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KODEA 
QUIO0109 

 
LANBIDE-ARLOA 
Kimika 
 

LANBIDE-EREMUA 
Orea, papera eta kartoia 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI242_2 Paper-oreen prestaketa (2007ko ekainaren 8ko 730/2007 ED) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Paper berreskuratuetatik —tintagabetuak eta tintagabetu ez direnak— abiatuta ore birziklatuak lortzeko prozesuak, ore 
birjinak edo birziklatuak prestatzeko prozesuak eta papergintzako prozesuko eragiketa osagarriak manipulatzea, 
kontrolatzea eta gidatzea, arriskuak eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak eta kalitate-arauak betez eta ekipoen 
lehen mailako mantentze-lanak eginez. 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0774_2: Ore birjinak edo birziklatuak prestatzeko ekipoak erabiltzea 
- UC0775_2: Aditiboak prestatzea eta dosifikatzea. 
- UC0043_2: Papergintzako prozesuko zerbitzu osagarriak erabiltzea eta mantentzea. 
- UC0044_2: Papergintzako oregintzako prozesua kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesional honek papera eta kartoia fabrikatzeko lantegi edo prozesuetan jarduten du, berreskuratutako paperetatik 
abiatuta —tintagabetuak zein tintagabetu ez direnak— ore birziklatua lortzen edo oreak prestatzen —oregintzako 
fabriketatik datozenak (birjinak) edo birziklatze-instalazioetatik datozenak (birziklatuak)—.  
 

Ekoizpen-sektoreak 
Paper-fabrikazioa. Kartoi lauaren fabrikazioa. Ore birziklatuen fabrikazioa, paper berreskuratuetatik abiatuta. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
Desintegrazio-makinen edo pulperren operadorea.  
Fintze-operadorea.  
Birziklatze-instalazioetako operadorea.  
8143.001.1 Papera edo kartoia fabrikatzeko makinetako operadorea, oro har.  
8142.007.0 Zuritzeko makinako operadorea (paper-orea) 
8142.002.5 Azala kentzeko makinako operadorea 
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8142.001.7 Hartzigailuetako panelista. 
8142.001.4 Paper-lerroko panelista. 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0774_2 
Ore birjinen edo birziklatuen prestaketa 140 

UF0972: Oreen prestaketa paper 
birziklatuetatik abiatuta 

60 

UF0973: Papera fabrikatzeko ore 
birjinen edo birziklatuen 
tratamendua 

50 

UF0974: (Zeharkakoa) Ekipo eta 
instalazioen mantentze-lanak eta 
segurtasuneko eta laneko 
osasuneko arauen aplikazioa 

30 

MF0775_2 
Aditibo eta produktu kimikoen prestaketa eta 
dosifikazioa 

100 

UF0975: Aditiboen eta produktu 
kimikoen dosifikazioa 

70 

UF0974: (Zeharkakoa) Ekipo eta 
instalazioen mantentze-lanak eta 
segurtasuneko eta laneko 
osasuneko arauen aplikazioa 

30 

MF0043_2  (ZEHARKAKOA) 
Papergintzako prozesuko zerbitzu osagarriak 170 

UF0976: Papergintzako 
prozesurako uraren eta gasen 
hornidura, garraioa eta erabilera 

50 

UF0977: Beroa eta hotza sortzeko 
ekipoen funtzionamendua eta 
erabilera 

60 

UF0978: Paper-oreak prestatzeko 
prozesuetan ingurumena 
babesteko arauak 

30 

UF0974: (Zeharkakoa) Ekipo eta 
instalazioen mantentze-lanak eta 
segurtasuneko eta laneko 
osasuneko arauen aplikazioa 

30 

MF0044_2 (ZEHARKAKOA) 
Papergintzako eta oregintzako instalazioetako 
tokiko kontrola 

110 

UF0979: Prozesuaren kontrola, 
kontrol-parametroak eta 
neurgailuak 

60 

UF0980: Papergintzako eta 
oregintzako prozesuaren 
erregulazioa 

50 

MP0202 
Paper-oreen prestaketako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80 

 

 

Iraupena, guztira 540 
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1. gaitasun-atala:  
ORE BIRJINAK EDO BIRZIKLATUAK PRESTATZEKO EKIPOAK 
ERABILTZEA 

 

Kodea: UC0774_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Paper berreskuratuak tratatzea, eta, hala badagokio, desintegratzea, araztea, tintagabetzea edo zuritzea, eta 
beharrezkoak diren beste eragiketa batzuk egitea (loditzea, sakabanatzea eta abar), behar duen kalitatea izango duen 
ore birziklatua lortzeko.  

BI1.1 Desintegrazio-, arazte-, tintagabetze-, loditze- eta sakabanatze-ekipoak, eta abar, eta ekipoetarako orearen 
elikatzea fabrikazio-aginduetan zehaztutako kondizioen arabera prestatzen eta doitzen dira. 
BI1.2 Paper berreskuratuak desintegratu egiten dira, eta hala lortutako orea, besteak beste, araztu, tintagabetu, 
zuritu egiten da, prozesuaren argibideei eta lortu beharreko ore birziklatuaren ezaugarriei jarraituz.  
BI1.3 Aditibo kimikoak prestatzeko eta elikatzeko sistema osagarriak, tintagabetzeko prozesuan airea sartzeko 
eragiketa, iragazitako urak flotatzeko eragiketa eta abar erabiltzen dira prozesuko etapa edo fase bakoitzari 
dagozkion espezifikazioen arabera. 
BI1.4 Gertaera eta anomalia guztiak komunikatu egiten dira txanda-aldaketetan, prozesuaren jarraitutasuna 
bermatzeko.  
BI1.5 Prozesuan, ekipoen ohiko doikuntzak egiten eta erregistratzen dira, beharrezkoa denean. 

LB2: Papera edo kartoi laua fabrikatzeko behar diren ore birjin edo birziklatuak prestatzea, desintegrazio-, fintze-, 
dosifikazio- eta nahaste-eragiketen bidez besteak beste, lortu nahi den azken produktua lortzeko behar diren denboran, 
moduan eta kalitate-kondizioetan. 

BI2.1 Fabrikatu behar den paperak edo kartoiak behar dituen kondizioetan prestatzen dira oreak, ezarritako 
prozeduren arabera. 
BI2.2 Osagaien dosifikazioak eta nahasteak fabrikazio-arauen eta -argibideen arabera egiten dira.  
BI2.3 Osagaien eta nahastearen parametroak era jarraituan egiaztatzen eta neurtzen dira, ezarritako ekipoak eta 
metodoak erabiliz, eta fabrikazio-prozeduretan definitutako tartean daudela egiaztatzen da. 
BI2.4 Datuak ezarritako moduan eta unean erregistratzen dira, ondoren estatistikak egin eta baloratzeko. 

LB3: Kalitatea kontrolatzeko laginak hartzea eta prestatzen ari diren edo prestatuta dauden oreetan saiakuntza sinpleak 
egitea; tarteko produktuaren edo amaierako produktuaren espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzea, hurrenez 
hurren. 

BI3.1 Laginak hartzeko ekipoak ezarritako prozeduren arabera prestatzen dira. 
BI3.2 Kalitatea kontrolatzeko lagin adierazgarriak  
ezarritako prozeduren eta denbora-tarteen arabera hartzen dira. 
BI3.3 Trinkotasuna, fintze-maila, kolorea, pH-a eta beste ezaugarri batzuk behaketa-saiakuntzen bidez egiaztatzen 
dira, patroiekin alderatuz edo analisi sinpleak eginez; betiere, ezarritako prozedurei jarraituz.  
BI3.4 Saiakuntzen emaitzak erregistratu egiten dira, eta dagokien moduan eta unean jakinarazten dira.  

LB4: Ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea, bai eta garbiketa-eragiketak ere. 
BI4.1 Esleitutako ekipoak eta elementuak operazio-kondizio ezin hobeetan kontserbatzen dira, mantentze-fitxaren 
edo -planaren araberako jardueren bidez (elementu higatuak aldatzea, tresnak kalibratzea, ekipoetako elementuak 
garbitzea eta abar). 
BI4.2 Mantentze-lanak egiteko behar diren kondizioetan uzten dira prozesuko ekipoak. 
BI4.3 Egiaztatzen da mantentze-lanak gauzatzeko behar diren lan-eremuko kondizioak betetzen direla. 
BI4.4 Norbere ardurapeko eremua egiten diren lanetako material-hondarrik edo produktu-isuririk gabe mantentzen 
da. 
BI4.5 Lehen mailako mantentze-lanak ezarritako kondizioetan eta ezarritako eskakizunen arabera egiten dira une 
oro.  
BI4.6 Detektatzen diren anomaliak dagokion unean eta moduan erregistratzen eta jakinarazten dira, eta, langilearen 
erantzukizuna gainditzen badute, arduradunari jakinarazten zaizkio. 

LB5: Egiten diren ekintza guztietan segurtasunari eta laneko osasunari buruzko arauak aplikatzea.  
BI5.1 Esleitutako lan-eremuko arriskuak ebaluatzen parte hartzen da, eta horretarako informazio garrantzitsua 
ematen da. 
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BI5.2 Ezarritako prebentzio-planen eta lan-prozeduren arabera lan-mota bakoitzerako egokienak diren norbera 
babesteko ekipoak hautatzen eta erabiltzen dira. 
BI5.3 Babes-ekipoak erabilgarri daude, erabiltzeko modu ezin hobean eta dagokien tokian jarrita.  
BI5.4 Laneko segurtasunari eta osasunari lotutako gabeziak, gorabeherak eta iradokizunak ezarritako unean eta 
moduan erregistratzen eta komunikatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Desintegrazioko, arazketa lodiko, tintagabetzeko, zuritzeko eta arazketa fineko ekipoak, irabiagailuak, fintzeko ekipoak, 
baheak, loditzeko, sakabanatzeko eta garbitzeko sistemak, ponpaketa-sistemak, ore-askak, tangak eta abar. Kontrol-
tresnak, hala nola trinkotasun-neurgailuak, pH-neurgailuak, fintze-graduaren neurgailuak (ºSR), potentzia-neurgailuak, 
tenperatura-neurgailuak, maila-neurgailuak, presio-neurgailuak eta abar. Birziklatu behar diren paper eta kartoi 
berreskuratuak. Kontrol banatuko sistemak edo panel bidezko kontrol-sistemak, neurgailuak eta presioa, tenperatura, 
abiadura, trinkotasuna, emaria eta abar erregulatzeko gailuak. Makina-operadoreen eskuliburua   
eta lehen mailako mantentze-plana Eragintza, motorrak, abiadura-erregulagailuak eta abar. Prestatzen ari diren edo 
dagoeneko prestatuta dauden oreetan zuzenean edo laborategian ore horiekin egindako paper-orrietan ezaugarrien 
saiakuntza fisikoak egiteko ekipoak. Garbitzeko tresnak eta lehen mailako mantentze-lanak egiteko erremintak. Norbera 
babesteko ekipoak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ore-esekidura, ore birjina edo ore birziklatua, prestatua eta papera eta kartoia ekoizteko egokia. Birziklapenaren 
azpiproduktuak: tintak, alanbreak, grapak eta abar.  

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Paper berreskuratuetatik abiatuta oreak lortzeko eragiketa-prozedurak (desintegrazioa, arazketa lodia, tintagabetzea, 
arazketa fina, loditzea, sakabanatzea, garbitzea eta abar). Fabrikazio- eta konposizio-aginduak, txosten idatziak eta 
informatizatuak, bai administraziokoak, bai ekoizpenekoak, bai kalitate-kontrolekoak. Ore birjinen edo birziklatuen 
prestaketa (desintegrazioa, fintzea eta abar). Segurtasun-arauak. Norbera babesteko ekipoen erabilera-gomendioak eta 
-argibideak. Arriskuen ebaluazioa. Substantzia arriskutsuen direktibak. Istripu nagusien direktiba. Piktogramak eta 
arrisku-mugak. Toxikotasun-mugak. Materialen segurtasun-fitxak. Ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak. 
Larrialdi-egoeretan jarduteko plana. Lanpostuko arriskuen fitxa. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ADITIBOAK PRESTATZEA ETA DOSIFIKATZEA 

 

Kodea: UC0775_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ore birziklatuak lortzeko eta ore birjin edo birziklatuetatik abiatuta oreak prestatzeko erabiltzen diren produktu 
kimikoak eta papera edo kartoia fabrikatzeko erabiltzen diren aditiboak prestatzea, lortu beharreko produktuari 
dagozkion unean, moduan eta kondizioetan. 

BI1.1 Ore birziklatuak lortzeko edo oreak prestatzeko erabiltzen diren produktu kimikoak ezarritako prozeduren 
arabera prestatzen dira. 
BI1.2 Aditiboak (koloratzaileak, kargak, kolak, apar-kontrakoak eta abar) azken produktuan behar den kalitatearen 
arabera hautatzen dira.  
BI1.3 Arriskuak eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak dagokien planaren arabera aplikatzen dira. 
BI1.4 Txanda-aldaketa eraginkortasunez egiten da, gorabeherak jakinaraziz eta prozesuaren jarraitutasuna 
bermatuz. 

LB2: Produktu kimikoak eta aditiboak dosifikatzea, toki, kantitate eta une egokietan. 
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BI2.1 Produktuak dosifikatzeko, ezarritako kalkulu-prozedurak egiten dira, eta haietatik ondorioztatzen diren dosiak 
erabiltzen dira. 
BI2.2 Produktu kimikoen eta aditiboen dosifikazioa prozedura jakin batzuen arabera egiten da, horretarako 
zehaztutako puntuetan. 
BI2.3 Dosifikazio-ekipoa ekoizpen-prozesuan zehar kontrolatzen eta doitzen da. 
BI2.4 Produktu kimikoen eta aditiboen neurketa ekipo egokiak erabiliz lortzen da. 
BI2.5 Dosifikazioa prozesuarekin edo ezarritako ekoizpen-sekuentziarekin sinkronizatuta egiten da. 

LB3: Aditiboen eta produktu kimikoen kalitatea kontrolatzeko laginak hartzea eta haietan saiakuntza sinpleak egitea, 
espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzeko. 

BI3.1 Aditiboen laginak kalitatea kontrolatzeko hartzen dira, eta ohiko egiaztapenak egiten dira prozedurei jarraituz.  
BI3.2 Aditiboen eta erreaktiboen ezaugarri fisiko eta kimikoak egiaztatu egiten dira, behatuz, patroiekin alderatuz edo 
analisi sinpleak eginez, ezarritako prozeduren arabera. 
BI3.3 Saiakuntzen emaitzak modu eta une egokietan erregistratzen eta transmititzen dira, eta detektatutako 
gorabeheren edo anomalien eta, horiek direla eta, hartutako zuzenketa-neurrien berri ematen da. 
BI3.4 Kalitatea kontrolatzeko laginak ezarritako kondizioak betez kontserbatzen eta/edo garraiatzen dira. 
BI3.5 Detektatutako anomaliek langilearen ardura-maila gainditzen badute, berehala jakinaraziko zaizkio nagusiari, 
argibideak eman diezazkion. 

LB4: Produktu kimikoak eta aditiboak prestatzeko eta dosifikatzeko ekipoak eta instalazioak doitzea, ezarritako 
prozedurei jarraituz martxan jartzeko. 

BI4.1 Ekipoetan eta instalazioetan dagozkien doikuntzak egiten dira, eskuliburuetan ageri diren argibideen arabera. 
BI4.2 Eremua lanetan sortzen diren material-hondarrik gabe, garbi, mantentzen da. 
BI4.3 Norberaren ardurapeko eremua isuririk gabe, garbi, eta beste inolako hondakin-motarik gabe mantentzen da. 
BI4.4 Elementu osagarriak (lagin-ontziak, ponpa dosifikatzaileak eta abar) ordenan eta berariaz prestatutako tokietan 
daude.  
BI4.5 Dosifikazio-ekipo eta -instalazioen funtzionamenduko anomaliak dagokion zerbitzuari jakinarazten eta behar 
bezala erregistratzen dira. 

LB5: Makinak, ekipoak eta instalazioak behar bezala funtziona dezaten erabiltzea, ezarritako segurtasun-arauei jarraituz.  
BI5.1 Instalazioak segurtasunez erabiltzeko arauak dagokien lan-eremuan aplikatzen dira. 
BI5.2 Instalazioetarako segurtasun-ekipoak erabilera-egoera ezin hobean mantentzen dira, eta horretarako 
ezarritako moduan erabiltzen. 
BI5.3 Larrialdiko jardunbide eta simulazioetan aktiboki hartzen da parte, diseinatutako planaren arabera. 
BI5.4 Larrialdi-egoeretan arduraz eta ezarritako planaren arabera jarduten da. 
BI5.5 Gorabeherak eta anomaliak ezarritako unean eta moduan erregistratzen eta jakinarazten dira.  

LB6: Eremuko makinen eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea, ezarritako prozeduren arabera, eta 
detektatutako anomalien berri ematea. 

BI6.1 Esleitutako ekipoak eta elementuak operazio-kondizio ezin hobeetan kontserbatzen dira, lehen mailako 
mantentze-lanetako planaren araberako jardueren bidez (elementu higatuak aldatzea, tresnak kalibratzea, 
ekipoetako elementuak garbitzea eta abar). 
BI6.2 Prozesuko ekipoak mantentze-lanak egiteko behar diren kondizioetan uzten dira, mantentze-planean 
ezarritako eragiketak egin ondoren.  
BI6.3 Lan-eremuaren kondizioak mantentze-lanak egiteko beharrezkoak direnak direla egiaztatzen da.  
BI6.4 Norbere ardurapeko eremua egiten diren lanetako material-hondarrik edo produktu-isuririk gabe mantentzen 
da. 
BI6.5 Lehen mailako mantentze-lanak ezarritako kondizioetan eta ezarritako eskakizunen arabera egiten dira une 
oro. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Produktu kimikoak prestatzeko eta dosifikatzeko ekipoak. Aditiboak prestatzeko eta dosifikatzeko ekipoak. Kontrol 
banatuko edo panel bidezko kontroleko sistemak. Kontrol-ekipoak, hala nola dentsitatea, kolorea, pH-a, emaria, 
potentzia, tenperatura, maila, presioa eta abar neurtzekoak. Aditiboetan eta produktu kimikoetan saiakuntza sinpleak 
egiteko eta kontrolatzeko ekipoak. Garbitzeko tresnak eta lehen mailako mantentze-lanak egiteko erremintak. Norbera 
babesteko ekipoak 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Paper berreskuratuetatik ore birziklatua lortzeko produktu kimikoak, ezarritako prozeduren arabera prestatuak. Paper 
edo kartoi laua fabrikatzeko aditiboak, ezarritako prozeduren arabera prestatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Produktu kimikoak prestatzeko eta dosifikatzeko prozedurak. Aditiboak prestatzeko eta dosifikatzeko prozedurak. Ekipo, 
instalazio eta ekipo osagarrien eskemak. Ekipoen eskuliburua eta lehen mailako mantentze-plana. Fabrikazio- eta 
konposizio-aginduak, eta administrazioko, ekoizpeneko eta kalitate-kontroleko txosten idatziak eta informatizatuak. 
Biltegiratze-prozedurak. Laneko segurtasunaren eta laneko osasunaren alorreko prozedurak. Aplikatu beharreko 
hitzarmen kolektiboa. Segurtasun-arauak. Norbera babesteko ekipoen erabilera-gomendioak eta -argibideak. Arriskuen 
ebaluazioa. Substantzia arriskutsuen direktibak. Istripu nagusien direktiba. Piktogramak eta arrisku-mugak. Toxikotasun-
mugak. Materialen segurtasun-fitxak. Ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak. Larrialdi-egoeretan jarduteko 
plana. Lanpostuko arriskuen fitxa. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
PAPERGINTZAKO PROZESUKO ZERBITZU OSAGARRIAK 
ERABILTZEA ETA MANTENTZEA 

 

Kodea: UC0043_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Papergintzako prozesurako behar diren solidoak eta likidoak garraiatzea. 

BI1.1 Solidoak eta likidoak garraiatzeko eta egokitzeko sistemak funtzionatzeko kondizioetan uzten dira, ezarritako 
eragiketen sekuentziaren ondoren, abiarazte-uneetarako. 
BI1.2 Garraio- eta egokitzapen-kondizioak prozesu osoan mantentzen dira. 
BI1.3 Garraio- eta egokitzapen-sistemak zerbitzurik gabe geratzen dira, gelditzeko ezarritako eragiketen 
sekuentzia bete ondoren. 
BI1.4 Ekipoen egoera mantentze-beharrak zehazteko kontrolatzen da. 
BI1.5 Papergintzako prozesuko efluenteak isuri aurretik tratamendua egiteko bideratzen dira. 
BI1.6 Efluenteen hasierako tratamendua zuntzak eta bestelako azpiproduktu batzuk berreskuratzeko egiten da. 

LB2: Papergintzako prozesurako airea, lurruna eta beste gas batzuk hornitzea edo ebakuatzea, dagozkien kondizioetan. 
BI2.1 Hornidura-kondizioak eta -epeak prozesuaren martxa ona bermatzeko ezartzen dira. 
BI2.2 Prozesuko aire konprimatuaren, lurrunaren eta beste gasen beharrak kalkulatzen dira. 
BI2.3 Airea, lurruna edo bestelako gasak garraiatzeko eta egokitzeko sistemak funtzionatzeko kondizioetan uzten 
dira, ezarritako eragiketen sekuentziaren ondoren, abiarazte-uneetarako. 
BI2.4 Ekipoen egoera mantentze-beharrak zehazteko kontrolatzen da. 
BI2.5 Garraio-sistemen segurtasun-elementuak behar bezala dabiltzala ziurtatzeko zaintzen dira.  

LB3: Prozesuko kondizio termikoak ezartzea eta mantentzea, sorgailuetan, trukagailuetan eta hotz-unitateetan eraginez. 
BI3.1 Erabiltzeko kondizioetan uzten dira labeak edo, hala badagokie, hotz-zirkuituak, abiarazteko ezarritako 
eragiketen sekuentziak bete ondoren; abiaraztea lan-eremuko gainerako ekipoekin sinkronizatua egin behar da. 
BI3.2 Labeak edo, hala badagokie, hotz-ekipoak prozesuak behar dituen tenperatura-kondizioetan mantentzen dira 
ekoizpen-tarte osoan, erregulagailuetan eta/edo prozesua kontrolatzeko baliabideetan eskuzko eragiketak eginez. 
BI3.3 Labeak edo, hala badagokie, hotz-zirkuituak zerbitzutik kanpo geratzen dira geldialdietan; geldialdia lan-
eremuko beste ekipo batzuen geldialdiarekin sinkronizatuta gauzatu behar da. 
BI3.4 Beroa trukatzeko ekipoen eta sistemen sarrerako eta irteerako tenperaturak une oro daude kontrolatuta, 
prozesuko beharren arabera, prozesuetako kontrol automatikoko sisteman egiten diren eragiketen edo eskuzko 
eragiketen bidez.  
BI3.5 Ekipoen egoera eragiketa osoan kontrolatzen da, mantentze-lanen beharrak zehazteko. 
BI3.6 Prozesuko ustekabeko egoerak jakinarazten dira, eta horretarako behar diren zuzenketa-neurriak hartzen 
dira. 
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LB4: Ur-lurruna lortzea prozesuko kondizioetan, eta horretarako lurrun-galdarak erabiltzea. 
BI4.1 Erabiltzeko kondizioetan uzten dira galdarak, ezarritako eragiketa-sekuentziak bete ondoren, abiarazteko 
uneetarako. 
BI4.2 Galdarak une oro mantentzen dira prozesuak eskatzen dituen presio-kondizioetan, galdaran eskuzko 
eragiketak eginez edo prozesuko kontrol automatikoaren bidez. 
BI4.3 Galdarak geldialdietarako ezarritako operazio-sekuentziei jarraituz itzaltzen dira. 
BI4.4 Prozesuko ustekabeko egoerak jakinarazten dira, eta horretarako behar diren zuzenketa-neurriak hartzen 
dira.  

LB5: Ingurumeneko babes-arauak betetzen direla egiaztatzea. 
BI5.1 Prozesuko hondakinak ezarritako kondizioetan sailkatzen eta biltegiratzen dira. 
BI5.2 Efluenteen eta emisioen kantitatea eta kalitatea ezarritako arauen araberakoak dira. 
BI5.3 Lan-eremuko ingurumen-kondizioak ezarritako mugen barnean mantentzen dira. 
BI5.4 Ingurumenarekin lotutako anomaliak ezarritako unean eta moduan erregistratzen eta jakinarazten dira. 
BI5.5 Ingurumen-arauak garbiketarako, mantentze-lanetarako eta beste zerbitzu osagarri batzuetarako 
eragiketetan aplikatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko eta analisietarako ekipoak. Solidoak garraiatzeko sistema eta likidoak garraiatzeko sistema (ponpak). 
Prozesuko airea girotzeko ekipoak. Ekipoen tresneria- eta kontrol-sistemak. Lehen mailako mantentze-lanak egiteko 
tresnak eta erremintak. Beroa sortzeko ekipoak (labeak). Lurruna sortzeko ekipoak (lurrun-galdarak). Trukagailuak. 
Hotza sortzeko ekipoak. Galdaretako ur-tratamenduko ekipoak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Solidoak, likidoak, airea edo beste gas batzuk, prozesuko kondizioetan. Ur eta efluente tratatuak. Beroa, hotza eta ur-
lurruna, prozesuko kondizioetan. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Operazioko prozedura normalizatuak. Ekipoak eta tresnak egiaztatzeko metodoak. Prozesu-diagramak. Laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. Mantentze-lanen plana. Materiaren eta energiaren fluxu-diagramak. 
Lurrun-galdaren erregelamendua. Segurtasun-arauak. Norbera babesteko ekipoen erabilera-gomendioak eta -
argibideak. Arriskuen ebaluazioa. Substantzia arriskutsuen direktibak. Istripu nagusien direktiba. Arrisku-piktogramak. 
Arrisku-mugak. Toxikotasun-mugak. Materialen segurtasun-fitxak. Ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak. 
Larrialdi-egoeretan jarduteko plana. Lanpostuko arriskuen fitxa. 

 
 
 
 
4. gaitasun-atala 
PAPERGINTZAKO OREGINTZAKO PROZESUA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0044_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak 
LB1: Prozesu jarraituen eta ez-jarraituen abiaraztean eta geldialdian laguntzea, ezarritako prozedurei jarraituz eta 
eragiketak sinkronizatuz. 

BI1.1 Abiarazteko jarraibideak ezarritako prozeduren arabera betetzen dira. 
BI1.2 Ekipoak prozesurako prestatzen dira. 
BI1.3 Kontrol- eta neurketa-tresnak ongi dabiltzala egiaztatzen da. 
BI1.4 Atal akastunak, higatuak edo hondatuak markatu edo seinalatu egiten dira konpontzeko. 
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LB2: Operazio-erregimena lortzeko behar diren kontrol-puntuak markatzea. 
BI2.1 Gelditzeko edo abiarazteko kontrol-sistemak behar dituen kontsigna-puntuak kontrol-sistemaren arabera 
doitzen dira, ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera.  
BI2.2 Operazio-erregimenerako behar diren kontsigna-puntuaren datuak kontrol-sisteman sartzen dira, ezarritako 
ekoizpen-planen arabera. 
BI2.3 Kontsigna-puntuak prozesuko gorabeheren arabera zuzentzen dira, prozesuko aldagai kontrolatuen balioak 
egonkor mantentzeko. 
BI2.4 Kontrol-sisteman integratu gabeko elementuak jasotako argibideei jarraikiz erabiltzen dira. 
BI2.5 Prozesuko ustekabeko egoerak jakinarazten dira, eta horretarako behar diren zuzenketa-neurriak hartzen 
dira. 

LB3: Prozesuko aldagaiak neurtzea ezarritako tresnekin eta aldizkakotasunarekin. 
BI3.1 Kontrol-sisteman integratutako aldagaien neurketak ezarritako eragiketen sekuentziari jarraituz egiten dira. 
BI3.2 Kontrol-sisteman integratzen ez diren aldagaien aldizkako neurketak behar bezala egiten eta erregistratzen 
dira. 
BI3.3 Kontrolatu beharreko magnitude bakoitzerako tresneria egokia behar bezala erabiltzen da. 
BI3.4 Egiaztatzen da lortzen diren neurketak bat datozela prozesuko egoerarekin, eta kontrol-sistemaren 
tresneriari egin behar zaizkion mantentze-lanak detektatzen dira. 

LB4: Prozesua ekoizpen-planaren arabera kontrolatzea. 
BI4.1 Prozesuko aldagaien balioa kontrol-jarraibideetan edo ekoizpen-planean ezarritakoekin alderatzen da. 
BI4.2 Erabili behar diren parametroak balio egokietan mantentzen dira, prozesuko aldagaiak ekoizpen-planean 
ezarritako tartearen barnean mantentzeko. 
BI4.3 Balio kontrolatuen eta ekoizpen-planaren arteko desbideratzeak zuzentzen dira. 
BI4.4 Prozesuko aldagaien bilakaera-datuak euskarri egokietan erregistratzen dira, ezarritako prozedurei, aldiei eta 
sekuentziei jarraituz. 
BI4.5 Datuak erregistratu aurretik baliozkotzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko tresnak. Erregulazio-elementuak. Kontrol-begizta sentsoredunak, eragingailuak, transmisoreak eta 
kontrolagailuak. Kontrol logiko programagarriko panela eta kontrol-panela. Interkomunikazioak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Erregistro-orri beteak eta kontrol-gutunak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu-diagrama. Materiaren eta energiaren fluxu-diagrama. Operazioko prozedura normalizatuen eskuliburua. 
Fabrikazio-agindua eta eskuzko erregistro-sistemak edo datuen sistema elektronikoa. Kalitateko, laneko arriskuen 
prebentzioko eta ingurumen-jardueretako eskuliburuak. Tresnen seinaleak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

 ORE BIRJINEN EDO BIRZIKLATUEN PRESTAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

 ADITIBO ETA PRODUKTU KIMIKOEN PRESTAKETA ETA DOSIFIKAZIOA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

 PAPERGINTZAKO PROZESUKO ZERBITZU OSAGARRIAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

PAPERGINTZAKO ETA OREGINTZAKO INSTALAZIOETAKO TOKIKO 
KONTROLA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

PAPER-OREEN PRESTAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 
3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ORE BIRJINEN EDO BIRZIKLATUEN PRESTAKETA  

 

Kodea: MF0774_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0774_2 Ore birjinak edo birziklatuak prestatzeko ekipoak erabiltzea 

 

Iraupena: 140 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
OREEN PRESTAKETA PAPER BIRZIKLATUETATIK ABIATUTA 
 

Kodea: UF0972 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, ore birziklatuen 

prestaketako espezifikazioak betetzeari eta laginak hartzeari buruzko gaiei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ore birziklatuak paper berreskuratuetatik lortzeko ekipoak erabiltzea; horretarako, hala badagokio, desintegrazioa, 
arazketa, garbiketa edo flotazio bidezko tintagabetzea, ondorengo arazketa, loditzea, sakabanatzea eta zuriketa erabiltzea 
besteak beste, ezarritako kalitatea izango duen ore bat lortzeko. 

EI1.1 Paper eta kartoi laua fabrikatzeko ore birziklatua lortzeko lehengai gisa erabiltzen diren paper berreskuratu mota 
guztien ezaugarriak eta konposizio ohikoena zehaztea eta sailkatzea. 
EI1.2 Paper berreskuratuen tratamendu-etapetan egiten diren eragiketa fisiko, kimiko edo fisiko-kimikoen oinarriak 
azaltzea.  
EI1.3 Besteak beste, desintegrazio-, arazketa-, ehoketa-, tintagabetze-, sakabanatze-, garbitze- eta zuritze-ekipoak eta 
ur-zirkuituak deskribatzea, bai eta erabilerarekin higatzeagatik aldian behin ordeztu behar diren elementuak ere. 
EI1.4 Ekipo-eskuliburuak eta eragiketa-prozedurak kontsultatzea: laborategiko eskalan paper berreskuratutik paper edo 
kartoi jakin bat fabrikatzeko erabiltzen den ore birziklatua prestatzeko ekipoen prestaketa, doikuntza eta kontrola egitea. 
EI1.5 Paperak berreskuratzeko etapetako kontrol-parametroak identifikatzea, prozesuaren informazio teknikotik abiatuta. 

A2: Ore birziklatuak lortzeko lehengaietan laginak hartzea eta kalitatea kontrolatzeko oinarrizko saiakuntzak egitea, eta 
tarteko produktuaren espezifikazioak betetzen direla egiaztatzea. 

EI2.1 Ore birziklatuak lehengai gisa karakterizatzea, analisi mikrografikoa edo ore-analisia eginez eta etiketaren bidez. 
EI2.2 Laginak hartzen diren prozesuko puntuak zein diren jakitea, bai eta laginak hartzeko prozedura, sekuentzia eta 
helburua ere. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, laginak hartzeko ezarritako protokoloak behar bezala aplikatzea, 
neurketak ekipo egokiekin eginez, behar den zehaztasunarekin eta kalibrazio egokiak eginez. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ondoren egin behar diren laginketak eta neurketak behar bezala 
identifikatzea.  
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, tresneria eta materiala trebetasunez eta kontuz erabiltzea, eta 
erreaktibo eta materialak behar bezala kontsumitzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ezarritako protokoloen arabera egindako saiakuntzen emaitzak 
erregistratu eta komunikatzea. 
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Edukiak: 
 
1.  Papergintza-prozesua 

–  Papergintzan erabiltzen den sinbologia eta haren interpretazioa:  
•  Prozesu-diagramak. 
•  Laborategi kimikoak. 
•  Kontrol banatua. 
•  Biltegiak. 
•  Hondakinen tratamendurako instalazioak. 
•  Kaxa elektrikoak. 
•  Presiopeko ontziak eta hoditeria. 

–  Ore birziklatuak lortzeko prozesuen diagramak: 
•  Desintegrazioa eta tinta-askatzea. 
•  Garbiketa edo flotazio bidezko tintagabetzea eta sistema mistoak. 
•  Kutsatzaileen arazketa. 
•  Zuritzea eta arazketa fina. 
•  Hondakinen tratamendua. 
•  Orri-eraketa, sarrerako kaxa, fabrikazio-, prentsaketa- eta lehortze-mahaia. 
 

2. Oreak lortzea paper birziklatuetatik abiatuta 
–  Besteak beste, desintegrazio-, tintagabetze-, sakabanatze- eta garbiketa-ekipoen identifikazioa eta 

funtzionamendua.  
–  Ekipoen prestaketako, erabilerako eta mantentze-lanetako eragiketa-prozedurak:  

•  Desintegrazio-, sakabanatze-, zuritze- eta tintagabetze-sistemak. 
•  Bulkada-sistemak: ponpak eta funtzionamendua. 
•  Fluidoak eroateko sistemak: hoditeriak, balbulak eta osagarriak. 
•  Lurrun-garraioa: purgagailuak, balbulak eta banaketa-sistemak. 

–  Eragiketetan neurtu behar diren aldagaiak eta kontrolatu behar diren parametroak:  
•  Irabiatze-abiadura. 
•  Presioa. 
•  Loditasuna. 
•  Tenperatura. 
•  pH-a. 
•  Emaria. 
•  Hondarrak. 

– Birziklapeneko hondarren tratamendua. 
 

3. Paper birziklatua 
–  Paper-fabrikaziorako oreak prestatzeko lehengai gisa erabiltzen diren paper birziklagarriak: 

•  Kontsumitzailearen aurretiko edo ondorengo paperak. 
•  Paper koloredunak, zuriak eta gordinak. 
•  Ore mekanikoz osatutako paperak. 
•  Paper iztukatuak. 
•  Talkarik gabeko inprimaketak dituzten paperak. 
 

4. Ore-prestaketako tokiko kontrola 
–  Paper-zuntzen propietate fisikoak eta ore birziklatuen ezaugarri fisiko-kimikoak: 

•  Zuntz-luzera. 
•  Xeheen edukia. 
•  Erresistentzia mekanikoak eta optikoak.  

–  Lortutako paperen ezaugarriekiko erlazioa.  
–  Lagin-hartzeen helburua eta sekuentziazioa.  
–  Ore-prestaketan erabiltzen diren oreen, paper birziklagarrien eta produktu osagarrien egiaztapena eta saiakuntza. 
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1.2. prestakuntza-atala 
PAPERA FABRIKATZEKO ORE BIRJINEN EDO BIRZIKLATUEN TRATAMENDUA 
 
Kodea: UF0973 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, ore birjinen edo 

birziklatuen tratamenduko espezifikazioak betetzeari eta laginak hartzeari buruzko gaiei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ore birjinak edo birziklatuak tratatzeko prozesuko etapak aztertzea (desintegrazioa, fintzea, arazketa, diluzioa eta abar), 
prozesua erabat ezagutzeko eta prozesuak ongi funtziona dezan. 

EI1.1 Ore komertzial motak eta haien ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea. 
EI1.2 Ore birjin edo birziklatuetatik oreak lortzeko tratamenduan erabiltzen diren eskemak eta sinbologia interpretatzea, 
eta eragiketa nagusiak identifikatzea. 
EI1.3 Oreak desintegratzeko eta despastillatzeko prozesuak identifikatzea. 
EI1.4 Fintze-prozesua aztertzea: motak, eragiten duten faktoreak eta gehien erabiltzen diren gailuak; fintze-efektuak 
zuntzetan dituen eraginak eta fabrikatutako paper edo kartoian horrek dituen eraginak deskribatzea. 
EI1.5 Oreak biltegiratzeko, nahasteko eta diluitzeko prozedurak aztertzea, eta horretarako erabiltzen diren ekipoak 
deskribatzea. 
EI1.6 Makinaren burualdeko zirkuitua deskribatzea, bai eta haren ekipoak (arazketa ziklonikoa, zentrifugoa, 
airegabetzea, diluzioa eta abar), elementuak, erregulazio-sistemak eta operazio-parametroak ere. 
EI1.7 Orri-eraketako eragiketak deskribatzea, bai eta paper-orria prentsatzeko, lehortzeko, lisatzeko eta kalandratzeko, 
bobinatzeko eta ebakitzeko eragiketak ere. 
EI1.8 Ekipo-eskuliburuetatik eta operazio-prozeduretatik abiatuz, paper edo kartoi jakin baten fabrikazioan erabiltzen den 
ore birjina edo birziklatua laborategiko eskalan tratatzeko ekipoak prestatzea, doitzea eta kontrolatzea. 

A2: Prestatzen ari diren edo prestatuta dauden oreetan kalitatea kontrolatzeko laginak hartzea eta oinarrizko saiakuntzak 
egitea; tarteko produktuaren edo amaierako produktuaren espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzea, hurrenez hurren. 

EI2.1 Oreak beren zuntz-konposizioaren (zuntz luzeak eta laburrak) eta lorbidearen (pasta mekanikoa, erdikimikoa edo 
kimikoa) arabera sailkatzea, analisi mikrografiko bidez eta etiketen bidez. 
EI2.2 Ore birjinak edo birziklatuen laginetan kalitatea zehazteko egin behar diren analisiak definitzea. 
EI2.3 Ore birjin edo birziklatuek tratamenduaren aurretik duten kalitatea ebaluatzea, ezaugarri mekaniko eta optikoen 
azterketaren bidez. 
EI2.4 Laginak hartzen diren prozesuko puntuak zein diren jakitea, bai eta laginak hartzeko prozedura, sekuentzia eta 
helburua ere. 
EI2.5 Azken espezifikazioen arabera lortu behar den fintze-maila zehaztea. 
EI2.6 Ore finduaren xukatze-maila zehaztuz, egin den fintze-maila ebaluatzea. 
EI2.7 Orearen amaierako kalitatea ebaluatzea, definitutako azken espezifikazioen arabera. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, laginak hartzeko ezarritako protokoloak behar bezala aplikatzea, 
neurketak ekipo egokiekin eginez, behar den zehaztasunarekin eta   
kalibrazio egokiak eginez. 
EI2.9 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ondoren egin behar diren laginketak eta neurketak behar bezala 
identifikatzea.  
EI2.10 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, tresneria eta materiala trebetasunez eta kontuz erabiltzea, eta 
erreaktibo eta materialak behar bezala kontsumitzea. 
EI2.11 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ezarritako protokoloen arabera egindako saiakuntzen emaitzak 
erregistratu eta komunikatzea. 

Edukiak: 
1. Papergintzako prozesuko diagramak 

–  Instalazioak eta ekipoak: • Fintzeak, ponpak eta ontziak. 
–  Papergintzan erabiltzen den sinbologia: 

•  Fluxu-sinboloak. 
•  Sinbolo kimikoak. 
•  Segurtasun- eta higiene-sinboloak. 



 
 

Paper-oreen prestaketa 
 

 

 
 

 

21 

•  Prozesu elektrikoen sinboloak. 
•  Tresnerian erabiltzen den sinbologia. 

– Ore birjinak eta birziklatuak prestatzeko prozesuko diagramak: 
•  Burualdeko zirkuitua. 
•  Zirkuitu primarioa: desintegrazioa eta arazketa. 
•  Arazketa-zirkuitua. 
•  Ore-prestaketako zirkuitua. 
 

2. Ore birjinen eta birziklatuen prestaketa 
–  Oreen prestaketako eragiketen oinarri teorikoak: 

•  Desintegrazioa. 
•  Loditasunen doikuntzak. 
•  Fintzearen intentsitatea. 
•  Arazketa.  

–  Lodiera eta emaria neurtzeko ekipoen, fintze-ekipoen eta doikuntza-ekipoen identifikazioa eta funtzionamendua: 
•  Fingailu-motak. 
•  Fintze-konfigurazioak. 
•  Fintzearen kontrola: orea xukatzeko neurria. 
 

3. Ekipoen prestaketako, erabilerako eta mantentze-lanetako eragiketak 
–  Fintzeen jantzien egoeraren kontrola. 
–  Emaria eta lodiera neurtzeko ekipoen kontrola. 
–  Berehalako energia-kontsumoaren eta metatuaren kontrola. 
–  Eragiketetan neurtu behar diren aldagaiak eta kontrolatu behar diren parametroak: 

•  Emaria. 
•  Loditasuna. 
•  Tenperatura. 
•  Energiaren kontsumo espezifikoa. 
•  Fintzearen intentsitatea. 
•  Xukatzea. 
•  pH-a. 
•  Xeheen edukia. 
•  Z potentziala. 
 

4. Papergintzako oreen prestaketako kontrola 
–  Paper-zuntzen propietate fisikoak eta ore birjin eta birziklatuen ezaugarri fisiko-kimikoak: 

•  Ore birjin edo birziklatuetatik datozen zuntzetan: Zuntzaren batez besteko luzera. Laztasuna. Z tentsioa.  
•  Ore birjin eta birziklatuetan, ore findu eta findu gabeetan: Erresistentzia mekanikoak (trakzio, leherketa eta 

urraketa). Porositatea eta leuntasuna. Opakutasuna eta argiaren dispertsioa. Zuritasun-maila. Garbitasuna. 
Itxurazko bolumena. 

–  Lortutako paperen ezaugarriekiko erlazioa.  
–  Lagin-hartzeen helburua eta sekuentziazioa:  

•  Metodoak. 
•  Ekipoak. 
•  Laginketa-prozedurak. 

–  Ore-prestaketan erabiltzen diren oreen, paper birziklagarrien eta produktu osagarrien egiaztapena eta saiakuntza. 
Produktu-fitxak: osagai eta ezaugarriei buruzko informazioa. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
EKIPO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA SEGURTASUNEKO ETA 
LANEKO OSASUNEKO ARAUEN APLIKAZIOA 

 

Kodea: UF0974 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0774_2ko LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesuan erabiltzen diren ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea, bai eta garbiketa-eragiketak 
ere, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan. 

EI1.1 Lehen mailako mantentze-lanak behar dituzten elementuak zein diren jakitea eta definitzea, bai eta gehien 
erabiltzen diren ordezko piezak ere. 
EI1.2 Ekipoen funtzionamendu egokia egiaztatzea.  
EI1.3 Lehen mailako mantentze-lanak eta garbiketa-lanak egitea pulperretan, arazgailuetan, fingailuetan, ontzietan eta 
abarretan. 
EI1.4 Higaduragatik aldatu behar diren elementuak bereiztea, ore-prestaketako lerro baten eskema erabiliz.  
EI1.5 Identifikatutako elementu higatuak ordeztea, ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI1.6 Ondoren erabiltzeko garbitu behar diren elementuak eta eremuak bereiztea. 
EI1.7 Ikuskapenaren emaitza ezarritako prozeduren arabera jakinaraztea eta erregistratzea. 

A2: Ore-prestaketako prozesu osoan segurtasunarekin eta laneko osasunarekin erlazionatutako jarduerak garatzea. 
EI2.1 Lan-eremuan langileek errespetatu behar dituzten eragiketa segururako arauak zein diren jakitea eta deskribatzea. 
EI2.2 Ore birziklatuak lortzeko prozesuan sortzen diren hondakinen toxikotasun-maila eta karga kutsatzailea ebaluatzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipoak euskarrietan ezarritako moduan 
erabiltzea. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipoak erabiltzeko egoera ezin hobean 
mantentzea. 
EI2.5 Larrialdi-jardunbideetan eta -simulazioetan aktiboki eta planaren arabera parte hartzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, larrialdi-egoeretan era arduratsuan eta ezarritako planaren arabera 
jokatzea. 
EI2.7 Lan-prozeduretan agintzen diren segurtasuneko eta lan-osasuneko arauak betetzea. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, detektatutako gorabeherak dagokien unean eta moduan 
erregistratzea eta jakinaraztea. 
 

Edukiak: 
1.  Papergintzako prozesuan lehen mailako mantentze-lanetako teknikak aplikatzea 

–  Mantentze-lan motak: prebentiboa, zuzentzailea, prediktiboa. 
–  Mantentze-lan prebentibo sinpleak, tresna eta ekipoetan (kontsignak egiaztatzea, bridak doitzea, purgagailuak 

doitzea eta abar). 
–  Mantentze-lan zuzentzaile sinpleak (elementuak ordeztea). 
–  Ekipo dinamikoen oinarrizko mantentze-lanak (ponpak, motorrak, haizagailuak, mailak, eta abar). 
–  Ekipo estatikoen oinarrizko mantentze-lanak (pH-metroak, emaria, zundak, manometroak, eta abar). 
– Irakurketak egitea. 
– Lubrifikazioa eta koipeztaketa kontrolatzea, eta likido hoztaileak eta bestelako likidoak zaintzea. 
– Likidoak berriro betetzea. 
– Ihesak detektatzea. 
– Bibrazioak neurtzea.  
–  Ordena eta garbiketa instalazio industrialetan. 
–  Neurgailu baten doitasunean eragiten duten faktoreak. 
–  Ekipo eta instalazioetako mantentze-lanen oinarrizko kontzeptuak. 
–  Lehen mailako mantentze-lanak deskribatzea. 
–  Ekipo eta instalazioen egoera egiaztatzea, eta iragazki eta elementu mugikorrak ikusiz ikuskatzea. 
–  Bulkada-sistemak: ponpak eta funtzionamendua. 
–  Presio-aparatuei buruzko erregelamendua. 
–  Eroate-sistemak: balbulak, hodiak eta osagarriak. 
–  Operazio mekanikoak: ekipoak eta sinbologia. 

2.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

---- Lan-arriskuak. Lan-baldintzak.  
–  Arriskuak eta perilak. Arrisku materialak. Arrisku higienikoak. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak.  
–  Arriskuen ebaluazioa. 
–  Prebentzio-teknikak (segurtasuna, higiene industriala, psikologia, ergonomia).  
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–  Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
–  Legedia: 

•  Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea.  
•  Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak.  
•  Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak.  
•  Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. Enpresaria.  
•  Lanpostuko arriskuen identifikazioa.  
•  Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa).  
•  Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa.  

–  Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak:  
•  Behar bezala fabrikatzeko arauak.  
•  Lan-inguruneko kutsatzaile nagusiak: kimikoak, fisikoak eta biologikoak. 
•  Larrialdi-plana. 
•  Ingurumen-arriskuko egoeretan jarduteko arauak. 
•  Kimikako lanbide-arloko ingurumeneko jardunbide egokiak. 
 

3.  Arriskuen prebentzioa paper-oreak fabrikatzeko prozesuetan 
–  Lanean makinak eta produktu kimikoak erabiltzeak dituen arriskuak: 

•  Ustekabeko isuriak gertatuz gero hartu behar diren neurriak. 
•  Alarma-sistemak eta haien funtzionamendua. 
•  Kontrol-sistemak: detektagailuak, kontrolagailuak eta kontrol-amaierako balbulak. 

–  Segurtasun-seinaleak.  
–  Ordena- eta garbitasun-arauak.  
–  Norbera babesteko ekipoen deskribapena eta erabilera.  
–  Larrialdietako erantzuna: 

•  Sua itzaltzeko ekipoak eta instalazioak: instalazio finkoak, ekipo mugikorrak (mahukak, ahoak, monitore 
eramangarriak, gortina-eratzaileak, su-itzalgailuak). 

–  Kutsatzaile fisiko, kimiko eta biologikoetarako prebentzioa.  
–  Istripuen kausak.  
–  Istripuen katalogazioa eta ikerketa:  

•  Ergonomia (posturak eta kargak jasotzea).  
•  Behar bezala fabrikatzeko arauak.  

–  Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak. 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ADITIBO ETA PRODUKTU KIMIKOEN PRESTAKETA ETA DOSIFIKAZIOA 
 

Kodea: MF0775_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0775_2 Aditiboak prestatzea eta dosifikatzea 

 

Iraupena: 100 ordu 

 

2.1. prestakuntza-atala 
ADITIBOEN ETA PRODUKTU KIMIKOEN DOSIFIKAZIOA 
Kodea: UF0975 

 

Iraupena: 70 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, eta LB1 

lanbide-burutzapenarekin, produktu kimikoen prestaketari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ore birziklatuak lortzeko erabiltzen diren produktu kimikoen ezaugarriak zehaztea. 
EI1.1 Produktu kimikoak beren konposizioari eta erabileraren arabera bereiztea. 
EI1.2 Malutapenaren eta koagulazioaren mekanismoak bereiztea. Sistema koloidalen propietate elektrikoak. Zeta 
potentziala. Geruza bikoitzaren teoria. 
EI1.3 Ore birziklatuen prestaketan garatutako prozesu kimikoak identifikatzea. 
EI1.4 Paper-fabrikazioan garatutako prozesu kimikoak identifikatzea.  

– Atxikipena, drainatzea eta eraketa, paper-makinan.  
– Hidrofilotasuna eta hidrofobotasuna. 

EI1.5 Produktu kimikoen eta aditiboen kalitatea zaintzeko bete behar diren biltegiratze- eta segurtasun-kondizioak 
definitzea. 
EI1.6 Ore-prestaketan erabiltzen diren aditiboen eta produktu kimikoen kalitate- eta purutasun-irizpideak identifikatzea. 
EI1. 7 Tratamendu bakterizidek eta algizidek nola jarduten duten azaltzea. 

A2: Paperak eta kartoiak egiteko erabiltzen diren aditiboen ezaugarriak zehaztea.  
EI2.1 Papergintzako prozesuan erabiltzen diren aditiboak eta haien ezaugarriak bereiztea, bai eta ore birziklatuak 
lortzeko erabiltzen diren produktu kimikoak eta haien propietate kimikoak ere. 
EI2.2 Aditiboei beren ezaugarrien arabera, fabrikazio-prozesuari eragiten dizkioten abantailen arabera eta paper 
amaituari eragiten dizkioten propietateen arabera antzematea.  
EI2.3 Paperaren kolatze- eta iztukatze-prozesuak azaltzea. 
EI2.4 Paperei gehitutako kargen portaera kimikoa azaltzea.  
EI2.5 Erresistentzia hobetzeko, ezpurutasunak kontrolatzeko, atxikitzeko eta drainatzeko, aditiboek dituzten jarduera-
mekanismoak azaltzea. 
EI2.6 Tratamendu mikrobiologikoetan eta hondakin-uren tratamenduetan erabiltzen diren aditiboak identifikatzea. 

A3: Ore birziklatuak lortzeko eta oreak prestatzeko produktu kimikoak eta aditiboak prestatzea, produktuak behar duen 
kalitatearen arabera, behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan. 

EI3.1 Ore birziklatua lortzeko osagarri gisa (desintegrazioa, tintagabetzea, sakabanatzea, zuritzea, eta abar) erabiltzen 
diren edo ore-prestaketan erabiltzen diren osagai kimikoak prestatzea, kontzentrazio egokiarekin; horretarako, pisatzea, 
neurtzea eta ekipo egokiekin eragiketak egitea. 
EI3.2 Aditiboak prestatzea (kargak, kolak, koloratzaileak, hezetan edo lehorretan iraunarazteko erretxinak, biozidak, 
apar-kontrakoak eta abar), pisatuz, neurtuz eta prestakuntza-ekipoekin eragiketak eginez. 
EI3.3 Askotariko paper eta kartoien fabrikazioan erabiltzen diren oreen, kargen, koloratzaileen eta beste konposatu 
batzuen nahastea egitea, arau teknikoen eta segurtasun-arauen arabera neurtuz, dosifikatuz eta gehitzeko ordenari 
jarraituz. 
EI3.4 Ore birjinetatik edo birziklatuetatik oreak prestatzeko prozesuaren eskemetan produktu kimikoak edo aditiboak 
sartzen diren puntuak interpretatzea. 
EI3.5 Ore-prestaketan erabiltzen diren aditiboen eta produktu kimikoen kalitate- eta purutasun-irizpideak identifikatzea. 
EI3.6 Produktu kimikoen eta aditiboen kalitatea zaintzeko bete behar diren biltegiratze- eta segurtasun-kondizioak 
definitzea. 

A4: Aditiboen eta produktu kimikoen prestaketan eta dosifikazioan kalitatea kontrolatzeko egiten diren laginketa eta 
oinarrizko saiakuntzak deskribatzea. 

EI4.1 Laginak hartzen diren prozesuko puntuak zein diren identifikatzea, bai eta laginak hartzeko prozedura, sekuentzia 
eta helburua ere. 
EI4.2 Zehaztutako kasu praktikoetan: laginak hartzeko ezarritako protokolo guztiak behar bezala aplikatzea.  
EI4.3 Egin behar den saiakuntzari dagozkion laginak eta neurketak behar bezala identifikatzea.  
EI4.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, oinarrizko parametroen neurketak egitea, behar den doitasunez, eta 
horretarako egokiak diren kalibrazioak eginez. 
EI4.5 Produktu bakoitzaren espezifikazio-orriak ezagutzea, neurketa egokiak eginez produktuak zehaztutako kalitatea 
baduela egiaztatzeko. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, tresneria eta materiala trebetasunez eta kontuz erabiltzea, eta 
erreaktibo eta materialak behar bezala kontsumitzea. 
EI4.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, ezarritako prozeduren arabera egindako saiakuntzen emaitzak 
erregistratu eta komunikatzea. 
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Edukiak: 
1.  Kontzeptu kimikoak. 

–  Teoria atomiko-molekularra. Sistema periodikoa. Atomoa eta loturak. 
–  Hizkuntza kimikoa. Konposatu kimikoen formulazioa eta nomenklatura. IUPAC-en arauak. 
– Karbonoaren kimika. Karbono-loturak. Funtzio organiko nagusiak. 
–  Makromolekulak: monomeroak, polimeroak. 
–  Azido-base eta oxidazio-erredukzio sistemak. 
–  Likido-solido eta likido-gas sistemak. 
–  Elektrozinetika eta elektrokimika. 
 

2.  Ore-prestaketako aditiboak eta produktu kimikoak 
–  Ore birziklatuak lortzeko produktu kimikoak: ezaugarriak, sailkapena, propietateak, biltegiratzea: 

•  Baseak (soda, karbonatoak, silikatoak eta peroxidoak). 
•  Tentsioaktiboak (detergenteak, dispertsatzaileak eta apar-eragileak). 
•  Biozidak eta mikroorganismoen bidez kutsadura gutxitzen duten agenteak. 

–  Ore-prestaketan erabiltzen diren aditiboak eta produktu osagarriak, eta haien ezaugarri fisiko-kimikoak: 
•  Atxikipena hobetzeko aditiboak. 
•  Fintzea hobetzeko aditiboak. 
•  Xukatzea hobetzeko aditiboak. 
•  Apar-sortzea hobetzeko aditiboak. 
•  Gainazal-tentsioa txikiagotzeko aditiboak. 

–  Oreak papergintzan baliatzeko erabiltzen diren aditiboak: 
•  Gainazalaren leuntasuna, xurgapena eta opakutasuna hobetzeko aditiboak: kargak. 
•  Paper-orriaren egitura eta gainazal-portaera hobetzeko aditiboak: itsasgarriak. 
•  Paper-orriaren gainazala aldatzeko aditiboak: iztukadura. 

–  Prozesuaren edo produktu amaituaren propietateak: 
•  Xukatzea. 
•  Energia-kontsumoa. 
•  Gainazal-tentsioa. 
•  Opakutasuna. 
•  Gainazalaren leuntasuna. 
•  Inprimagarritasun-hobekuntza. 

–  Prestaketa- eta analisi-metodoak, produktu kimikoen eta aditiboen neurketa eta erabileran:  
•  Produktu aktiboaren aberastasun-kontrola. 
•  Espezifikazioen egiaztapena. 
•  Prestatze-kondizioak. 

–  Erabilera-kondizioak: 
•  Aplikazio-puntuak. 
•  Dosifikazioak. 
•  Laginketa eta dosifikazioen kontrola. 
•  Kontsumoaren kontrola. 
 

3.  Papergintza-prozesua 
–  Ore birziklatuak lortzeko eta oreak prestatzeko prozesuaren diagramak, eta produktu kimikoak eta aditiboak sartzeko 

puntuen kokapena.  
–  Papergintza-prozesuko diagramak: oreak prestatzeko zirkuitua, zirkuitu laburra, prentsen atala eta lehortzeko atala. 
–  Amaierako tratamenduak: bobinatzea eta ebakitzea. 
–  Makinatik kanpoko tratamenduak: kalandratzea, birbobinatzea, gofratzea eta akaberen manipulazioa. 
–  Beroa berreskuratzeko zirkuituen eta ur zuriaren zirkuituen diagramak.  
 

4. Dosifikazioaren tokiko kontrola 
–  Paperak eta kartoiak egiteko erabiltzen diren aditiboen eta ore birziklatuak lortzeko erabiltzen diren produktu 

kimikoen egiaztapena eta saiakuntza:  
•  Dispertsatzaileak. 
•  Apar-eragileak. 
•  Hidrogeno peroxidoa. 
•  Sodio sulfitoa eta soda kaustikoa. 
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•  Kargak. 
•  Itsasgarriak. 
•  Apar-kontrakoak. 
•  Hezetan iraunarazteko erretxinak.  
•  Iztukatze-saltsak. 

–  Lagin-hartzeen helburua eta sekuentziazioa: 
•  Prozesuaren kontrola. 
•  Papergintzako helburuen egiaztapena. 
•  Aditiboen kontsumo-kontrola. 

 
 

2.2 prestakuntza-atala 
EKIPO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA SEGURTASUNEKO ETA 
LANEKO OSASUNEKO ARAUEN APLIKAZIOA 

 

Kodea: UF0974 

 

Iraupena: 30 ordu. 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB1 lanbide-burutzapenarekin, arriskuak 

prebenitzeko neurrien erabilerari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesuan erabiltzen diren ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea, bai eta garbiketa-eragiketak 
ere, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan. 

EI1.1 Lehen mailako mantentze-lanak behar dituzten elementuak zein diren jakitea eta definitzea, bai eta gehien 
erabiltzen diren ordezko piezak ere. 
EI1.2 Ekipoen funtzionamendu egokia egiaztatzea.  
EI1.3 Lehen mailako mantentze-lanak eta garbiketa-lanak egitea pulperretan, arazgailuetan, fingailuetan, ontzietan eta 
abarretan. 
EI1.4 Higaduragatik aldatu behar diren elementuak bereiztea, ore-prestaketako lerro baten eskema erabiliz.  
EI1.5 Identifikatutako elementu higatuak ordeztea, ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI1.6 Ondoren erabiltzeko garbitu behar diren elementuak eta eremuak bereiztea. 
EI1.7 Ikuskapenaren emaitza ezarritako prozeduren arabera jakinaraztea eta erregistratzea. 

A2: Ore-prestaketako prozesuan segurtasunarekin eta laneko osasunarekin erlazionatutako jarduerak garatzea. 
EI2.1 Lan-eremuan langileek errespetatu behar dituzten eragiketa segururako arauak zein diren jakitea eta deskribatzea. 
EI2.2 Ore birziklatuak lortzeko prozesuan sortzen diren hondakinen toxikotasun-maila eta karga kutsatzailea ebaluatzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipoak euskarrietan ezarritako moduan 
erabiltzea. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipoak erabiltzeko egoera ezin hobean 
mantentzea. 
EI2.5 Larrialdi-jardunbideetan eta -simulazioetan aktiboki eta planaren arabera parte hartzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, larrialdi-egoeretan era arduratsuan eta ezarritako planaren arabera 
jokatzea. 
EI2.7 Lan-prozeduretan agintzen diren segurtasuneko eta lan-osasuneko arauak betetzea. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, detektatutako gorabeherak dagokien unean eta moduan 
erregistratzea eta jakinaraztea. 
 

Edukiak: 
1.  Papergintzako prozesuan lehen mailako mantentze-lanetako teknikak aplikatzea 

–  Mantentze-lan motak: prebentiboa, zuzentzailea, prediktiboa. 
–  Mantentze-lan prebentibo sinpleak, tresna eta ekipoetan (kontsignak egiaztatzea, bridak doitzea, purgagailuak 

doitzea eta abar). 
–  Mantentze-lan zuzentzaile sinpleak (elementuak ordeztea). 
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–  Ekipo dinamikoen oinarrizko mantentze-lanak (ponpak, motorrak, haizagailuak, mailak, eta abar). 
–  Ekipo estatikoen oinarrizko mantentze-lanak (pH-metroak, emaria, zundak, manometroak, eta abar). 
– Irakurketak egitea. 
– Lubrifikazioa eta koipeztaketa kontrolatzea, eta likido hoztaileak eta bestelako likidoak zaintzea. 
– Likidoak berriro betetzea. Ihesak detektatzea. 
– Bibrazioak neurtzea.  
–  Ordena eta garbiketa instalazio industrialetan. 
–  Neurgailu baten doitasunean eragiten duten faktoreak. 
–  Ekipo eta instalazioetako mantentze-lanen oinarrizko kontzeptuak. 
–  Lehen mailako mantentze-lanak deskribatzea. 
–  Ekipo eta instalazioen egoera egiaztatzea, eta iragazki eta elementu mugikorrak ikusiz ikuskatzea. 
–  Bulkada-sistemak: ponpak eta funtzionamendua. 
–  Presio-aparatuei buruzko erregelamendua. 
–  Eroate-sistemak: balbulak, hodiak eta osagarriak. 
–  Operazio mekanikoak: ekipoak eta sinbologia. 
 

2.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

---- Lan-arriskuak. Lan-baldintzak.  
–  Arriskuak eta perilak. Arrisku materialak. Arrisku higienikoak. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak.  
–  Arriskuen ebaluazioa. Prebentzio-teknikak (segurtasuna, higiene industriala, psikologia, ergonomia).  
–  Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
–  Legedia: 

•  Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea.  
•  Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak.  
•  Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak.  
•  Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. Enpresaria.  
•  Lanpostuko arriskuen identifikazioa.  
•  Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa).  
•  Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa.  

–  Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak:  
•  Behar bezala fabrikatzeko arauak.  
•  Lan-inguruneko kutsatzaile nagusiak: kimikoak, fisikoak eta biologikoak. 
•  Larrialdi-plana. 
•  Ingurumen-arriskuko egoeretan jarduteko arauak. 
•  Kimikako lanbide-arloko ingurumeneko jardunbide egokiak. 
 

3.  Arriskuen prebentzioa paper-oreak fabrikatzeko prozesuetan 
–  Lanean makinak eta produktu kimikoak erabiltzeak dituen arriskuak: 

•  Ustekabeko isuriak gertatuz gero hartu behar diren neurriak. 
•  Alarma-sistemak eta haien funtzionamendua. 
•  Kontrol-sistemak: detektagailuak, kontrolagailuak eta kontrol-amaierako balbulak. 

–  Segurtasun-seinaleak.  
–  Ordena- eta garbitasun-arauak.  
–  Norbera babesteko ekipoen deskribapena eta erabilera.  
–  Larrialdietako erantzuna: Sua itzaltzeko ekipoak eta instalazioak: instalazio finkoak, ekipo mugikorrak (mahukak, 
ahoak, monitore eramangarriak, gortina-eratzaileak, su-itzalgailuak). 
–  Kutsatzaile fisiko, kimiko eta biologikoetarako prebentzioa.  
–  Istripuen kausak.  
–  Istripuen katalogazioa eta ikerketa:  

•  Ergonomia (posturak eta kargak jasotzea).  
•  Behar bezala fabrikatzeko arauak.  

–  Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak. 
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3. prestakuntza-modulua 
PAPERGINTZAKO PROZESUKO ZERBITZU OSAGARRIAK 
 

Kodea: MF0043_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0043_2 Papergintzako prozesuko zerbitzu osagarriak erabiltzea eta 

mantentzea. 

 

Iraupena: 170 ordu 

 

 

3.1 prestakuntza-atala 

PAPERGINTZAKO PROZESURAKO URAREN ETA GASEN HORNIDURA, 
GARRAIOA ETA ERABILERA 
 

Kodea: UF0976 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

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

prozesuan ura eta gasak erabiltzeari dagokionez. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Uraren erabilerak ekoizpen-prozesuarekin eta urak arazteko tratamenduekin eta papergintzako hondakinen 
tratamenduekin erlazionatzea. 

EI1.1 Baliabide hidrikoak bereiztea, eta haien propietate fisiko eta kimikoekin erlazionatzea. 

EI1.2 Uraren ezaugarriak eta propietateak uraren helburuekin erlazionatzea: prozesuko ura, galdarak elikatzea, hoztea 
eta abar.  

EI1.3 Uraren tratamenduak bereiztea izango duen erabileraren arabera: prozesuko ura, hozteko ura, galdarak elikatzeko 
ura eta abar. 

EI1.4 Ura arazteko prozesuek ingurumenaren kontserbazioan duten garrantzia justifikatzea. 

EI1.5 Fluidoak eroateko sistemak bereiztea: hoditeriak, balbulak eta osagarriak.  

EI1.6 Fluidoak bulkatzeko sistemen funtzionamendua azaltzea: ponpak.  

A2: Airearen eta erabilera industrialeko beste gas batzuen erabilera, ekoizpena eta egokitzapena ekoizpeneko eta girotzeko 
eragiketa osagarriekin erlazionatzea, zenbait papergintza-prozesutan. 

EI2.1 Papergintzan erabiltzen diren gas geldoen eta airearen konposizioa deskribatzea, bai eta haien 
konprimagarritasuna eta egoera-aldaketarekin lotutako ezaugarriak ere, geldotzeko, instrumentazioko, garraioko eta 
gainerako erabilera industrialetarako duten erabilerari dagokionez. 

EI2.2 Aire konprimatuko instalazio bat osatzen duten elementuak identifikatzea eta deskribatzea, instalazioa zaintzeko 
eta maniobratzeko zerbitzu orokorretan eta instrumentazioan. 

EI2.3 Lurruna garraiatzeko mekanismo osagarriak bereiztea: Purgagailuak, balbulak eta banaketa-sistemak. 

EI2.4 Aire konprimatuko instalazio bateko osagaiek behar dituzten mantentze-lanak identifikatzea. 

EI2.5 Airearen egokitzapen-prozesua azaltzea, lehortzeari, hezedurari eta arazketari dagokienez, eta aire zein gas 
geldoaren ekoizpeneko, garraioko eta biltegiratzeko instalazioak eta instalazio osagarriak interpretatzea.  

EI2.6 Lan-eremu bakoitzean behar diren aire-ezaugarriak zerrendatzea (eremu garbia, presio positiboa).  
A3: Garraio-ekipoak kontrolatzeko eta erregulatzeko eragiketak egitea, prozesuko informazioa, parametroak eta kontrol- eta 
erregulazio-elementuak erlazionatuz. 

EI3.1 Likidoak garraiatzeko eta banatzeko ekipoen osagaiak deskribatzea. 

EI3.2 Garraio-eragiketan kontrolatu behar diren parametro nagusiak identifikatzea. 
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EI3.3 Fluidoen garraioko ekipo edo instalazioetan mantendu behar diren elementuak identifikatzea. 

EI3.4 Lehen mailako mantentze-lanak egitea (koipeztatzea, iragazkiak garbitzea, paketatzeak aldatzea, estankotasun-
junturak aldatzea eta abar), eragiketa bakoitzerako egokiak diren erremintak eta tresnak erabiliz. 

EI3.5 Fluidoak garraiatzeko instalazioen oinarrizko elementuak eta kontrol-elementuak desmuntatzea, muntatzea eta 
doitzea, hala nola ponpak, balbulak, neurgailuak eta abar. 

 

 

Edukiak: 

1.  Ur-arazketa eta -tratamendua oregintzan 
–  Uraren konposizioa, ezaugarriak eta propietateak, afluente eta efluente gisa. 

–  Ioi-trukaketako eta alderantzizko osmosiko teknikak. 

–  Ur araztua lortzeko instalazio industrialen eskema. 

–  Ur-motak: 

•  Prozesuko ura, galdaretarako ura, etab. 

•  Prozesuko urak erabiltzea. Ur-moten biltegiratzea. 

•  Parametro mikrobiologikoen eta kimikoen erregistroa. Uraren iraungitzea, haren kalitatearen arabera. 

–  Fabrikazio-prozesuetan erabiltzen diren urak tratatzeko instalazioa: 

•  Tratamendu fisikoak. 

•  Tratamendu kimikoak. 

•  Tratamendu mikrobiologikoak. 

–  Galdaretarako, hozteko eta fabrikazio-prozesuetarako ur gordina eta ur industrialak tratatzeko prozedurak. 

–  Ur industrialak tratatzeko prozedurak. 

–  Uraren ezaugarrien zuzeneko neurketa-saiakuntzak. 

 

2. Paper-oreen fabrikazioko aire eta gas geldoen tratamendua, banaketa eta erabilera 
–  Airearen eta gas geldoen edo industrialen konposizioa eta ezaugarriak. 

–  Zerbitzu orokorretarako eta instrumentaziorako airea tratatzeko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioak. 

–  Airearen eta gas geldoen amaierako tratamendu eta egokitzapenak: lehortzea eta iragaztea. 

–  Prozesuko fluidoetan erabiltzen diren iragazki-motak. 

–  Areto garbietako aire-iragazpena eta gainpresioak: 

•  Aretoen sailkapenaren arabera lan egiteko moduak. 

•  Areto garbien kualifikazioa: Datu-erregistroa. 

•  HEPA iragazkien mantentze-lanak eta egiaztapena. 

–  Erabiltzen diren gasen egokitasuna bermatzeko behar diren erregistroak. Prozesuko fluidoen iragazkien mantentze-
lanak eta egiaztapena. 

 

3. Paper-oreen fabrikazioko likido, aire eta gas geldoen garraioa 
–  Fluidoak eroateko sistemak: hoditeriak eta osagarriak. 

–  Eroate-sistemak: balbulak. 

–  Gasen garraioko mekanismo osagarriak: balbulak eta banaketa-sistemak. 

–  Zerbitzu osagarrietarako eta instrumentaziorako aire konprimatua; banaketa-sareak. 

–  Presio-aparatuei buruzko erregelamendua. 

–  Segurtasun-arauak, ingurumen-arauak eta prozeduretako arauak betetzea. 

–  Ekipoen identifikazioa eta funtzionamendua. Ekipoen mantentze-lanak egiteko prozedurak. 

–  Eragiketetan neurtu behar diren aldagaiak eta kontrolatu behar diren parametroak 

 

 

3.2 prestakuntza-atala 

BEROA ETA HOTZA SORTZEKO EKIPOEN FUNTZIONAMENDUA ETA ERABILERA 

 

Kodea: UF0977 
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Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, beroa eta hotza sortzeko 

ekipoak erabiltzeari dagokionez, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Beroa sortzeko ekipoen eta hotz-unitateen funtzionamendua aztertzea, eragiketa- eta kontrol-parametroak prozesuan 
behar den energia-ekarpenarekin erlazionatuz. 

EI1.1 Errekuntza-prozesua eta bero- eta tenperatura-kontzeptuak ezagutzea.  

EI1.2 Bero-sorreran erabiltzen diren erregai-motak identifikatzea, eta haien berotze-ahalmenarekin eta haiek erabiltzeak 
dituen arriskuekin erlazionatzea. 

EI1.3 Beroa eta tenperatura. Beroaren izaera. Beroaren eta tenperaturaren arteko aldea. Beroa eta tenperatura 
neurtzeko unitateak. Unitate-bihurketak. Bero-transferentzia.  

EI1.4 Beroa energia transmititzeko forma gisa. Erregai- eta erregarri-motak. Produktuen propietate termikoak (fusio-
beroa, lurruntze-beroa, bero espezifikoa). Bero-transferentziako mekanismoak  

(eroapena, konbekzioa, erradiazioa). 

EI1.5 Gehien erabiltzen diren galdara-motak deskribatzea, eta galdaren egiturak, atal nagusiak, mantentze-lanak behar 
dituzten elementuak eta papergintzako prozesuetan dituzten aplikazioak aipatzea. 

EI1.6 Galdarak prestatzeko, abiarazteko, erabiltzeko eta gelditzeko eragiketen sekuentzia zerrendatzea, bai eta 
galdaretan mantentze-lanak egiteko prestaketa-lanak ere. 

EI1.7 Neurgailuetan eta galdaren erregulazio-elementuetan eragitea, energia-ekarpena eta segurtasuna kontrolatzeko, 
ke-analisien zuzeneko neurketak eginez.  
EI1.8 Hozkailuetan gehien erabiltzen diren fluido hozgarriak identifikatzea, bai eta haiek erabiltzeak dituen arriskuak ere. 

EI1.9 Hozkailu-motak sailkatzea, gehien kontsumitzen den energia-motari erreparatuz. 

EI1.10 Eskemetatik abiatuta, hozkailu baten atal nagusiak, osagaiak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak, horien 
guztien funtzioak eta mantentze-lanak behar dituzten elementuak interpretatzea. 

A2: Lurrun-galdarak erabiltzea, eskala txikian edo simulagailuen bidez, prozesuan behar den ur-lurruna lortzeko. 

EI2.1 Ur-lurrun motak definitzea, bakoitzari dagokion energia aipatuz eta haren propietate termodinamikoekin 
erlazionatuz. 

EI2.2 Eskemak erabiliz, galdaren atal nagusiak interpretatzea, eta atal bakoitzaren, haren osagarrien eta erregulazio- eta 
kontrol-elementuen funtzioak adieraztea. 

EI2.3 Galdaretan abiarazteko, erabiltzeko eta gelditzeko egin behar diren eragiketen sekuentzia egitea. 

EI2.4 Lehen mailako mantentze-lanak egitea eta galdaren erabilera-eskuliburuan jasotako ikuskapenak eta aldizkako 
garbiketak egitea. 

CE2.5 «Presiopeko aparatuen araudian» agindutako txostena betetzea. 

A3: Beroa trukatzeko ekipoak erabiltzea, simulagailuen edo laborategiko eskalako ekipoen bidez, beroa trukatzeko 
eragiketak egiteko. 

EI3.1 Beroa transmititzeko moduak bereiztea, eta bero-trukagailuetan gehien erabiltzen diren materialen bero-
eroankortasunen taulak erabiltzea. 

EI3.2 Bero-trukagailu motak sailkatzea, lan-kondizioen eta papergintzako prozesuetako aplikazioaren arabera. 

EI3.3 Bero-trukagailuetan sor daitezkeen inkrustazio- eta zikinkeria-motak identifikatzea, bai eta garbiketarako 
metodoak, substantziak eta baliabide egokiak ere. 

EI3.4 Bero-trukagailu mota batean (lurrungailua, hozkailua, kondentsadorea eta abar) maniobrak egitea, abiarazteko, 
funtzionamendurako eta gelditzeko, eta, horretarako, balbulak eragitea eta adierazleak kontrolatzea. 

EI3.5 Bero-trukagailuetako materia- eta energia-balantzeko kalkulu erraza egitea. 

 

 

Edukiak: 

1. Paper-oreak prestatzeko prozesuetako aldagaien neurketak 
–  Fusio-beroa. 

–  Lurruntze-beroa.  
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–  Bero espezifikoa.  

–  Bero-transferentziako mekanismoak (eroapena, konbekzioa, erradiazioa). 

–  Beroaren izaera. 

–  Tenperaturaren neurketa: 

•  Tenperaturaren eskalak. Unitateak eta bihurketak. 

•  Tresnak: Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Funtzionamendua, mantentze-lanak eta 
kalibrazioa.  

•  Tenperaturaren tokiko adierazleak (termometroak). 

•  Beirazko termometroak. •  Termometro bimetalikoak.  

•  Anpulua eta kapilarra dituen termometroa. 

•  Termopareak.  

•  Termorresistentziak.  

•  Termistoreak. 

•  Erradiazio-pirometroak: Optikoak eta erradiazio totalekoak. 

•  Tenperatura-etengailuak edo termostatoak. 

–  Presioa neurtzeko tresnak:  

•  Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. 

•  Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa.  

•  Presio-adierazle lokalak: Bourdon motakoa, diafragma-motakoa, hauspo-motakoa.  

•  Presio-etengailuak edo presostatoak: Deskribapena, motak, funtzioak.  

•  Presio-transmisoreak: Kapazitiboak. Erresistiboak. Piezoelektrikoak. Piezorresistiboak edo «Strain Gage». Indar-
orekakoa. 

 

2. Paper-orea prestatzeko ekipoen kontrol- eta erregulazio-eragiketak 
–  Egoera-aldaketak: 

•  Lurrungailuak. 

•  Kondentsadoreak. 

•  Hozkailuak. 

–  Energia termikoko iturriak, konbentzionalak eta alternatiboak.  

–  Errekuntza-prozesua:  

•  Erregai- eta erregarri-motak.  

•  Erregailuak.  

–  Ur-lurruna: propietateak eta erabilera. 

 

3. Bero-sorgailuak, lurrun-sorgailuak eta bero-trukagailuak, paper-oreen fabrikazioan 
–  Bero-trukagailuak: Abiaraztea eta gelditzea. 

–  Printzipio fisikoak. 

–  Erabiltzen diren ekipoak.  

–  Ekipoen prestaketa, erabilera eta mantentze-lanak. 

–  Kontrolatu beharreko parametroak.  

–  Lurrun-galdarak: motak, funtzionamendua eta neurriak: 

•  Lurrun-galdaren operazio orokorreko printzipioak.  

•  Operazio-aldagai nagusiak eta haien arteko mendekotasuna.  

•  Galdarak abiaraztea.  

•  Larrialdiko geldialdiak.  

•  Segurtasuna lurrun-galdaretan: aplikatu behar den oinarrizko legedia. 

–  Lurrun-garraioaren mekanismo osagarriak.  

–  Purgagailuak. 
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3.3 prestakuntza-atala 
PAPER-OREAK PRESTATZEKO PROZESUETAN INGURUMENA BABESTEKO 
ARAUAK 
 

Kodea: UF0978 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0043_2ko LB5 lanbide-burutzapenarekin 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ingurumen-arauak eta -gomendioak aplikatzea. 
EI1.1 Lan-eremu bakoitzari dagozkion ingurumen-arriskuak identifikatzea eta prebenitzea. 
EI1.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, lan-inguruneko lan-prozeduretan eta prozedura orokorretan jasotako 
ingurumen-arauak interpretatzea, eta haien arabera jardutea. 
EI1.3 Ingurumena babesteko ekipoak erabiltzea. 
EI1.4 Larrialdi-planak behar bezala aplikatzea, praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan. 

A2: Material polimerikoen transformazioarekin erlazionatutako ingurumen-neurriak identifikatzea. 
EI2.1 Prozesuaren eragiketa guztietan aplika daitezkeen ingurumen-arauak eta -prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI2.3 Izan daitezkeen ingurumen-eraginen parametroak identifikatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Ingurumena babesteko arauak  

–  Efluente likidoak. 
–  Papergintzako prozesuan atmosferara egiten diren emisioak. 
–  Ingurumen-inpaktua minimizatzeko sistemak eta jarduerak. 
–  Hondakinen direktiba; ontzien eta ontzi-hondakinen direktiba. 
–  Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak: ekoizpen eta garapen jasangarria; ingurumen-eraginaren ebaluazioa; 

ingurumen-ziurtagiriak eta -ikuskaritzak (ISO14000).  
 

2.  Industria kimikoko ingurumen-kutsaduraren arriskuen prebentzioa  
–  Uraren kutsadura:  

•  Ur-kutsatzaileak (organikoak, ez-organikoak, metalak, berotzea).  
•  Instalazio kimikoko hondakin-uren tratamenduak: Tratamendu fisiko-kimikoak. Tratamendu sekundarioak.  

–  Airearen kutsadura.  
–  Kutsatzaile atmosferiko eta emisio-iturri nagusiak: 

•  Aireko partikulak. Gas kutsatzaileak (emisioa eta isuriak).  
•  Kutsatzaile atmosferikoen arazketa:  

–  Hondakin solidoak: Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua:  
–  Hondakin arriskutsuen ezaugarriak zehaztea.  
–  Instalazio kimikoko ingurumen-legedia eta -kudeaketa. Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak. 

 
 
 
 

3.4 prestakuntza-atala 
EKIPO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA SEGURTASUNEKO ETA 
LANEKO OSASUNEKO ARAUEN APLIKAZIOA 

 

Kodea: UF0974 
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Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, ekipoen 

mantentze-lan prebentiboari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Prozesuan erabiltzen diren ekipo eta instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea, bai eta garbiketa-eragiketak 
ere, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan. 

EI1.1 Lehen mailako mantentze-lanak behar dituzten elementuak zein diren jakitea eta definitzea, bai eta gehien 
erabiltzen diren ordezko piezak ere. 
EI1.2 Ekipoen funtzionamendu egokia egiaztatzea.  
EI1.3 Lehen mailako mantentze-lanak eta garbiketa-lanak egitea pulperretan, arazgailuetan, fingailuetan, ontzietan eta 
abarretan. 
EI1.4 Higaduragatik aldatu behar diren elementuak bereiztea, ore-prestaketako lerro baten eskema erabiliz.  
EI1.5 Identifikatutako elementu higatuak ordeztea, ezarritako prozedurei jarraituz. 
EI1.6 Ondoren erabiltzeko garbitu behar diren elementuak eta eremuak bereiztea. 
EI1.7 Ikuskapenaren emaitza ezarritako prozeduren arabera jakinaraztea eta erregistratzea. 

A2: Ore-prestaketako prozesuan segurtasunarekin eta laneko osasunarekin erlazionatutako jarduerak garatzea. 
EI2.1 Lan-eremuan langileek errespetatu behar dituzten eragiketa segururako arauak zein diren jakitea eta deskribatzea. 
EI2.2 Ore birziklatuak lortzeko prozesuan sortzen diren hondakinen toxikotasun-maila eta karga kutsatzailea ebaluatzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipoak euskarrietan ezarritako moduan 
erabiltzea. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipoak erabiltzeko egoera ezin hobean 
mantentzea. 
EI2.5 Larrialdi-jardunbideetan eta -simulazioetan aktiboki eta planaren arabera parte hartzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, larrialdi-egoeretan era arduratsuan eta ezarritako planaren arabera 
jokatzea. 
EI2.7 Lan-prozeduretan agintzen diren segurtasuneko eta lan-osasuneko arauak betetzea. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktikoetan, detektatutako gorabeherak dagokien unean eta moduan 
erregistratzea eta jakinaraztea. 
 

Edukiak: 
1.  Papergintzako prozesuan lehen mailako mantentze-lanetako teknikak aplikatzea 

–  Mantentze-lan motak: prebentiboa, zuzentzailea, prediktiboa. 
–  Mantentze-lan prebentibo sinpleak, tresna eta ekipoetan (kontsignak egiaztatzea, bridak doitzea, purgagailuak 

doitzea eta abar). 
–  Mantentze-lan zuzentzaile sinpleak (elementuak ordeztea). 
–  Ekipo dinamikoen oinarrizko mantentze-lanak (ponpak, motorrak, haizagailuak, mailak, eta abar). 
–  Ekipo estatikoen oinarrizko mantentze-lanak (pH-metroak, emaria, zundak, manometroak, eta abar). 
– Irakurketak egitea. 
– Lubrifikazioa eta koipeztaketa kontrolatzea, eta likido hoztaileak eta bestelako likidoak zaintzea. 
– Likidoak berriro betetzea. 
– Ihesak detektatzea. 
– Bibrazioak neurtzea.  
– Ordena eta garbiketa instalazio industrialetan. 
–  Neurgailu baten doitasunean eragiten duten faktoreak. 
–  Ekipo eta instalazioetako mantentze-lanen oinarrizko kontzeptuak. 
–  Lehen mailako mantentze-lanak deskribatzea. 
–  Ekipo eta instalazioen egoera egiaztatzea, eta iragazki eta elementu mugikorrak ikusiz ikuskatzea. 
–  Bulkada-sistemak: ponpak eta funtzionamendua. 
–  Presio-aparatuei buruzko erregelamendua. 
–  Eroate-sistemak: balbulak, hodiak eta osagarriak. 
–  Operazio mekanikoak: ekipoak eta sinbologia. 
 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

34

2.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

---- Lan-arriskuak. Lan-baldintzak.  
–  Arriskuak eta perilak. Arrisku materialak. Arrisku higienikoak. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak.  
–  Arriskuen ebaluazioa. 
–  Prebentzio-teknikak (segurtasuna, higiene industriala, psikologia, ergonomia).  
–  Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
–  Legedia: 

•  Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea.  
•  Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak.  
•  Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak.  
•  Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. Enpresaria.  
•  Lanpostuko arriskuen identifikazioa.  
•  Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa).  
•  Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa.  

–  Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak:  
•  Behar bezala fabrikatzeko arauak.  
•  Lan-inguruneko kutsatzaile nagusiak: kimikoak, fisikoak eta biologikoak. 
•  Larrialdi-plana. 
•  Ingurumen-arriskuko egoeretan jarduteko arauak. 
•  Kimikako lanbide-arloko ingurumeneko jardunbide egokiak. 
 

3.  Arriskuen prebentzioa paper-oreak fabrikatzeko prozesuetan 
–  Lanean makinak eta produktu kimikoak erabiltzeak dituen arriskuak: 

•  Ustekabeko isuriak gertatuz gero hartu behar diren neurriak. 
•  Alarma-sistemak eta haien funtzionamendua. 
•  Kontrol-sistemak: detektagailuak, kontrolagailuak eta kontrol-amaierako balbulak. 

–  Segurtasun-seinaleak.  
–  Ordena- eta garbitasun-arauak.  
–  Norbera babesteko ekipoen deskribapena eta erabilera.  
–  Larrialdietako erantzuna: 

•  Sua itzaltzeko ekipoak eta instalazioak: instalazio finkoak, ekipo mugikorrak (mahukak, ahoak, monitore 
eramangarriak, gortina-eratzaileak, su-itzalgailuak). 

–  Kutsatzaile fisiko, kimiko eta biologikoetarako prebentzioa.  
–  Istripuen kausak.  
–  Istripuen katalogazioa eta ikerketa:  

•  Ergonomia (posturak eta kargak jasotzea).  
•  Behar bezala fabrikatzeko arauak.  

–  Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak. 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
PAPERGINTZAKO ETA OREGINTZAKO INSTALAZIOETAKO TOKIKO 
KONTROLA 
 

Kodea: MF0044_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0044_2 Papergintzako eta oregintzako prozesua kontrolatzea. 
 

Iraupena: 110 ordu 
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4.1 prestakuntza-atala 

PROZESUAREN KONTROLA, KONTROL-PARAMETROAK ETA NEURGAILUAK 

 

Kodea: UF0979 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0044_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Papergintzako eta oregintzako prozesu industrial bateko kontrol-parametroak identifikatzea, informazio teknikotik 
abiatuta. 

EI1.1 Elektrizitatearen, magnitude elektrikoen eta unitateen oinarriak ikastea.  

EI1.2 Bloke-diagrama batean, kontrol-prozesuetan erabiltzen diren tresnak, gailuak, lerroak eta abar identifikatzen 
ikastea. 

EI1.3 Papergintzako eta oregintzako prozesu batean, behar bezala funtzionatzeko, parte hartzen duten parametro 
nagusiak identifikatzea. 

EI1.4 Operazioan, prozesua arautzeko erabiltzen diren ohiko neurketa-unitateak ezagutzea. 

EI1.5 Gehien erabiltzen diren neurgailuak (presioa, maila, tenperatura, emaria, biskositatea, dentsitatea eta pH-a) 
ezagutzea, bai eta haien irakurketak ere. 

EI1.6 Papergintzako eta oregintzako prozesu industrial bat definitzen duten parametroen arteko erlazioak zehaztea. 

A2: Neurketa- eta kontrol-ekipoetan eragitea, kontrolatu behar diren parametroen arabera; dagokion neurketa egitea eta 
lortutako datuak adieraztea. 

EI2.1 Tresneriaren alderdi orokorrak ezagutzea: neurketa-eremua, irismena, errorea, perdoia, doitasuna, zehaztasuna, 
fidagarritasuna, errepikakortasuna eta kalibrazioa. 

EI2.2 Kontrol-prozesuko kasu batean: 

–  Tresnen eta neurgailuen funtzionamendu-printzipioa azaltzea. 

–  Presioaren, mailaren, emariaren, tenperaturaren, pH-aren, eroankortasunaren eta kontzentrazioaren zuzeneko 
neurketak egitea, tresna eta adierazle egokiak erabiliz. 

–  Neurgailuak behar bezala muntatzea eta desmuntatzea, irakasteko ekipoetan instalatzeko eta egiaztatzeko. 

EI2.3 Parametroak —konstanteak zein proportzionalak— neurtzean gertatzen diren errore-motak azaltzea. 

EI2.4 Lortutako datuak euskarri magnetikoetan behar bezala sartzea eta gordetzea. 

EI2.5 Neurgailuetan lortutako datuak interpretatzea eta grafikoki irudikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Papergintzako eta oregintzako prozesu industrial baten kontrol-parametroak 
–  Neurketa-unitateak. Neurketa- eta kontrol-ekipoak, kontrolatu behar diren parametroen funtzioan. 

–  Papergintzako eta oregintzako fabrikazio- eta arazketa-prozesu batean erabiltzen diren erregulazio-teknikak. 

–  Erregulazioa eta kontrola simulagailuen, diagramen, eskemen eta prozesuko datuen bidez.–  Prozesuko 
aldagaien neurketa-tresnak: funtzionamendu-printzipioa, ezaugarriak, aplikazioak eta kalibraketa. 

–  Lortutako datuen irudikapena. Neurketak interpretatzeko grafikoak. Seinalea neurtzeko eta transmititzeko metodoak. 
Neurketa-erroreak. 

 

2. Papergintzako eta oregintzako prozesuaren kontrol-datuen adierazpena 
–  Prozesuko aldagaien neurketa-tresnak: funtzionamendu-printzipioa, ezaugarriak, aplikazioak eta kalibraketa. 

–  Lortutako datuen irudikapena:  

•  Neurketak interpretatzeko grafikoak.  

•  Seinalea neurtzeko eta transmititzeko metodoak.  

•  Neurketa-erroreak. 
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3. Papergintzako eta oregintzako prozesuko kontrol-sistemak 
–  Tresneriaren alderdi orokorrak: 

•  Neurketa-eremua. 

•  Irismena. 

•  Errorea. 

•  Perdoia, doitasuna eta zehaztasuna. 

•  Fidagarritasuna, errepikakortasuna eta kalibrazioa. 

–  Detektagailuak, transmisoreak, bihurgailuak. 

– Kontrol zentralizatua eta eskuzko kontrola. 

–  Kontrol-begiztak: irekiak eta itxiak. 

–  Kontrol banatua. Kontrol-panelak. 

•  Alarma-sistemak eta haien funtzionamendua. 

 

 

4.2. prestakuntza-atala 

PAPERGINTZAKO ETA OREGINTZAKO PROZESUAREN ERREGULAZIOA 
 

Kodea: UF0980 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0044_2ko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fabrikazio- eta arazketa-prozesu kimiko batean erabiltzen diren erregulazio-teknikak bereiztea. 

EI1.1 Fabrikazio-prozesuen kontrolean eta tresnerian eta industria kimikoko ekipo osagarrietan erabiltzen den sinbologia 
grafikoa interpretatzea. 

EI1.2 Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak zerrendatzea segurtasun-informazio gisa. 

EI1.3 Tresnerian eta kontrolean erabiltzen den nomenklatura definitzea, hala nola kontsigna-puntua, 
proportzionaltasuna, errorea eta tresna itsua. 

EI1.4 Kontrol-begizta itxi batetik beste begizta ireki bat osatzen duten elementuak identifikatzea, eta fabrikazio jarraituko 
edo ez-jarraituko prozesuetan dituen erabilerak aintzat hartzea. 

EI1.5 Ekoizpen-funtzioekin lotuta egin behar diren kontrolak deskribatzea (kalitatea, mantentze-lanak, ekoizpena eta 
segurtasuna). 

EI1.6 Kontrol-motak bereiztea: «dena/ezer ez», proportzionala, integratua eta beste erregulazio-konbinazio batzuk. 

EI1.7 Elementu primarioak, seinalearen transmisio-elementuak eta amaierako kontrol-elementuak deskribatzea. 

A2: Erregulazio- eta kontrol-egoeretan simulagailuen bidez jardutea, diagramak, eskemak eta prozesuko datuak erabiliz, 
prozesua kontrolpean izanik. 

EI2.1 Kontrol-begiztek zer esan nahi duten jakitea: Begizta irekiak eta itxiak, eta kontrol banatuko begiztak. 

EI2.2 Arauak, sinbologia grafikoa, fluxu-diagramak eta tresnen identifikazioa ezagutzea. 

EI2.3 Alarma-sistemak eta haien funtzionamendua ezagutzea.  

EI2.4 Kontrol-panelak eta kontrol logiko programagarriak interpretatzea, eta produktuaren azken kalitatea eta 
prozesuaren segurtasuna zehazten duten seinale kritikoen kokapen zehatza identifikatzea. 

EI2.5 Erregulazio-ekipoak manipulatzea, kontsigna-puntuak eta beste parametro batzuk aldatuz.  

EI2.6 Prozesu kimikoen kontrolarekin eta instrumentazioarekin lotutako programa eta euskarri informatikoak erabiltzea. 

 

Edukiak: 

1. Prozesuen erregulazioa eta kontrola  
–  Erabiltzen den sinbologia grafikoa: 

•  Kolore-kodeak. 
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•  Hodien zenbakiak.  

•  Anagramak. 

–  Instrumentazioan eta kontrolean erabiltzen den nomenklatura: 

•  Kontsigna-puntua. 

•  Proportzionaltasuna. 

•  Errorea eta tresna itsua.  

•  Eskuz gidatzeko eta gidatze automatizatuko metodoak. 

–  Kontrol-sistemak eta -elementuak: sentsorea, transduktorea (transmisorea), kontrolatzailea (konparatzailea, 
erreguladorea eta eragingailua). 

–  Erregulazio-elementuak (balbulak, ponpak): motak, ezaugarriak eta prozesuko posizioa. 

 

2. Prozesuen kontrol banatua 
–  Sistema automatizatu baten egitura-elementuak. Prozesuak kontrolatzeko aplikazio informatikoak: 

•  Fluxu-diagramak, sinboloak, arauak.  

•  Simulagailuak. 

–  Ordenagailuak:  

•  Ordenagailu bidezko kontrola.  

•  Gailu analogikoak eta digitalak. 

–  Parametroen konfigurazioa. 

 

3. Informazioaren eta dokumentazioaren kudeaketa 
–  Jasotako informazioa biltegiratzeko sistemak. 

–  Erregulazio-prozesuen trazabilitatea. 

–  Informazioa erlazionatzea prozesu kontrolatuen artean. 

–  Datu-baseak. 

 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
PAPER-OREEN PRESTAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0202 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ore birziklatuen prestaketa-lanetan parte hartzea. 

EI1.1 Desintegrazio-prozesuetan, arazketa lodian, tintagabetzean (garbiketa, flotazioa eta mistoak), arazketa finean, 
zuriketan eta oreen azken prestaketan laguntzea. 

EI1.2 Erabiltzen diren aditibo kimikoak prestatzeko eta gehitzeko prozesuetan laguntzea. 

EI1.3 Ore birziklatuak prestatzeko instalazioaren mantentze-lanetako prozesuetan, beharrezkoa denean, laguntzea eta 
parte hartzea. 

EI1.4 Kontrol-prozesuetan eta laginketetan laguntzea. 

EI1.5 Azken produktuaren kalitatea kontrolatzeko prozesuetan, beharrezkoa denean, laguntzea eta parte hartzea. 

A2: Ore birjinen edo birziklatuen tratamendu-lanetan parte hartzea. 

EI2.1 Oreen desintegrazio- eta fintze-prozesuetan, beharrezkoa denean, laguntzea eta parte hartzea. 

EI2.2 Erabiltzen diren aditibo kimikoak prestatzeko eta gehitzeko prozesuetan parte hartzea. 

EI2.3 Oreak tratatzeko instalazioaren mantentze-lanetako prozesuetan, beharrezkoa denean, laguntzea eta parte 
hartzea. 

EI2.4 Kontrol-prozesuak eta laginketak egitea. 
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EI2.5 Azken produktuaren kalitatea kontrolatzeko prozesuetan parte hartzea. 

A3: Fluidoak biltzeko, manipulatzeko eta erabiltzeko lanak egitea. 

EI3.1 Ur gordina biltzeko eta tratatzeko prozesuetan parte hartzea. 

EI3.2 Fluidoak eroateko eragiketetan laguntzea eta parte hartzea.  
EI3.3 Papergintzako prozesuetan erabiltzen diren gasak ekoizteko eta egokitzeko eragiketetan laguntzea eta parte 
hartzea. 

EI3.4 Fluidoak garraiatzeko ekipoak kontrolatzeko eta erregulatzeko eragiketetan parte hartzea, hala nola eroanbideak, 
ponpak, balbulak, neurgailuak eta abar. 

A4: Energia-sorrerarekin erlazionatutako lanetan parte hartzea. 

EI4.1 Lurrun-galdaren eragiketetan laguntzea, beharrezkoa denean. 

EI4.2 Bero-trukagailuak erabiltzeko eragiketetan laguntzea. 

EI4.3 Neurketak egitea galdarak erregulatzeko tresnekin eta elementuekin. 

EI4.4 Bero-trukagailuetako materia- eta energia-balantzeko kalkulu errazak egitea. 

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.  Paper-oreak prestatzeko prozesuen diagramen interpretazioa 

–  Ore birziklatuen lorbidea. 

–  Oreen tratamendua. 

–  Energia-sorrera. 

 

2.  Papergintzako oreak paper birziklatutik fabrikatzeko instalazioen muntaketa eta funtzionamendua 
–  Desintegrazioa. 

–  Arazketa. 

–  Tintagabetzea. 

–  Zuriketa eta produktu kimikoen erabilera. 

–  Prozesua eta amaierako produktua kontrolatzeko sistemak. 

 

3.  Papergintzako oreen tratamenduko instalazioen muntaketa eta funtzionamendua 
–  Oreen hautaketa eta desintegrazioa. 

–  Fintzea. 

–  Prozesua eta amaierako produktua kontrolatzeko sistemak. 

 

4. Energia sortzeko instalazioen muntaketa eta funtzionamendua 
–  Galdaren muntaketa eta funtzionamendua. 

–  Trukagailuen funtzionamendua. 

–  Kontrol-sistema moten aplikazioa. 

 

5. Fluidoen tratamendua egiteko instalazioen muntaketa eta funtzionamendua 
–  Ur-bilketa eta gasen kudeaketa. 

–  Ur gordinaren eta efluenteen tratamendua. 

–  Gasen egokitzapena. 

–  Fluidoak eroateko sistemak. 

 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
– Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
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– Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

– Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 

– Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 

– Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 

– Enpresako lan-erritmora egokitzea. 

– Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0774_2 
Ore birjin edo birziklatuen  
prestaketa 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria  

• Ingeniari teknikoa. 

• Prozesu Kimikoko Industrien goi-mailako 
teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0775_2 
Aditiboen eta produktu 
kimikoen   
prestaketa eta dosifikazioa 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria  

• Ingeniari teknikoa. 

• Prozesu Kimikoko Industrien goi-mailako 
teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0043_2  (ZEHARKAKOA) 
Papergintzako prozesuko 
zerbitzu osagarriak 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria  

• Ingeniari teknikoa. 

• Prozesu Kimikoko Industrien goi-mailako 
teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0044_2 (ZEHARKAKOA) 
Papergintzako eta oregintzako 
instalazioetako tokiko 
kontrola 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria  

• Ingeniari teknikoa. 

• Prozesu Kimikoko Industrien goi-mailako 
teknikaria. 

• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-
ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

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

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Laborategi kimikoa 100 100 

Papergintzako orearen analisi 
fisikoak egiteko laborategia 

45 45 

Instalazio pilotua 200 200 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Laborategi kimikoa X X X X 

Papergintzako orearen analisi 
fisikoak egiteko laborategia 

X X  X 

Instalazio pilotua X X X  

Produktu kimikoen biltegia X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

– Ikus-entzunezko tresneria. 
– Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
– Espezialitateko software espezifikoa. 
– Errotuladorez idazteko 2 arbel. 
– Orri birakariak. 
– Ikasgelako materiala. 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Laborategi kimikoa 

– Ikasleentzako laborategiko mahaiak eta tabureteak. Mahaietan: 
pizgailuak, gaserako segurtasun-giltzak, entxufe elektrikoak, 
harraskak alboetan eta apalategi osagarriak. 

– Gasak erauzteko kanpaia. 
– Gasak erauzteko bitrina. 
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Laborategi kimikoa 

– Ekipo orokorrak: irabiagailuak, balantzak (analitikoa eta pikor-
eskalakoa), berogailuak, muflak, berotzeko xaflak, bainuak, 
termometroak, dentsimetroak, pH-metroak. 

– Buru trukagarriko zentrifugagailua. 
– Nitrogenoa determinatzeko KJELDAHL ekipoa. 
– Beira lehortzeko berogailua. 
– Izozkailudun hozkailua. 
– Laborategiko material orokorra: beirazko, portzelanazko, plastikozko, 

kortxozko, gomazko, metalezko eta zelulosazko materialak. 
– Jaurtiketa azkarreko dutxa, begi-garbitzaileduna. 
– Ur-destilagailua. 
– Sua ur-zorrotada bidez itzaltzeko sistema, sistema zentralizatuari 

konektatua. 
– Sua detektatzeko elementuak, springler-ak eta abar. 
– Segurtasuneko sarraila bat, izuaren kontrakoa eta lapurreten 

kontrakoa, konexio elektrikoarekin. 
– Teknika analitiko eta instrumentalei buruzko bibliografia. 
– Kalitate-eskuliburuak. 
– Laneko segurtasuneko eta higieneko eskuliburuak, indarrean dagoen 

legeriari dagozkionak. 
– Laborategiko jardunbide egokien eskuliburuak. 

Papergintzako orearen analisi fisikoak 
egiteko laborategia.  
23 °C ± 2 °C-an egokitua, eta % 50 ± 5eko 
hezetasun erlatiboarekin 

– Balantza. 
– Gillotina. 
– Mikrometroa. 
– Leherketarekiko erresistentzia neurtzeko ekipoa. 
– Urratuarekiko erresistentzia neurtzeko ekipoa. 
– Lehorreko trakzioarekiko erresistentzia neurtzeko ekipoa. 
– Hezeko trakzioa neurtzeko ekipoa. 
– Zuri-maila neurtzeko ekipoa (Elrepho). 
– Porositatea eta leuntasuna neurtzeko ekipoa. 
– Kolatze-maila neurtzeko ekipoa. 
– Paperaren barne-erresistentzia neurtzeko ekipoa. 
– Orearen zikintasuna neurtzeko ekipoa. 
– Mikroskopioa. 
– Transmisio bidezko argi-pantaila. 
– pH-metroa. 
– Eroankortasuna neurtzeko gailua. 

Instalazio pilotua 

– Trinkotasun erdirako desintegragailua. 
– Pulperra. 
– Balantza. 
– Baskula. 
– Trinkotasun txikiko likidoak zirkularazteko ponpak. 
– Oreak biltegiratzeko ontziak. 
– Zentrifugagailua. 
– Bahe zulodunak eta artekadunak. 
– Bainu termostatikoak. – Laborategiko fintzea. 
– Orri- eta osagarri-sortzailea. 
– Xukatze-indizea determinatzeko gailua. 
– Flotazio bidez tintagabetzeko ekipoa. 
– Garbiketa bidez tintagabetzeko ekipoa. 
– Bainu termikoak. 
– pH-metroa. 

Produktu kimikoen biltegia 

– Apalategiak. 
– Bitrinak. 
– Botika-kutxa. 
– Norbera babesteko ekipoak. Segurtasun industrialeko seinaleen 
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multzoa. Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. Suaren kontrako 
eskularruak. Latexezko eskularruak. Berotik babesteko eskularruak, 
erabilera baimenduko materialez eginak. Segurtasun-betaurrekoak. 
Gasaren aurkako aurpegi-babesak. Isurietarako material 
xurgatzailea. Segurtasun-oinetakoak, zapaltzeen aurkakoak, 
isolatzaile elektrikoa dutenak, sanitarioak eta abar. Segurtasun-
jantziak, suaren kontrakoak, bakteriologikoak, tailerrerakoak, etab. 

-  Produktu kimikoak.  
 

 

 

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. 

 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 

izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 

 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 

dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

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

ezartzen den araudiaren arabera. 

 
 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

46

 




