketak  
- Lerroaren elementu bakoitza eta lerro osoa martxan jartzeko prozedura. 
- Parametroak lan-balio egokietara doitzeko prozedurak. 
- Energia-kontsumoa eta -eraginkortasuna probatzeko metodoak. 
- Instalazioa martxan jartzeko txostenak prestatzea. 

5.  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 

Gaitasun-atalaren eremuan behar den 
esperientzia profesionala 

MF1282_3:  
Makineria, tresneria 
industrial eta ekoizpen-lerro 
automatizatuen instalazioen 
muntaketa planifikatzea eta 
ikuskatzea 

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

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

2 urte 

MF1283_3  
Makineria eta tresneria 
industrialeko instalazioen 
mantentze-lanak antolatzea 

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

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

2 urte 

M1284_3  
Makineria, tresneria 
industrial eta ekoizpen-lerro 
automatizatuen mantentze-
lanak ikuskatzea eta egitea 

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

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

2 urte 

MF1285_3  
Makineria, tresneria 
industriala eta ekoizpen-lerro 
automatizatuak martxan 
jartzea 

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

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

2 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. 
 
 



 
 

Makineria, tresneria industrial eta ekoizpen-lerro automatizatuen muntaketaren  
plangintza, kudeaketa, mantentze-lanak eta ikuskapena egitea 

 
 

 
 

43 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Makineria eta ekipo 
industrialaren tailerra. 

150 150 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Makineria eta ekipo industrialaren tailerra. X X 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. 

Makineria eta ekipo industrialaren tailerra 

   

− Makinen kate zinematikoen azterketarako zulagailua. 

− Makinen kate zinematikoen azterketarako tornua. 

− Lan-bankua 

− Makinen transmisio-elementuen bibrazioak eta deslerrokadurak 
kontrolatzeko praktika-panela. 

− Mugimendua transmititzeko elementu mekanikoak. 

− Elementu pneumatikoen oinarrizko inbentarioa. 

− Elementu hidraulikoen oinarrizko inbentarioa. 

− Elementu elektriko-elektronikoak: Babesak, aparatuak, PLCa, 
sentsoreak, eta abar. 

− Muntaketa, konponketa eta mantentze-lanetarako behar diren 
erremintak. 

− Magnitude mekaniko, pneumatiko, hidrauliko, elektriko, 
elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoetarako neurketa-tresnak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
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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: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 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. 
 

 



 

 



 

 

 


