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IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
GAINAZAL-TRATAMENDUAK 
 
KODEA 
FMEH0309  
 

LANBIDE-ARLOA 
Fabrikazio mekanikoa. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Eragiketa mekanikoak. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
FME036_2 Gainazal-tratamenduak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, 2007ko abenduaren 14ko 1699/2007 EDak 
aldatua).  
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Gainazal-tratamenduak egitea eta lortzen diren produktuak kontrolatzea —kalitatea, segurtasuna eta ingurumenarekiko 
errespetua irizpidetzat hartuta—, baita ekipo eta instalazioen funtzionamendua kontrolatzea eta haien lehen mailako 
mantentze-lanez arduratzea ere. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0102_2: Gainazal-tratamenduak egitea. 
- UC0103_2: Pintatzea eta akaberak egitea. 
- UC0104_2: Tratamendu-prozesu automatikoetako ekipo eta instalazioak prestatzea: 

 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Gainazal-tratamenduetarako ekipo eta instalazioak prestatzen eta maneiatzen lan egiten du, metalurgian, eraikuntza 
metalikoetan, ekipoen fabrikazioan eta artisau-forjaketan eta -galdaragintzan, eskatutako kalitate-, segurtasun- eta 
epe-baldintzak betez. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Metalak eraldatzeko industrien sektorekoa da lanbide-prestakuntza hau, eta jarduera hauekin erlazionatutako 
enpresei dagokie: produktu metalikoen fabrikazioa, makina eta ekipo mekanikoen eraikuntza, ibilgailu automobilen 
eta haien piezen eraikuntza, ontzigintza, garraio-materialaren eraikuntza eta doitasun optikoko ekipoen eta 
antzekoen fabrikazioa. Gainazal-tratamenduetako eragiketak egiten ditu. 
 
Dagozkion lanbideak edo lanpostuak: 
8122.1024 Galvanizatzailea (metalak galvanizatzeko makinako operadorea) 
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Gainazal-tratamenduak 
 

8122.1013 Esmaltatzailea (metalak esmaltatzeko makinako operadorea) 
Gainazal-tratamenduetako teknikaria. 
8122.1057 Metalak estaltzeko makinako operadorea, oro har. 
8122.1046 Metalak berotan urtuz estaltzeko makinako operadorea. 
8122.1035 Metalak garbitzeko edo desugertzeko makinako operadorea. 
8122.1035 Metalen bizarra kentzeko, leuntzeko eta txartatzeko makinetako operadorea. 
Sistema automatizatuak lantokian bertan prestatzen dituen langilea. 
Birkargatzailea. 
Pistola bidezko metal-langarreztatzailea. 
Gainazal-tratamendu mekanikoetako teknikaria. 
Tratamendurako ekipo eta instalazioen prestatzailea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0593: Gainazal-tratamendurako ekipo eta 
instalazioen prestakuntza 
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70 

UF0594: Gainazal-tratamendu galvaniko, 
kimiko eta mekanikoak 90 MF0102_2 

Gainazal-tratamenduak 190 

UF0595: (ZEHARKAKOA) Gainazal-
tratamenduetarako lan- eta ingurumen-
arriskuen prebentzioa 

30 

UF0596: Gainazal eta produktuen 
prestakuntza, pintatzeko eta akabera 
emateko 

60 

UF0597: Pintura- eta akabera-ekipoekin 
egiten diren eragiketak 80 MF0103_2 

Pintura eta akaberak. 170 

UF0595: (ZEHARKAKOA) Gainazal-
tratamenduetarako lan- eta ingurumen-
arriskuen prebentzioa 

30 

UF0598: (ZEHARKAKOA) Metal-
tratamenduetako erregulazio- eta kontrol-
sistema automatikoak 

60 
MF0104_2 (ZEHARKAKOA) 
Metalen tratamendu termiko eta 
gainazalekoetako sistema osagarriak 

120 

UF0599: (ZEHARKAKOA) Metal-
tratamenduetako sistemen programazioa 60 

MP0126:  
Gainazal-tratamenduetako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80   

ORDUAK, GUZTIRA 530  
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II LANBIDE-PROFILA  
 

1
2
3

 
 

1. gaitasun-atala 
GAINAZAL-TRATAMENDUAK EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

PINTATZEA ETA AKABERAK EGITEA 
 

3. gaitasun-atala 
TRATAMENDU-PROZESU AUTOMATIKOETAKO EKIPO ETA 

INSTALAZIOAK PRESTATZEA  
 



 
 
FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
GAINAZAL-TRATAMENDUAK EGITEA 

 
Kodea: UC0102_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Metalezko, plastikozko eta material konposatuzko piezen gainazal-prestakuntza egitea, espezifikazio teknikoen 
arabera, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betez. 

BI1.1 Gainazala ondorengo tratamenduaren arabera prestatzen da (kromatizatzea, garbiketa urratzailea, 
koipegabetze alkalinoa, desoxidazio azidoa, fosfatazioa, maskaratzea...). 
BI1.2 Desugerketa piezaren oinarrizko metalaren arabera egiten da, desugertzaile fisiko edo kimikoak erabiliz, 
piezei kalterik egin gabe (urradurak, ildoak...) eta txaparen lodiera kontuan hartuz. 
BI1.3 Eraso-arriskua duten eremuak maskaratzeko, metodo (partzialak, totalak, barrukoak eta kanpokoak...) eta 
produktu (paper plastifikatua, zinta itsaskorrak, txantiloiak, likido maskaratzaileak, film maskaratzaileak...) 
desberdinak erabiltzen dira, ondorengo gainazal-tratamenduaren eta piezaren oinarrizko materialaren arabera. 

LB2: Ezarritako prozesua aplikatuz gainazal-tratamenduak egiteko behar diren ekipo eta instalazioak prestatzea, laneko 
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betez. 

BI2.1 Elektrodoen eustea aztertu egiten da, hondatuta badago ordezteko. 
BI2.2 Nahasteko eragiketak eta produktuak txertatzeko sekuentzia egiteko, prozesuen orrian ezarritako prozedurari 
eta fabrikatzailearen espezifikazioei jarraitzen zaie, eta ezarritako baliabideak erabiltzen dira (upelak, irabiagailuak, 
neurgailuak...). 
BI2.3 Nahasketa espezifikazio teknikoetan zehaztutako tenperaturan egiten da. 
BI2.4 Produktuak indarrean dauden arauak betez manipulatzen, biltegiratzen eta kontserbatzen dira. 

LB3: Gainazal-tratamendu galvaniko eta kimikoen prozesuetan piezei eusteko behar diren tresnen krokisa egitea, 
prozesua egin daitekeela ziurtatuz, optimizatuz eta ezarritako kostu-helburuak betez. 

BI3.1 Krokisa ezarritako irudikapen grafikoko arauen arabera egiten da. 
BI3.2 Zehaztutako krokisa osoa da, eta tresnak garatzeko eta eraikitzeko aukera ematen du. 
BI3.3 Zehaztutako tresnen kostua onartutako mugen barruan dago. 

LB4: Tratamendu galvaniko eta kimikoaren prozesua dokumentu teknikoaren arabera egitea, eskatutako kalitatea lortzea 
eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea. 

BI4.1 Aldagai elektrikoak (deskonposizio-tentsioa, korronte elektrikoaren intentsitatea, korronte-dentsitatea) 
ezarritako tarteen barruan daude. 
BI4.2 Bainu galvanikoak aztertu egiten dira noizean behin, zehaztutako mugen barruan mantentzeko. 
BI4.3 Galvanizazio-prozesuetan, beste material batzuen (titanioa...) anodo osagarriak sartzen dira, dokumentu 
teknikoetan zehaztutako ezaugarriak emateko. 
BI4.4 Prozesuan zehar, parametro eta eragiketak egiaztatzen dira (bainuen irabiatzea, geruzaren lodiera, 
iragazpen iraunkorra; irakuzketa eta lehorketak...). 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Gainazal-tratamendu mekanikoetarako ekipo eta instalazioak, hala nola granailatzeko makinak, hondar-zirristagailuak 
eta leuntzeko makinak. Tratamendu galvaniko eta kimikoetarako ekipo eta instalazioak. 

Produktuak eta emaitzak 
Prozesu galvaniko eta kimikoen bidez tratatutako piezak. Urradura bidez prestatutako piezak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Gainazal-tratamenduen prozedurak. Erabilerako mantentze-lanak. Laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak. Espezifikazio teknikoak eta produktuarenak. 
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Gainazal-tratamenduak 
 

2. gaitasun-atala: 
PINTATZEA ETA AKABERAK EGITEA 

 
Kodea: UC0103_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Metalezko, plastikozko eta material konposatuzko piezen gainazal-prestakuntza egitea, espezifikazio teknikoen 
arabera, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI1.1 Gainazala egin behar den tratamenduaren arabera prestatzen da (kromatizatzea, garbiketa urratzailea, 
koipegabetze alkalinoa, desoxidazio azidoa, fosfatazioa, maskaratzea...).. 
BI1.2 Tratatu behar ez diren eremuak maskaratzeko, metodo (partzialak, totalak, barrukoak eta kanpokoak...) eta 
produktu (paper plastifikatua, zinta itsaskorrak, txantiloiak, likido maskaratzaileak, film maskaratzaileak...) 
desberdinak erabiltzen dira, tratamenduaren eta piezaren oinarrizko materialaren arabera. 
BI1.3 Tratamendu mekanikoa (granailatzea, bizar-kentzea, leunketa, urratzaile bidezko garbiketa...) ezarritako 
prozeduraren arabera egiten da, piezaren oinarrizko materiala, eliminatu behar den produktua eta lortu nahi den 
akabera-maila aintzat hartuta. 
BI1.4 Masilla, argizari eta babes-produktuak ezarritako lan-prozesuaren arabera ematen dira (langartzea, 
brotxa...). 
BI1.5 Material plastikoetan, berdintzea ainguratzeko edo betetzeko produktuekin egiten da, haien ezaugarrien 
arabera. 

LB2: Ezarritako prozesua aplikatuz gainazal-tratamenduak egiteko behar diren ekipo eta instalazioak prestatzea, laneko 
eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI2.1 Parametroak kontrolatzeko ekipo eta tresnak (balantzak, biskosimetroak, termometroak, higrometroak...) 
kalibratuta daude edo behar denean kalibratzen dira. 
BI2.2 Lehen mailako mantentze-lanetan, zati nagusiak desmuntatu eta garbitzen dira; produktu kimikoak husten 
dira; bainuak birsortzen dira; lehengaiak eta kutsatzaileak kentzen dira; matxurak detektatzen eta instalazioko 
elementu kaltetuak aldatzen dira (detektagailuak, elektrobalbulak, pintura-balbulak...).  
BI2.3 Nahasteko eragiketak egiteko, prozesuen orrian ezarritako prozedurari eta fabrikatzailearen espezifikazioei 
jarraitzen zaie, eta hitzartutako baliabideak erabiltzen dira (upelak, irabiagailuak, neurgailuak...). 
BI2.4 Nahastea egonkortzeko denbora da haren biskositatea doitzeko eta polimerizazio-erreakzioa hasteko behar 
dena; eta tratatu behar den piezaren materialaren arabera ezartzen da. 
BI2.5 Produktuak indarrean dauden arauak betez manipulatzen, kontserbatzen eta biltegiratzen dira. 
BI2.6 Pintura-nahastea lortzeko prozesuan ezartzen da harentzat aurreikusten den «bizitza-denbora». 

LB3: Pintura-eta akabera-prozesuetan piezei eusteko behar diren tresnen krokisa egitea, prozesua egin daitekeela 
ziurtatuz, optimizatuz eta ezarritako kostu-helburuak betez. 

BI3.1 Krokisa ezarritako irudikapen grafikoko arauen arabera egiten da. 
BI3.2 Zehaztutako krokisa osoa da, eta tresnak garatzeko eta eraikitzeko aukera ematen du. 
BI3.3 Zehaztutako tresnen kostua onartutako mugen barruan dago. 

LB4: Akabera organikoa emateko prozesua egitea gainazaletan (inprimaketa, bernizatzea, akabera-esmaltatzea, 
lakatzea), dokumentu teknikoen arabera, eta eskatuta kalitatea lortzea laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 
arauak betez. 

BI4.1 Eragiketen arteko aplikazio denbora ezarritako mugen barruan dago. 
BI4.2 Lainoztatze bidezko inprimaketa eta akabera ondoz ondoko iraganaldien bidez egiten da, ezarritako 
prozedurari jarraikiz. 
BI4.3 Prozesuetan (inprimatzea, akabera) kontrolatzen da lan-gainazalaren eta pistolaren pitaren arteko distantzia 
bat datorrela fitxa teknikoan ezarritakoarekin. 
BI4.4 Uhal garraiatzailearen desplazamendu-abiadura labearen luzeraren arabera erregulatzen da, egonaldi-
denbora egokia izan dadin. 
BI4.5 Pintura-prozesuak aplikatzean (geruza bikoitza, nakarrez apaintzea...), kontuan hartzen dira fitxa teknikoan 
ezarritako parametroak (aplikazio-presioa, biskositatea, pitaren diametroa). 
BI4.6 Earbilitako erremintrak eta tresnak desmuntatu eta garbitzeko, hainbat baliabide erabiltzen dira (ultrasoinuak, 
murgiltze-bainuak...). 
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Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Gainazal-tratamendu mekanikoetarako ekipo eta instalazioak, hala nola granailatzeko makinak, hondar-zirristagailuak 
eta leuntzeko makinak. Pintatzeko ekipo eta instalazioak, hala nola masilla emateko makina, labeak, esmerilagailua eta 
pintura-kabinak. 

Produktuak eta emaitzak 
Gainazal-tratamendua jasotako eta pintatutako piezak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Gainazal-tratamenduen prozedurak. Erabilerako mantentze-lanak. Laneko eta ingurumeneko arriskuak 
prebenitzeko arauak. Espezifikazio teknikoak eta produktuarenak. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
TRATAMENDU-PROZESU AUTOMATIKOETAKO EKIPO ETA 
INSTALAZIOAK PRESTATZEA 

 
Kodea: UC0104_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Tratamenduetako makina edo instalazio automatikoak konfiguratzea, eskatutako lotzeko tresnak prestatuz eta 
muntatuz, sistemaren dokumentu teknikoen eta ezaugarrien arabera, laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko 
arauak betez. 

BI1.1 Makinak edo instalazioak konfiguratzeko informazioa produktuaren edo prozesuaren espezifikazio teknikoak 
eta planoak interpretatuz lortzen da (eragiketa-segida eta erabiltzen diren tresnak, besteak beste). 
BI1.2 Egin behar den prozesurako behar diren eta fabrikatzaileak emandako erabilera- eta muntaia-espezifikazioek 
zehazten dituzten tresnak eta erreminak (euste-elementuak) hautatzen dira. 
BI1.3 Tresnak muntatzeko, behar diren erremintak erabiltzen dira, euskarriak garbi eta kontserbazio-egoera onean 
daudela zainduz, eta espezifikazio teknikoei (sekuentzia, estutze-momentuak, erregulazioa) eta fabrikatzailearenei 
jarraikiz. 

LB2: Tratamendu-instalazioak eta -ekipoak (PLC eta robotak) programatzea lan-prozesuaren eta eskakizun teknikoen 
arabera. 

BI2.1 Dokumentu teknikoak (planoak, prozesua, erabilera-eskuliburuak) interpretatuz lortzen dira programaren 
espezifikazio teknikoak (desplazamenduak, abiadurak, lotze-indarrak). 
BI2.2 Programak prozesuaren espezifikazio teknikoen (sekuentzia, euste-parametroak, abiadurak...) arabera 
egiten da, eta programatu beharreko ekipoarekiko sintaxi egokia du. 
BI2.3 Sistema mekaniko osagarriaren eta makinaren arteko interakzioa une egokian, ahalik eta hutsarterik 
txikienarekin eta erabilera-gradurik handienarekin egiten da. 
BI2.4 Robotaren edo PLCaren programaren kargatzea eta sistemaren funtzionamendua simulazio bidez edo lehen 
ziklo bat hutsean eginez egiaztatzen dira. 

LB3: Tratamenduen instalazio automatikoak erregulatzeko elementuak erabiltzea, ezarritako prozesuarekin bat etorriz 
eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI3.1 Elementu erregulatuen mugimenduak (zilindroak, pintzak, motorrak) ahalik eta denbora laburrenean eta 
segurtasun-arauak betez egiten dira. 
BI3.2 Parametro erregulatuak (abiadura, emaria eta presioa, besteren artean) prozesuaren espezifikazio 
teknikoetara egokitzen dira, eta sistemaren espezifikazioek onartzen dituzten mugen barruan daude. 
BI3.3 Aldagaiak (abiadura, indarra, presioa, eta azelerazioa, besteren artean) egiaztatzeko, eskatzen diren tresnak 
erabiltzen dira, aurrez kalibratuta. 

LB4: Ekipo eta instalazio automatikoen lehen mailako mantentze-lanak egitea, jarraibide teknikoen arabera eta laneko 
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betez. 12

 
 
 

 



 
 

Gainazal-tratamenduak 
 

BI4.1 Koipeztatu beharreko elementuak eskatutako maiztasunarekin lubrifikatzen dira.  
BI4.2 Matxuratutako edo higatutako elementuak modu seguru eta eraginkorrean ordezten dira, eta 
funtzionamendu-kondizio arruntak berrezartzen dira. 
BI4.3 Ekipo eta instalazioak egiaztatzeko, neurtzeko eta kontrolatzeko elementuak eskakizunen arabera erabiltzen 
dira, kalibratuta daudela ziurtatuz. 
BI4.4 Ekipoen segurtasun-baldintzak (ekipoaren lur-hargunea, ekipoaren masa, ekipoaren konexio elektrikoak eta 
gas-sareetarako konexioak, besteak beste) araudiaren arabera zaintzen dira. 
BI4.5 Detektatutako funtzionamendu-anomalien eta matxuren konponketak langilearen ardura-maila baino 
goragokoak badira, lehenbailehen jakinarazten zaizkio arduradunari. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Garraio-sistemak, eskorgak eta uhal garraiatzaileak. Programazio-kontsolak. PLCak, robotak eta maneiagailuak. 
Automatizazio-elementuak, hala nola elektrobalbulak, zilindroak eta erreleak. 

Produktuak eta emaitzak 
Sistemak kontrolatzeko ekipo informatiko industrialetarako programak. Tratamenduak egiteko prestatutako ekipo eta 
instalazioak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Eskema elektrikoa, pneumatikoa, hidraulikoa eta sintetikoa. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Gainazal-tratamenduen 
prozesuen eskuliburuak. Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
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1. prestakuntza-modulua:  

GAINAZAL-TRATAMENDUAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PINTURA ETA AKABERAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

METALEN TRATAMENDU TERMIKO ETA GAINAZALEKOETAKO SISTEMA 
OSAGARRIAK 

 
4. prestakuntza-modulua:  

GAINAZAL-TRATAMENDUETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
GAINAZAL-TRATAMENDUAK 
 
Kodea: MF0102_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0102_2 Gainazal-tratamenduak egitea. 
 
Iraupena: 190 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
GAINAZAL-TRATAMENDURAKO EKIPO ETA INSTALAZIOEN PRESTAKUNTZA 
 
Kodea: UF0593 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produktu metaliko eta plastikoen eta material konposatuen gainazal-tratamenduetako prozesuen ezaugarriak zehaztea, 
faseak erlazionatuz erabiltzen diren baliabideekin, sortzen diren gainazal-transformazioekin eta kontrolatu behar diren 
parametroekin. 

EI1.1 Planoan irudikatutako ikurrak eta elementu normalizatuak identifikatzea. 
EI1.2 Planoetako bistak, ebakidurak, sekzioak eta xehetasunak interpretatzea. 
EI1.3 Material-motak eta haien ezaugarriak bereiztea. 
EI1.4 Gainazal-tratamendu motak deskribatzea (faseak, eragiketak, produktuak eta baliabideak), eta helburuarekin eta 
erabilerarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Gainazal-tratamendu galvaniko, kimiko edo mekanikoen suposizio praktiko batean, piezaren planoa, aplikatu 
beharreko arauak eta espezifikazio teknikoak zehaztuta daudela: 

- Tratatu behar den eremuaren forma eta kotak identifikatzea. 
- Material-mota, konposizioa eta ezaugarriak identifikatzea, taulak... baliatuz. 
- Planoan zehaztutako puntu kritikoak identifikatzea. 
- Begiz egiaztatzea kimikoki edo elektrokimikoki egindako desugerketak ez duela ezpurutasunik eta oxidorik, 

puntu kritikoetan batez ere. 
- Espezifikazio teknikoak interpretatzea (tratatu behar den gainazala, korronte-dentsitatea, korronte-

intentsitatea, lodiera, T/E kurba, materiala, deposizio-abiadura...). 
- Egin behar diren tratamenduak identifikatzea. 
- Tratamenduaren sartze-gradua identifikatzea. 
- Maskaratu beharreko eremuak zehaztea. 
- Tratamendu bakoitzaren faseak eta eragiketak zehaztea, gero prozesuak prestatzeko. 
- Tratamendua egiteko behar diren instalazioak, ekipoak eta lan-baliabideak deskribatzea. 
- Parametroak ezartzea (tenperatura, denbora, abiadura...). 

A2: Piezei eusteko behar diren tresna berezien definizio-krokisak egitea. 
EI2.1 Irudikapenak (bistak, perspektibak, sekzioak, ebakidurak...) eman nahi den informazioarekin erlazionatzea. 
EI2.2 Funtzio- eta mekanizazio-akotazioen arteko desberdintasunak deskribatzea. 
EI2.3 Baliabide konbentzionalen bidez eustea ezinezkoa den suposizio praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 

- Irtenbide funtzionalak, ziurrak eta lortzen errazak proposatzea: 
- Tresnaren sekzioa kalkulatzea. 
- Hautatutako irtenbidearen krokisa egitea, eta geometria eta neurri nagusiak agerian jartzea, irudikapen 

grafikoaren arauak aplikatuz. 
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- Tresnaren izaera dela-eta beharrezko jotzen diren espezifikazioekin osatzea marrazkia (materialak, 
kalitatea, lotura-motak...). 

- Ziurtatzea bastidoreek ondo eusten dietela piezei eta ez dutela sortzen estali gabeko punturik Foucaulten 
korrontea dela eta. 

A3: Gainazal-tratamenduak egiteko behar diren ekipo, instalazio eta produktuak prestatzeko teknikak erabiltzea, ezarritako 
espezifikazio teknikoak baliatuz (gainazal-mota eta ekarpen-materiala) eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 
arauak betez. 

EI3.1 Gainazal-tratamenduak egiteko erabiltzen diren ekipoen ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak deskribatzea 
(labeak, instalazioak...). 
EI3.2 Ekipoen parametroak egitea, datu teknikoen eta gainazal-tratamendu motaren arabera. 
EI3.3 Instalazio eta ekipoetan izaten diren anomalia edo alterazio, eragiketa eta lehen mailako mantentze-lanetako 
sistemarik ohikoenak deskribatzea (elektrodoen, elektrobalbulen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen, balbulen... kontrola). 
EI3.4 Piezaren planoaren, aplikatu beharreko araudiaren eta espezifikazio teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, prestatzea: 

- Piezaren oinarrizko materiala eta instalazioak identifikatzea. 
- Upelen egoera identifikatzea (ihesak, bainuen maila, garbitasuna, tenperatura...). 
- Anodoen eta katodoen bainu-upelak prestatzea eta muntatzea, estali behar diren piezen arabera. 
- Elektrolisi-bainuak prestatzeko eragiketa guztiak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak 

betez. 
- Maskaratzea hautatzea, piezaren materialaren eta egin behar den tratamenduaren arabera, eta piezan 

aplikatzea. 
- Garbitzeko eragiketak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak betez (desugerketa, 

koipegabetzea, urragarriekin garbitzea, marruskadura bidez garbitzea...). 
- Bainuen konposizioa eta kontzentrazioa zehaztea eta egiaztatzea, espezifikazio teknikoen eta aplikatu 

beharreko araudiaren arabera. 
- Parametroak (elektrikoak, xurgapenak...) espezifikazio teknikoen arabera zehaztea. 
- Iragazkien egoera aztertzea. 
- Erregulazio- eta kontrol-parametroak tratamenduaren arabera doitzea (adibidez, tenporizadoreetan, piezen 

murgiltze-denborak). 
EI3.5 Piezaren planoaren, aplikatu beharreko araudiaren eta espezifikazio teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, osagaiak prestatzea: 

- Soluzioak prestatzeko zer osagai eta dosi erabili behar diren zehaztea, egin behar den tratamenduaren 
(estaltzea) eta ezarritako formulazioaren, piezaren gainazal-motaren eta egin behar den estalduraren 
arabera. 

- Produktu-nahasteak egitea, ekipoak erabiliz eta eragiketetan segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak 
betez eta errespetatuz. 

- Lortzen den nahastearen azken parametroak egiaztatzea, lortutako emaitzak fitxa teknikoan 
aurreikusitakoekin kontrastatuz. 

- Lortzen diren nahasteen garbitasuna egiaztatzea.  
 
Edukiak: 
1. Gainazal-tratamenduetarako dokumentu teknikoak eta planoak interpretatzea. 

- Objektu baten bisten arteko erlazioa.  
- Elementuen eta sinboloen normalizazioa. 
- Interpretazioa. 
- Bista posibleak eta beharrezko bistak (bistak, ebakidurak, sekzioak). 
- Bista ortogonalak (europarra eta amerikarra) irudikatzeko sistemak. 
- Piezen krokisak eta eskemak egitea. 
- Espezifikazio teknikoak. 

2. Material metaliko, plastiko eta konposatuen ezaugarriak. 
- Tratamendu kimiko eta mekanikoetan erabiltzeko material-motak. 
- Materialen ezaugarriak. 
- Material metaliko eta konposatuen propietateak.  

3. Gainazal-tratamenduetan aplikatzen diren oinarri kimikoak 
17- Elementuen eta konposatuen nomenklatura. 
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- Taula periodikoa eta elementu kimikoak. 
- Formulazioa. 
- Materialen konposizioa.  

4. Gainazal-tratamenduetako garbitasun-propietateak 
- Oinarria eta objektua. 
- Motak (desugerketa kimiko edo elektrokimikoa, granailatzea). 
- Produktuak eta manipulazioa. 
- Garbiketa egitea. 
- Garbiketa egiaztatzea.  

5. Gainazal-tratamenduetako maskaratze-prozedurak 
- Oinarria eta objektua. 
- Maskaratze-motak. 
- Produktuak eta manipulazioa. 
- Maskaratu beharreko eremuak aukeratzea. 

6. Piezei eusteko tresnak. 
- Tresnen definizioa. 
- Tresnen definizioen krokisa egitea. 
- Sekzioen (sekzio erabilgarrien) kalkulua. 
- Zentratzea eta erreferentziak hartzea. 
- Pieza-euskarrien kalitatea. 
- Lotura-motak. 
- Foucaulten korrontea. 

7. Gainazal-tratamenduetarako ekipo, instalazio eta produktuen prestakuntza. 
- Ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak (instalazio elektrolitikoak, galvanikoak, lehortze-instalazioak…). 
- Ekipoen parametroak (tenperatura, denbora, abiadura…). 
- Manipulazioa eta erregulazioa. 
- Anomaliak eta alterazioak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak (elektrodoen, elektrobalbulen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen... kontrola). 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
GAINAZAL-TRATAMENDU GALVANIKO, KIMIKO ETA MEKANIKOAK. 
 
Kodea: UF0594 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazal-tratamendu kimiko edo elektrolitikoak (fosfatazioa, ilunketa, nikeleztatze kimikoa, zinkeztatzea, 
kromoztatzea...) eta galvanikoak (anodizatzea, kromoztatze gogorra, brontzeztatzea, kadmioztatzea, kobreztatzea, 
nikeleztatzea, zinkeztatzea...) egiteko ekipoak eta instalazioak erabiltzea, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko 
arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI1.1 Gainazal-tratamendu kimiko motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin 
erlazionatzea, helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI1.1 Galvanizazio-tratamendu motak kontrolatu behar diren parametroekin (korronte elektrikoa, lodiera, itsaspena, 
partikularen pisua...) eta piezaren oinarrizko materialarekin erlazionatzea, helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI1.3 Prozesu kimiko nahiz galvanikoetan tratatutako piezetan izaten diren akats tipiko ohikoenak azaltzea. 
EI1.4 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun 
kasu praktiko batean, nikeleztatzeko gainazal-tratamendua egitea prozedura kimikoa erabiliz: 
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- Egiaztatzea aurreikusitako prozesu elektrolitikoa bat datorrela pieza-motaren eta estalduraren arabera 
dokumentu teknikoetan adierazitakoarekin. 

- Pieza nikeleztatzeko tratamenduaren eskakizunen arabera garbitzea. 
- Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak identifikatzea (bainuen denbora, tenperatura eta 

konposizioa). 
- Nikeleztatzeko egin beharreko eragiketak gauzatzea. 
- Egunero kontrolatzea, laginen bidez, bainuen pH-a bat datorrela fabrikatzaileak eskatutako balioekin. 
- Nikeleztatutako proba-pieza kontrolatzea (distirak, material falta, geruza-sakontasuna, agente atmosferiko 

eta korrosiboen aurreko zahartzea neurtzeko probetarako laino gaziaren ganberarekiko erresistentzia, 
itsaspenen kontroleko arauetan zehaztu baino partikula gutxiago erauztea zinta itsasgarriak...). 

EI1.5 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun 
kasu praktiko batean, zinkeztatzeko gainazal-tratamendua egitea galvanizazio-prozedura erabiliz: 

- Prestatzeko eragiketa guztiak egitea kalitate-arauak eta laneko osasunaren arauak betez. 
- Pieza zinkeztatzeko tratamenduaren eskakizunen arabera garbitzea. 
- Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak identifikatzea (bainuen denbora, tenperatura eta 

konposizioa). 
- Zinkeztatzeko egin beharreko eragiketak gauzatzea. 
- Zinkeztatutako proba-pieza kontrolatzea (distirak, material falta, geruza-sakontasuna, agente atmosferiko 

eta korrosiboen aurreko zahartzea neurtzeko probetarako gatz-lainoen ganberarekiko erresistentzi...). 
EI1.6 Bi kasuetan, estaltzeko instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

A2: Gainazal-tratamendu mekanikoa (lehorreko granailatzea, hezeko granailatzea) egiteko ekipo eta instalazioak erabiltzea, 
laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI2.1 Gainazal-tratamendu mekaniko motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin 
erlazionatzea, helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI2.2 Hondar-zirristatutako piezetan izaten diren akats tipiko ohikoenak azaltzea. 
EI2.3 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun 
kasu praktiko batean, grainalatze-tratamendua egitea lehorrean: 

- Pieza granailatze-tratamenduaren eskakizunen arabera garbitzea. 
- Egiaztatzea proiekzio-pistolek, posizionatzeko erretiluek, proiekzio-ganberek eta segurtasun-elementuek 

behar bezala funtzionatzen dutela. 
- Tratamenduari aplikatu beharreko proiekzio-parametroak (intentsitatea, bolumena, presioa, distantzia), 

egonaldi-denbora eta estalduraren ehunekoa (%) identifikatzea eta erregulatzea. 
- Granailatzeko egin beharreko eragiketak gauzatzea, eskatutako zirristaketa-elementua erabiliz. 
- Granailatutako piezaren gainazalaren akabera kontrolatzea. 

 
Edukiak: 
1. Gainazal-tratamendu kimiko edo elektrolitikoak egiteko teknikak. 

- Prozedura kimikoaren bidez nikeleztatzeko gainazal-tratamendua: 
• Oinarria eta objektua. 
• Kontrolatu beharreko parametroak. 
• Piezaren oinarrizko materialak: 
• Pieza garbitzea. 
• Gainazal-akaberen kontrola (distirak, materialik eza, geruzaren sakonera). 
• Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak. 
• Bainu elektrolitikoen pH-a egiaztatzea. 
• Akatsak detektatzea eta ebaluatzea. 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

2. Gainazal-tratamendu galvanikoa egiteko teknikak. 
- Prozedura galvanikoaren bidez zinkeztatzeko gainazal-tratamendua: 

• Oinarria eta objektua. 
• Kontrolatu beharreko parametroak (bainuen denbora, tenperatura eta konposizioa). 
• Piezaren materiala. 
• Pieza garbitzea. 
• Parametroak doitzea: tenperatura, konposizioa. 19
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• Piezaren kontrola (distirak, materialik eza, geruzaren sakonera). 
• Ohiko akatsak. 
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

3. Gainazal-tratamendu mekanikoa egiteko teknikak. 
- Gainazal-tratamendu mekanikoa (lehorreko grainalaketa, hezeko granailaketa): 

• Oinarria eta objektua. 
• Tratamendu-motak. 
• Kontrolatu beharreko parametroak. 
• Segurtasun-elementuak egiaztatzea. 
• Proiekzio-parametroak doitzea. 
• Granailatutako piezaren gainazalaren akabera kontrolatzea. 
• Ohiko akatsak.  

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
(ZEHARKAKOA) GAINAZAL-TRATAMENDUETARAKO LAN- ETA INGURUMEN-
ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: UF0595 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arriskuak 
prebenitzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak 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 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen 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 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak eta 
babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan 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 zaurituak 
eramatea. 

A3: Gainazal-tratamenduetan arriskuak prebenitzeko eta ingurumen-arauak aplikatzeko hartu beharreko neurriak aztertzea. 
EI3.1 Produktuak manipulatzean eta biltegiratzean izan litezkeen arriskuak identifikatzea (leherketa, sua, substantzia 
korrosiboekiko kontaktu zuzena edo zeharkakoa, intoxikazioa). 
EI3.2 Instalazioen arriskuak identifikatzea (erorikoak, partikula-jaurtiketak, leherketak, objektuak erortzea, arrisku 
elektrikoak, sua). 
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EI3.3 Prebentzio-neurriak identifikatzea (materien biltegiratzea, autodeflagragarri-botilen biltegiratzea, burdin sarezko 
zorua, zoru irristagaitzak, blokatze-sistema, aireztatze-sistemak, prebentziozko mantentze-lanak, garbiketa —sistema 
automatikoak—, kable antiestatikoa duten mahukak, presio- eta hezetasun-kontrola, eskuzko eragiketak saihestea, 
norbera babesteko neurriak, babes elektrikoak, araudia eta langile espezializatuak). 
EI3.4 Ingurumen-araudia gainazal-tratamenduen ikuspegitik aztertzea. 

 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

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

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan Arriskuen Prebentziorako 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. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak maneiatzeak 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. 

- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntzak. 
- Sorospenak. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Gainazal-tratamenduetako prozesuetako laneko eta ingurumeneko arrisku espezifikoen prebentzioa. 
- Manipulazioaren eta biltegiratzearen arriskuak: 

• Leherketa. 
• Sua. 
• Substantzia korrosiboekiko kontaktua. 
• Intoxikazioa. 

- Biltegiratzeko prebentzio-neurriak: 
• Materien biltegiratzea. 
• Autodeflagragarri-botilak biltegiratzea. 
• Zoladuraren egoera. 21
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• Aireztatze-sistemak. 
• Presio- eta hezetasun-kontrola. 

- Produktu kimiko toxikoak. 
- Produktu kimiko kutsatzaileak. 
- Babes kolektiboko ekipoak (gainazal-tratamendu mekaniko, kimiko edo elektrokimikoaren arabera behar direnak). 
- Norbera babesteko ekipoak (segurtasun-botak, lan-jantzia, eskularruak, betaurrekoak, kaskoa, mantala). 
 
 
 

2
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PINTURA ETA AKABERAK 
 
Kodea: MF0103_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0103_2: Pintatzea eta akaberak egitea. 
 
Iraupena: 170 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 
GAINAZAL ETA PRODUKTUEN PRESTAKUNTZA, PINTATZEKO ETA AKABERA 
EMATEKO 
 
Kodea: UF0596 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produktu metaliko eta plastikoen eta material konposatuak pintatzeko eta haiei akabera emateko prozesuen ezaugarriak 
zehaztea, faseak erlazionatuz erabiltzen diren baliabideekin, sortzen diren gainazal-transformazioekin eta kontrolatu behar 
diren parametroekin. 

EI1.1 Planoan irudikatutako ikurrak eta elementu normalizatuak identifikatzea. 
EI1.2 Planoetako bistak, ebakidurak, sekzioak, xehetasunak... bereiztea. 
EI1.3 Material-motak eta haien ezaugarriak bereiztea. 
EI1.4 Akabera-motak deskribatzea (faseak, eragiketak, produktuak eta baliabideak), eta helburuarekin eta erabilerarekin 
erlazionatzea. 
EI1.5 Piezaren planoan, aplikatu beharreko arauetan eta espezifikazio teknikoetan definitutako pintaketa-kasu batean: 

- Tratatu behar den eremuaren forma eta kotak interpretatzea. 
- Material-mota, konposizioa eta ezaugarriak identifikatzea taulak baliatuz. 
- Planoan zehaztutako puntu kritikoak identifikatzea. 
- Espezifikazio teknikoak interpretatzea (tratatu behar den gainazala, lodiera). 
- Maskaratu beharreko eremuak zehaztea. 
- Pintatzeko eta akabera emateko faseak eta eragiketak zehaztea. 
- Pintatzeko eta akabera emateko behar diren instalazioak, ekipoak eta baliabideak deskribatzea. 
- Parametroak ezartzea (tenperatura, denbora, presioa...). 
- Aurpegi-babesak erabiltzea inhalazio toxikoetatik eta zipriztinetatik babesteko. 
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Gainazal-tratamenduak 
 

- Pintura- eta inprimazio-mota erabili beharreko materialaren eta estali beharreko piezaren arabera 
hautatzea. 

- Ziurtatzea pintaketa-instalazioa ez dela martxan jartzen inhalazio toxikoen kontrako babes-neurriak 
aktibatuta ez badaude. 

A2: Piezei eusteko tresna berezien definizio-krokisa egitea, instalazioak eskatutako kalitate-eta segurtasun-kondizioetan 
doitzeko. 

EI2.1 Irudikapenak (bistak, perspektibak, sekzioak, ebakidurak...) eman behar den informazioarekin erlazionatzea. 
EI2.2 Funtzio- eta mekanizazio-akotazioen arteko desberdintasunak deskribatzea. 
EI2.3 Baliabide konbentzionalen bidez eustea ezinezkoa den suposizio praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 

- Irtenbide funtzionalak, ziurrak eta lortzen errazak proposatzea. 
- Tresnaren sekzioa kalkulatzea. 
- Hautatutako irtenbidearen krokisa egitea, eta geometria eta neurri nagusiak agerian jartzea, irudikapen 

grafikoaren arauak aplikatuz. 
- Tresnaren izaera dela-eta beharrezko jotzen diren espezifikazioekin osatzea marrazkia (materialak, 

kalitatea, lotura-motak...). 
- Ziurtatzea bastidoreek ondo eusten dietela piezei eta ez dutela eragiten pintura-malkorik. 

A3: Akaberak egiteko behar diren produktuak prestatzea, oxidazioaren eta korrosioaren aurkako babesa duten gainazalak 
lortzeko, ezarritako espezifikazio teknikoen eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera. 

EI3.1 Soluzioak prestatzeko zer osagai eta dosi erabili behar diren zehaztea, egin behar den tratamenduaren eta 
ezarritako formulazioaren arabera. 
EI3.2 Produktu-nahasteak egitea, ekipoak erabiliz eta eragiketetan segurtasun-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko 
arauak betez eta errespetatuz. 
EI3.3 Lortzen den nahastearen azken parametroak egiaztatzea, lortutako emaitzak fitxa teknikoan aurreikusitakoekin 
kontrastatuz. 

 
Edukiak: 
1. Pintatzeko eta akabera emateko prozesuetako irudikapena eta sinbologia. 

- Elementuen eta sinboloen normalizazioa. 
- Interpretazioa prozesuetan. 
- Bistak irudikatzeko sistemen sailkapena. 
- Multzo-planoak. Perspektibak. 
- Eraikuntza-planoak. 
- Krokisak eta eskemak egitea. 

2. Material metaliko, plastiko eta konposatuen ezaugarriak pintaketan eta akabera ematean. 
- Material-motak. 
- Materialen ezaugarriak. 
- Inprimazioetan eta pintaketan erabiltzen diren materialen ezaugarriak. 

3. Pintatzeko eta akabera emateko prozesuak. 
- Material-mota, konposizioa 
- Tratatu beharreko eremuak mugatzea. 
- Zehaztutako puntu kritikoak. 
- Maskaratu beharreko eremuak. 
- Pintatzeko faseak eta eragiketak. 
- Instalazio eta ekipoen parametroak: 

• Aplikazio-presioa. 
• Biskositatea. 
• Pitaren diametroa. 
• Pintura-motak eta-kolorea. 

- Inhalazio toxikoen eta zipriztinen kontrako babesa. 
4. Akabera-prozesuetan piezei eusteko tresnak. 

- Tresnen definizioa. 
- Sekzioen kalkulua. 
- Zentratzea eta erreferentziak hartzea. 
- Tresnen definizioen krokisa egitea. 23
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- Pieza-euskarrien kalitatea. 
5. Produktuak akabera desberdinak emateko prestatzea. 

- Soluzioak prestatzeko osagaiak eta dosiak. 
- Produktu-nahasteak. 
- Nahastearen parametroak egiaztatzea. 
- Fitxa teknikoarekin kontrastatzea. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
PINTURA- ETA AKABERA-EKIPOEKIN EGITEN DIREN ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0597 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pintaketa- eta akabera-ekipoak eta -instalazioak laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera 
prestatzea. 

EI1.1 Pintatzeko erabiltzen diren ekipoen ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak deskribatzea (labeak, 
instalazioak...). 
EI1.2 Ekipoen parametroak egitea, datu teknikoen eta akabera-motaren arabera. 
EI1.3 Ekipo eta instalazioetan izaten diren anomalia edo alterazio, eragiketa eta lehen mailako mantentze-lanetako 
sistemarik ohikoenak deskribatzea (elektrodoen, elektrobalbulen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen, balbulen... kontrola). 
EI1.4 Piezaren planoaren, aplikatu beharreko araudiaren eta espezifikazio teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, prestatzea: 

- Piezaren oinarrizko materiala eta instalazioak identifikatzea. 
- Pistola eta upelen egoera identifikatzea (ihesak, bainuen maila, garbitasuna, tenperatura...). 
- Maskaratzea hautatzea, piezaren materialaren eta egin behar den akabera-motaren arabera, eta piezan 

aplikatzea. 
- Gainazal metalikoak garbitzeko eragiketak egitea teknika fisiko eta kimikoak erabiliz (desugerketa, 

koipegabetzea, urragarriekin garbitzea, marruskadura bidez garbitzea...). 
- Parametroak (tenperatura, xurgapenak, airearen presioa...) espezifikazio teknikoen arabera zehaztea. 
- Parametroak (tenperatura, xurgapenak, airearen presioa...) espezifikazio teknikoen arabera zehaztea. 
- Iragazkien egoera begiz aztertzea, piezek dituzten hautsaren eta agente atmosferikoen kutsaduraren 

aurkako babesak dokumentu teknikoetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzeko. 
- Erregulazio- eta kontrol-parametroak akaberaren arabera doitzea. 

A2: Akabera-tratamendua (inpregnazioa, lakatzea, pintatzea...) egiteko ekipo eta instalazioak erabiltzea, laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI2.1 Akabera-motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin erlazionatzea, 
helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI2.2 Pieza pintatu, lakatu edo inpregnatuetan izaten diren akats tipiko ohikoenak deskribatzea. 
EI2.3 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun 
kasu praktiko batean, pistola bidez presiopean pintatzeko prozesua egitea: 

- Pintatu behar den gainazala prestatzea, tratamenduaren eskakizunen arabera. 
- Begiz aztertzea piezen gainazal metalikoek ez dutela batere oxidorik ez partikularik. 
- Begiz egiaztatzea inprimazio-geruzak uniformeak direla. 
- Pinturari aplikatu beharreko parametroak (nahastearen konposizioa, iraungipena, kontzentrazioa eta balio-

bizitza), proiekzioa (distantzia, presioa, pitaren diametroa) eta ingurune-kondizioak (hezetasun-maila, 
tenperatura eta lehortze-denbora) identifikatzea. 

- Beharrezko eragiketak eginez pintatzea (pultsua eta trebetasuna mugimenduetan) eta begiz ziurtatzea 
gainazal metalikoan ez dagoela pintatu gabeko zatirik. 24

 
 
 

 



 
 

Gainazal-tratamenduak 
 

- Kontrolatzea eta egiaztatzea pintatutako gainazalean dauden pintura-geruzak uniformeak eta 
homogeneoak direla, eta ez dutela distirarik, markarik... 

- Ziurtatzea babes-elementuak gai direla gas toxikoak eta pintura-arrastoak kanporatzeko. 
- Pintaketa- instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

 
Edukiak: 
1. Pintatzeko eta akabera emateko instalazio eta ekipoen ezaugarriak. 

- Instalazio eta ekipoen deskribapena (labeak, kabinak…) 
- Pistolen eta upelen egoera. Presioa. Pitaren diametroa. Ingurune-kondizioak (hezetasun-maila, tenperatura, 

lehortze-denborak). 
- Parametroak (konposizioa, kontzentrazioa). 
- Manipulazioa eta erregulazioa. 
- Gainazal pintatuaren egiaztapena eta kontrola. 
- Anomaliak eta alterazioak. 
- Lehen mailako mantentze-lanak (elektrodoen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen kontrola). 

2. Maskaratze-prozedurak pintaketa- eta akabera-prozesuetan. 
- Oinarria eta objektua. 
- Gainazalen gaineko maskaratze-motak. 
- Piezaren materiala eta akabera-mota. 

3. Garbiketa-eragiketak pintaketa- eta akabera-prozesuetan. 
- Teknika fisiko edo kimikoak:  

• Desugerketa (desugertzeko azidoen dentsitateak eta pH-a lortzea). Koipegabetzea. 
• Urragarriekin garbitzea. Marruskadura bidez garbitzea. 

4. Gainazal-tratamenduetako akabera-moten ezaugarriak. 
- Gainazalak prestatzea.  
- Eragiketa sekuentziatuak. 
- Akabera-motak: inpregnazioa; lakatzea; pintatzea. 
- Erabili beharreko oinarrizko materialak. 
- Akaberako defektulogia. 
- Lodierak neurtzeko teknikak. 
- Itsaspenak kontrolatzeko teknikak. 

5. Pintura eta akaberaren kontrola.  
- Gainazal pintatuaren uniformetasuna. 
- Akaberaren homogeneotasuna. 
- Piezan distirarik ez egotea. 
- Pieza pintatuak kolpe eta urraduretatik babestea. 
- Zahartze- eta korrosio-laginak prestatzea. 
- Kontrol-markak. 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
(ZEHARKAKOA) GAINAZAL-TRATAMENDUETARAKO LAN- ETA INGURUMEN-
ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: UF0595 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, arriskuak 
prebenitzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 25
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A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak 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 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen 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 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak eta 
babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan 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 zaurituak 
eramatea. 

A3: Gainazal-tratamenduetan arriskuak prebenitzeko eta ingurumen-arauak aplikatzeko hartu beharreko neurriak aztertzea. 
EI3.1 Produktuak manipulatzean eta biltegiratzean izan litezkeen arriskuak identifikatzea (leherketa, sua, substantzia 
korrosiboekiko kontaktu zuzena edo zeharkakoa, intoxikazioa). 
EI3.2 Instalazioen arriskuak identifikatzea (erorikoak, partikula-jaurtiketak, leherketak, objektuak erortzea, arrisku 
elektrikoak, sua). 
EI3.3 Prebentzio-neurriak identifikatzea (materien biltegiratzea, autodeflagragarri-botilen biltegiratzea, burdin sarezko 
zorua, zoru irristagaitzak, blokatze-sistema, aireztatze-sistemak, prebentziozko mantentze-lanak, garbiketa —sistema 
automatikoak—, kable antiestatikoa duten mahukak, presio- eta hezetasun-kontrola, eskuzko eragiketak saihestea, 
norbera babesteko neurriak, babes elektrikoak, araudia eta langile espezializatuak). 
EI3.4 Ingurumen-araudia gainazal-tratamenduen ikuspegitik aztertzea. 

 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

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

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Lan Arriskuen Prebentziorako 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. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
26

 
 
 

 



 
 

Gainazal-tratamenduak 
 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 

- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntzak. 
- Sorospenak. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

3. Gainazal-tratamenduetako prozesuetako laneko eta ingurumeneko arrisku espezifikoen prebentzioa. 
- Manipulazioaren eta biltegiratzearen arriskuak: leherketa; sua; substantzia korrosiboekiko kontaktua; intoxikazioa. 
- Biltegiratzeko prebentzio-neurriak: 

• Materien biltegiratzea. 
• Autodeflagragarri-botilak biltegiratzea. 
• Zoladuraren egoera. 
• Aireztatze-sistemak. 
• Presio- eta hezetasun-kontrola. 

- Produktu kimiko toxikoak. 
- Produktu kimiko kutsatzaileak. 
- Babes kolektiboko ekipoak (gainazal-tratamendu mekaniko, kimiko edo elektrokimikoaren arabera behar direnak). 
- Norbera babesteko ekipoak (segurtasun-botak, lan-jantzia, eskularruak, betaurrekoak, kaskoa, mantala). 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
METALEN TRATAMENDU TERMIKO ETA GAINAZALEKOETAKO SISTEMA 
OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF0604_2 

3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0104_2 Tratamenduen prozesu automatikoak prestatzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 
 
 
3.1. prestakuntza-atala 
(ZEHARKAKOA) METAL-TRATAMENDUETAKO ERREGULAZIO- ETA KONTROL-
SISTEMA AUTOMATIKOAK 
 
Kodea: UF0598 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 27
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Pieza metalikoen tratamendu termikoen eta gainazal-tratamenduen prozesu osagarriak (piezen elikadura, erremintak, 
deposituak hustea edo betetzea eta hondakinak kanporatzea, besteak beste) erlazionatzea erabiltzen diren fase, teknika eta 
baliabide automatiko edo eskuzkoekin. 

EI1.1 Tratamendu-prozesuetan erabiltzen diren manipulazio-, garraio- eta biltegiratze-teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Pieza metalikoen tratamenduetako prozesu osagarri baten informazio teknikoa interpretatzea. 
EI1.3 Fabrikazio-prozesuak automatizatzeko erabiltzen diren elementuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI1.4 Makinen elikadura automatizatzeko erabiltzen diren baliabideak (robotak eta maneiagailuak, besteren artean) 
deskribatzea, hauen funtzioak azalduta: 

- Egitura-elementuak. 
- Kate zinematikoak. 
- Konpresoreak, ponpa hidraulikoak. 
- Kontrol-elementuak. 
- Eragingailuak (motorrak, zilindroak eta pintzak, besteak beste). 
- Informazio-kaptadoreak. 

EI1.5 Pieza metaliko baten tratamenduaren kasu praktiko batean, materialak hautatzeko, makinak elikatzeko, 
tratamendurako eta biltegiratzeko faseak ditugula, besteak beste: 

- Prozesuaren fluxu-diagramak egitea. 
- Prozesuaren segurtasun-sistema oinarrizko bat ezartzea. 
- Prozesua automatizatzeko behar diren baliabideen zerrenda egitea. 
- Hartutako irtenbidearen balorazioa jasotzen duen txosten bat egitea. 

A2: Metalen tratamendu termikoen eta gainazal-tratamenduen prozesuetako manipulazioan, garraioan eta beste eragiketa 
batzuetan esku hartzen duten organo pneumatiko, hidrauliko, elektriko eta programagarriak erabiltzea, besteak beste, haien 
erregulazio- eta kontrol-elementuetan eraginez, segurtasun pertsonala eta ingurune-babesa zainduta. 

EI2.1 Tratamendu metalikoen prozesu osagarrietan erregula daitezkeen aldagaiak deskribatzea (indarra, presioa eta 
abiadura, besteak beste). 
EI2.2 Aldagaiak tratamendu metalikoen (pneumatikoak, hidraulikoek, elektrikoak) prozesuetako aldagai erregulagarrien 
gain eragiten duten elementuekin erlazionatzea. 
EI2.3 Aldagaiak (indarra eta abiadura, besteren artean) erregulatzeko eta egiaztatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Organoen espezifikazio teknikoak errespetatzea haietan eta haiekin manipulazioak egitean. 
EI2.5 Eragingailuak (hidraulikoak, pneumatikoak, elektrikoak) modu ordenatuan eta manipulazio-sistema automatiko 
bateko baliabide egokiak erabiliz muntatzea eta desmuntatzea. 
EI2.6 Eragingailu hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoak dituen manipulazio-, garraio- eta elikadura-sistema bat dugun 
kasu praktiko batean: 

- Maneiagailu baten maniobretarako aldagaiak erregulatzea (indarra, presioa eta abiadura, besteak beste). 
- Aldagaien magnitudeak tresna egokiekin (manometroak, erregelak, takometroak eta dinamometroak, 

besteak beste) neurtzea. 
- Lehen mailako mantentze-lanak egitea manipulazio-, garraio- eta elikadura-sistemetan. 
- Sistemen portaera deskribatzea, eskatzen zaienaren arabera. 
- Elementu elektriko, hidrauliko edo pneumatikoak erabiltzean sor litezkeen arriskuak identifikatzea. 

A3: Gainazal-tratamenduetako sistema osagarriei aplikatu beharreko araudiak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI3.1 Produktuaren eta/edo instalazioaren araudia identifikatzea. 
EI3.2 Ekipoen, materialen eta prozesuaren araberako segurtasuneko eta laneko osasuneko araudia identifikatzea, baita 
eskatutako norbera babesteko elementuak ere (NBEak). 
EI3.3 Erabiltzen diren produktuen eta sortzen diren hondakinen araberako ingurumen-araudia identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Tratamendu metalikoetan erabiltzen diren sistema automatikoen dokumentu teknikoak. 

- Elementuen eta sinboloen normalizazioa. 
- Bistak irudikatzeko sistemen sailkapena. 
- Multzo-planoak. Perspektibak. 
- Eraikuntza-planoak. 
- Krokisak eta eskemak egitea. 
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2. Tratamendu termikoetako eta gainazal-tratamenduetako sistema automatikoen ezaugarriak. 
- Manipulazio-baliabideen deskribapena. 
- Automatizaziorako erabiltzen diren baliabideen funtzioak: 
- Ekipo erdiautomatikoak (elektro-pneumo-hidraulikoak). 

• Egitura-elementuak. 
• Konpresoreak, ponpa hidraulikoak. 

- Ekipo automatikoak (maneiagailuak, robotak). 
• Kate zinematikoak. 
• Kontrol-elementuak. 

3. Tratamendu metalikoetan erabiltzen diren prozesu osagarrien erregulazioa. 
- Kontrol-parametroak (indarra, presioa, abiadura). 
- Doitze-organoak: pneumatikoak; hidraulikoak; elektrikoak. 
- Egiaztatzeko tresnak (manometroak, erregelak, takometroak, dinamometroak). 
- Zuzenketarako eragingailuak (aire-dosifikagailuak, potentzia-mugatzaileak, kalitate-mugatzaileak). 
- Lehen mailako mantentze-lanak (manipulazioan, garraioan eta elikaduran).  

4. Arrisku espezifikoak eta haien prebentzioa. 
- Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak maneiatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 

 
 
3.2. prestakuntza-atala 
METAL-TRATAMENDUETAKO SISTEMEN PROGRAMAZIOA 
 
Kodea: UF0599 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kontrol-programak egokitzea piezak elikatzeko sistema automatikoetarako eta pieza metalikoen tratamendu termiko eta 
gainazal-tratamenduetako eragiketa osagarrietarako (manipulazioa eta hoztea, fluidoen hornikuntza eta abar). 

EI1.1 PLC eta roboten lengoaien funtzio bereizgarriak tratamendu-ekipo osagarriekin egin behar diren eragiketekin 
erlazionatzea. 
EI1.2 PLC eta roboten programazioan erabiltzen diren informazioa transmititzeko eta biltegiratzeko sistemak 
deskribatzea. 
EI1.3 PCLak eta robotak erabiltzen diren pieza metalikoen tratamenduetarako elikadura-sistemen kasu praktiko batean: 

- Mugimendu-segida zehaztea. 
- Kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea (presioa, indarra eta abiadura, besteak beste). 
- Egin beharreko fluxu-diagramak egitea. 
- PLCa eta robota kontrolatzeko programa egokitzea. 
- Izan litekeen kontingentzia bati irtenbidea ematen dion kontrol-programa alternatibo bat egokitzea. 

A2: Sistema automatizatuen erantzuna kontrolatzea, egin beharreko neurketen bidez lan-ibilbideak eta mugimenduen 
sinkronismoa aztertuz. 

EI2.1 Sistemaren parametroen eta erantzute-denboraren arteko erlazioa deskribatzea. 
EI2.2 Neurgailuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI3.3 Neurketa-unitateak deskribatzea. 
EI2.4 Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak trebeziaz erabiltzea. 
EI2.5 Tratamendu automatizatuen prozesu bat dugun kasu praktiko batean: 

- Elementu pneumatikoak, elektrikoak, programagarriak eta robotak erabiltzen diren piezen manipulazioko 
faseetan, besteak beste, kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea. 

- Manipulazio-sistema baten eskaeren aurrean aldagaiek dituzten magnitudeak neurtzea. 29
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- Kontrol-elementuak erregulatzea, ezarritako perdoien barruan egin dadin prozesua. 
- Elementu mugikorren ibilbideak aztertzea, eta, behar izanez gero, aldatzea. 
- Ibilbideak optimizatzea, behar ez diren lekualdatzeak saihestuz. 

 

Edukiak: 
1. Sistema automatizatuen programazioa metalen tratamenduetan aplikatzea. 

- PLCen eta roboten lengoaien funtzioak. 
- Programazio-jarraibideak erabiltzea (robotak, PLCak). 
- Metalen tratamenduetarako sistema automatizatuak (robotak, maneiagailuak). 
- Instalazio automatikoen elementuak. 
- Programak aldatzea. 
- Prozesuaren segurtasun-sistema oinarrizkoa. 
- Kontrol-programa alternatiboa egokitzea. 
- Programen simulazioa. 
- Fluxu-diagramak.  

2. Metalen tratamenduetako sistema automatizatuen kontrola. 
- Parametroen eta erantzun-denboraren arteko erlazioa. 
- Neurgailuak eta haien unitateak. 
- Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnen erabilera. 
- Perdoien barruko garapena eta kontrola. 
- Ibilbideak aldatzea. 
- Lekualdatzeak optimizatzea. 

 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
GAINAZAL-TRATAMENDUETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0126 

4 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gainazal-tratamendu kimiko (fosfatazioa, ilunketa, nikeleztatze kimikoa, zinkeztatzea, kromoztatzea...), galvaniko 
(anodizatzea, kromoztatze gogorra, brontzeztatzea, kadmioztatzea, kobreztatzea, nikeleztatzea, zinkeztatzea...) eta 
mekanikoak (lehorreko granailatzea, hezeko granailatzea) egiteko ekipoak eta instalazioak erabiltzea, laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI1.1 Gainazal-tratamenduak egiteko erabiltzen diren ekipoen funtzionamendua deskribatzea (labeak, instalazioak...). 
EI1.2 Gainazal-tratamendu kimiko motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin 
erlazionatzea, helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI1.3 Ekipoen parametroak egitea, datu teknikoen eta gainazal-tratamendu motaren arabera. 
EI1.4 Gainazal-tratamenduen prozesuetan tratatutako piezetan izaten diren akats tipiko ohikoenak identifikatzea. 

A2: Pintaketa- eta akabera-teknikak laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera erabiltzea. 
EI2.1 Pintatzeko erabiltzen diren ekipoen ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak deskribatzea (labeak, 
instalazioak...). 
EI2.2 Produktu-nahasteak identifikatzea, ekipoak erabiliz eta eragiketetan segurtasun-arauak eta laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak betez eta errespetatuz. 
EI2.3 Ekipo eta instalazioetan izaten diren anomalia edo alterazio ohikoenak deskribatzea. 
EI2.4 Pieza pintatu, lakatu edo inpregnatuetan izaten diren akats ohikoenak identifikatzea. 

A3: Kontrol-programak egokitzea piezak elikatzeko sistema automatikoetarako eta pieza metalikoen tratamendu termiko eta 
gainazal-tratamenduetako eragiketa osagarrietarako (manipulazioa eta hoztea, fluidoen hornikuntza eta abar). 
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EI3.1 Prozesuetan erabiltzen diren manipulazio- eta garraio-teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Elementu pneumatikoak, elektrikoak, programagarriak eta robotak erabiltzen diren piezen manipulazioko faseetan, 
besteak beste, kontrolatu behar diren aldagaiak identifikatzea. 
EI3.3 Prozesu osagarri baten informazio teknikoa interpretatzea. 
EI3.4 Fabrikazio-prozesuak automatizatzeko erabiltzen diren elementuak identifikatzea. 
EI3.5 PLC eta roboten lengoaien funtzio bereizgarriak tratamendu-ekipo osagarriekin egin behar diren eragiketekin 
aztertzea. 
EI3.6 Eragingailuak modu ordenatuan eta manipulazio-sistema automatiko bateko baliabide egokiak erabiliz muntatzen 
eta desmuntatzen laguntzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Gainazal-tratamendu kimiko, galvaniko eta mekanikoko ekipo eta instalazioen erabilera. 

- Gainazal-tratamendu kimiko eta galvaniko moten zerrenda. 
- Akats tipiko ohikoenen azalpena. 
- Pieza garbitzea. 
- Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak identifikatzea. 
- Nikeleztatzeko eragiketetan parte hartzea. 
- Kontrola egitea. 
- Zinkeztatzeko eragiketak egitea. 
- Lehorreko granailatze bidezko tratamendua egitea. 

2. Pintaketa- eta akabera-instalazioen prestakuntza. 
- Parametroen zerrenda. 
- Lehen mailako mantentze-lanetako sistemen, anomalia edo alterazioen eta eragiketen deskribapena. 
- Piezaren oinarrizko materiala eta instalazioak identifikatzea. 
- Pistola eta upelen egoera identifikatzea. 
- Maskaratzea hautatzea. 
- Garbitzeko eragiketak. 
- Iragazkien egoera aztertzea. 
- Akaberaren araberako kontrola eta erregulazioa. 

3. Piezak elikatzeko sistema automatikoentzako kontrol-programak. 
- Mugimendu-segida zehaztea. 
- Kontrolatu beharreko aldagaiak identifikatzea (elementu pneumatikoak, elektrikoak, programagarriak eta robotak). 
- Fluxu-diagramak egitea: 
- PLCa eta robota kontrolatzeko programa egokitzea. 
- Kontrol-programa alternatibo bat egokitzea. 

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

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0102_2:  
Gainazal-tratamenduak 

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

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

• Fabrikazio mekanikoko goi-mailako 
teknikaria. 

• Fabrikazio mekanikoa lanbide-arloko 
eragiketa mekanikoen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF0103_2:  
Pintura eta akaberak 
 

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

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

• Fabrikazio mekanikoko familiako goi-
mailako teknikaria. 

• Fabrikazio mekanikoa lanbide-arloko 
eragiketa mekanikoen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF0104_2:  
Gainazal-tratamenduetako 
sistema osagarriak 

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

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

• Fabrikazio mekanikoko goi-mailako 
teknikaria. 

• Fabrikazio mekanikoa lanbide-arloko 
eragiketa mekanikoen lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

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

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

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Gainazal-tratamenduetarako eta 
tratamendu termikoetarako 
lantegia 

200 200 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X  
Gainazal-tratamenduetarako eta 
tratamendu termikoetarako 
lantegia 

X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Orri birakariak edo arbel digitala. 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa.  

 

Gainazal-tratamenduetarako eta tratamendu 
termikoetarako lantegia 

− Labeak. 
− Upelak. 
− Zubi-garabiak. 
− Euste-elementuak. 
− Granailatzeko makina (lehorrean, hezean). 
− Lixatzeko makinak (zirkularrak, bandadunak). 
− Disko eta banda urragarriak. 
− Txarrantxak. 
− Elektrodoak. 
− Pintatzeko kabina + Ateragailuak. 
− Iragazkiak. 
− Konpresorea. 35
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− Pintatzeko pistola eta mahuka kable antiestatikoarekin. 
− Manometroak. 
− Proiekzio-pistola (zinkeztapena eta nikeleztaketa).  
− Posizionatzeko erretiluak. 
− Euste-elementuak. 
− Kontrolagailuak. 
− Kate zinematikoak. 
− Konpresoreak. 
− Ponpa hidraulikoak. 
− Eragingailuak (motorrak, zilindroak, pintzak). 
− Ekipo erdiautomatikoak (elektro-pneumo-hidraulikoak). 
− Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta tresneriak dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta irisgarritasun 
unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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