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IZENA 
OINARRIZKO ERAGIKETAK EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN ZERAMIKA-INSTALAZIOETAN 

 

KODEA 
VICF0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Beira eta Zeramika 

 

LANBIDE-EREMUA 
Zeramikagintza 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
VIC204_1 Oinarrizko eragiketak ekipamendu automatikoekin zeramika-instalazioan (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Ekipamendu eta makina automatikoak gidatzeko eragiketak egitea zeramikako pasta, fritakin, pigmentu, esmalte eta 
produktu konformatuak fabrikatzeko, emandako jarraibide teknikoei jarraikiz eta eragiketen kalitatea eta segurtasuna 
bermatuz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0646_1 Zeramika-pastak prestatzeko ekipamendu automatikoekin jardutea 
- UC0647_1 Zeramika-fritakin, -pigmentu eta -beiradurak eta engalbak prestatzeko ekipamendu automatikoekin jardutea 
- UC0648_1 Zeramika-produktu konformatuak fabrikatzeko ekipamendu automatikoekin jardutea 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Zeramika-produktuak fabrikatzeko sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan garatzen du bere lanbide-jarduera. 
Mendeko langile gisa dihardu, produkzioaren gauzatze-eremuan, bere maila baino goragokoa duten arduradun eta 
teknikariek esleitutako funtzioen eta helburuen esparruan eginez bere lana. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Zeramika-pastak, fritakinak, pigmentuak, esmalteak, baldosak, buztin erreko materialak eraikuntzarako, 
erregogorrak, zeramika-baxera, komun-ontziak, dekorazio-artikuluak eta erabilera teknikoko zeramikak fabrikatzeko 
enpresetan kokatzen da. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
Larrain eta aletegietako langilea. 
Errotaria. 
Atomizagailuko langilea. 
Pikortatuetako langilea. 
Urtzeko lineako langilea. 
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Estrusio-lineako langilea. 
Prentsista. 
Trokelgintzako langilea. 
Terrailarekin edo arrabola bidez kalibratzeko makinaren gidaria. 
8191.1206 Platerak moldekatzeko makinako langilea 
7616.1016 Esmaltaketa-lineako langilea 
7616.1016 Dekorazio-lineako langilea 
8191.1121 Produktu konformatuko labeko langilea 
Zeramika, portzelana eta loza mozteko, artezteko eta leuntzeko makinako langilea. 
8191.1262 Sailkatzailea 
Zeramika-fritakin eta -esmalteak fabrikatzeko industrietan lehengaiak dosifikatzeko eta homogeneizatzeko langilea. 
Zeramika-pigmentuak fabrikatzeko industrietan lehengaiak dosifikatzeko eta homogeneizatzeko langilea. 
Fritatzeko labeetako langilea. 
Pigmentuak kiskaltzeko labeetako langilea. 
Esmalte-konposizioak loteetan prestatzeko langilea. 
Tinta-prestatzailea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0646_1  
Eragiketak zeramika-pastak prestatzeko 
ekipamendu automatikoekin 

90   

MF0647_1  
Eragiketak zeramika-fritakin, -pigmentu eta -
beiradurak eta engalbak prestatzeko ekipamendu 
automatikoekin 

90   

MF0648_1 
Eragiketak zeramika-produktu konformatuak 
fabrikatzeko ekipamendu automatikoekin 

100 

UF1075: Zeramika-produktuak 
ekipamendu automatikoekin 
konformatzeko eragiketak 

40 

UF1076: Zeramika-produktuak 
ekipamendu automatikoekin 
esmaltatzeko eta dekoratzeko 
eragiketak 

30 

UF1077: Zeramika-produktuak 
ekipamendu automatikoekin 
egosteko eta akabatzeko 
eragiketak 

30 

MP0222 
Zeramika-instalazioan ekipamendu 
automatikoekin egiten diren oinarrizko 
eragiketetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak  

80   

Iraupena, guztira 360 
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II LANBIDE-PROFILA  

 

1. gaitasun-atala 
ZERAMIKA-PASTAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU 

AUTOMATIKOEKIN JARDUTEA 

 
2. gaitasun-atala 

ZERAMIKA-FRITAKIN, -PIGMENTU ETA -BEIRADURAK ETA 
ENGALBAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN 

JARDUTEA 

 
3. gaitasun-atala 

ZERAMIKA-PRODUKTU KONFORMATUAK FABRIKATZEKO 
EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN JARDUTEA  
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1. gaitasun-atala:  
ZERAMIKA-PASTAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN 
JARDUTEA  

 

Kodea: UC0646_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Pastak prestatzeko lehengaiak hartzea eta deskargatzea, laneko argibideei jarraikiz eta ezarrita dauden 
ingurumen-betekizunak betez. 

BI1.1 Hornitutako materiala deskargatu baino lehen egiaztatzeak aukera ematen du enbalajeen egoera ona 
bermatzeko, jasotako argibide teknikoen arabera etiketatzeko eta sarrera-albaranetan adierazitako pisu eta 
ezaugarriak ziurtatzeko. 

BI1.2 Lagin-hartzea eta horien identifikazioa kalitate-kontrolerako, prozedura-eskuliburuan zehaztutako argibide 
teknikoei jarraikiz egiten da eta horien ordezkagarritasuna bermatzen du. 

BI1.3 Materialak deskargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduekin jarduteak aukera ematen du horiek prozesuko 
argibideetan ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan deskargatzeko eta biltegiratzeko. 

BI1.4 Egiaztatutako desadostasunak dituzten materialak modu argi eta ezabaezinean identifikatzen dira, eta 
horientzat ezarritako prozedura operatiboa aplikatzen da jasotako argibide teknikoei jarraikiz. 

BI1.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 

BI1.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB2: Zeramika-pastak prestatzeko lehengaiak dosifikatzea eta nahastea, konposizio bakoitzaren karga-formulei jarraikiz 
eta fabrikazio-programaren premien arabera. 

BI2.1 Dosifikazio- eta nahasketa-ekipamenduekin jarduteak aukera ematen du produktu bat ezarritako argibide 
teknikoetan eta segurtasun-baldintzetan definitutako kalitate-ezaugarriekin lortzeko. 

BI2.2 Materialen dosifikazioa bat dator konposizio-fitxetan eta argibide teknikoetan adierazitako proportzioekin eta 
ordenarekin. 

BI2.3 Prestatutako nahasteak eragiketa-prozeduretan ezarritako homogeneotasun-maila dauka. 

BI2.4 Prestatutako nahaste-kantitatea fabrikazio-programaren espezifikazioetara egokitzen da. 

BI2.5 Bere erantzukizunpeko langunearen zonaren txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
garbiketa eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera 
onean mantentzeko. 

BI2.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB3: Zeramika-pastak prestatzeko lehengaien nahastea ehotzea, edo uretan desegitea, konposizio bakoitzaren karga-
formulei jarraikiz eta fabrikazio-programaren premien arabera. 

BI3.1 Lehengaiak, ura eta gehigarriak ehotze-makinetan hezetasun bitartez edo desegite-ekipamenduetan 
kargatzen dira karga-fitxetan adierazitako proportzioen eta ordenaren arabera. 

BI3.2 Ehotze-ekipamenduekin jarduteak pastaren konposizio homogeneoa ematen du, eta prozedura 
operatiboetan ezarritako banaketa granulometrikoarekin eta, hala dagokionean, baldintza erreologikoekin.  
BI3.3 Desegite-ekipamenduekin jarduteak eskatzen diren ezaugarriak dituen barbotina ematen du. 

BI3.4 Barbotinaren dentsitate eta biskositatearen, eta zehaztutako sare-argiaren araberako hondakinaren 
kontrolek, eta hala dagokionean kolorearen kontrol bisualak, aukera ematen dute beren kalitate-ezaugarriak 
eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin konparatzeko. 

BI3.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 

BI3.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

1 
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LB4: Zeramika-pasta, ehoa edo desegina, egokitzea zeramika-produktuak konformatzeko eragiketarako, ezarrita dauden 
lan-prozedurak eta kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzak kontuan izanik. 

BI4.1 Hezegailuaren, oragailuaren eta iragazki-prentsaren elikadura eta gidatzeak zehaztutako hezetasun-maila 
duen pasta sortzen du. 

BI4.2 Pikorgailuarekin eragiketak eragiketa-prozeduretan ezarritako homogeneotasun-, hezetasun- eta 
granulometria-baldintzak eta, hala badagokio, kolore-baldintzak dituen pasta sortzen du. 

BI4.3 Ponpaketa-ekipamenduarekin jarduteak eta ponpatzen den istilen ezarritako sekuentzia mantentzeak aukera 
ematen du barbotina atomizagailura eragiketa-prozeduretan zehaztutako presio eta emariarekin elikatzeko. 

BI4.4 Atomizagailuarekin, eta, hala dagokionean, atomizatuak lehorrean koloratzeko makinekin jarduteak, 
eragiketa-prozeduretan ezarritako homogeneotasun-, kolore-, hezetasun- eta granulometria-baldintzak dituen 
pasta atomizatua sortzen du. 

BI4.5 Atomizagailuaren ihinztadura-pitak, «trommel» deritzonak eta burdina kentzekoak ezarrita dagoen 
mantentze-programaren arabera ordezten eta/edo garbitzen dira. 

BI4.6 Hezetasunaren eta, hala dagokionean, banaketa granulometrikoaren kontrolak, pastaren baheketaren 
bitartez, aukera ematen du horien kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin konparatzeko. 

BI4.7 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-baldintza onean 
mantentzeko. 

BI4.8 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lehengai mineralak eta produktu kimiko ez-organikoak eraldaketa-maila desberdinarekin: buztinak, kaolinak, 
feldespatoak, silikatoak, karbonatoak, kuartzoa. Zeramika-pigmentu mikronizatuak. Esekitzaile eta aglomeratzaile 
organikoak. Desmalutatzaileak. Lehengaiak biltegiratzeko instalazioak: larrainak, siloak eta aletegiak. Lohiak tratatu eta 
birziklatzeko instalazioak. Solidoak dosifikatzeko instalazioak. Desegingailuak. Xehagailuak. Bolazko errotak, 
inpaktukoak eta pendularrak. Bibrobaheak eta «trommelak». Gasak xurgatzeko eta hautsak banantzeko instalazioak. 
Barbotinak irabiatu eta biltegiratzeko istilak. Barbotinak ontziz aldatzeko ponpak. Burdina kentzeko gailuak. 
Atomizagailuak, pikorgailuak, prentsa-iragazkiak, oragailuak, hezegailuak, lehorrean koloratzeko ekipamenduak. Gas 
beroen sorgailuak. Hezetasuna jarraian kontrolatzeko ekipamenduak. Kontrol-lanabesak, hala nola balantzak, 
piknometroak, biskosimetroak eta baheak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Zeramika-pastak akabera-maila desberdinekin: hauts hezetua, atomizatuak, pikortatuak, barbotina, prentsa-iragazkiko 
opilak edo masa plastikoa.  
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikazio-aginduak. Prozeduren eskuliburua. Segurtasunari, inguruneari eta norberaren babesari lotutako arauak. 
Gorabeheren erregistroa. Produkzio- eta kalitate-emaitzak. Gorabeheren erregistroa. 
 
 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ZERAMIKA-FRITAKIN, -PIGMENTU ETA -BEIRADURAK ETA ENGALBAK 
PRESTATZEKO EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN JARDUTEA 

 

Kodea: UC0647_1 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Fritakinak, pigmentuak edo esmalteak prestatzeko lehengaiak hartzea eta deskargatzea, laneko argibideei jarraikiz 
eta ezarrita dauden ingurumen-betekizunak betez. 

BI1.1 Hornitutako materiala deskargatu baino lehen egiaztatzeak aukera ematen du enbalajeen egoera ona 
bermatzeko, jasotako argibide teknikoen arabera etiketatzeko eta sarrera-albaranetan adierazitako pisu eta 
ezaugarriak ziurtatzeko. 

BI1.2 Lagin-hartzea eta horien identifikazioa kalitate-kontrolerako, prozedura-eskuliburuan zehaztutako argibide 
teknikoei jarraikiz egiten da eta horien ordezkagarritasuna bermatzen du. 

BI1.3 Materialak deskargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduekin jarduteak aukera ematen du horiek prozesuko 
argibideetan ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan deskargatzeko eta biltegiratzeko. 

BI1.4 Egiaztatutako desadostasunak dituzten materialak modu argi eta ezabaezinean identifikatzen dira, eta 
horientzat ezarritako prozedura operatiboa aplikatzen da jasotako argibide teknikoei jarraikiz. 

BI1.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 

BI1.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB2: Zeramika-fritakinak, -pigmentuak, -esmalteak edo -tintak prestatzeko lehengaiak dosifikatzea eta nahastea, 
konposizio bakoitzaren karga-formulei jarraikiz eta fabrikazio-programaren premien arabera. 

BI2.1 Dosifikazio-, homogeneizazio- eta fintze-ekipamenduekin jarduteak aukera ematen du produktu bat 
ezarritako argibide teknikoetan eta segurtasun-baldintzetan definitutako kalitate-ezaugarriekin lortzeko. 

BI2.2 Materialen dosifikazioa bat dator konposizio-fitxetan eta argibide teknikoetan adierazitako proportzioekin eta 
ordenarekin. 

BI2.3 Prestatutako nahasteak eragiketa-prozeduretan ezarritako homogeneotasun-maila dauka. 

BI2.4 Prestatutako nahaste-kantitatea fabrikazio-programaren espezifikazioetara egokitzen da. 

BI2.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 

BI2.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB3: Nahaste homogeneizatuen urtzea egitea fritakinak lortzeko, elikadura- eta urtze-ekipamenduak erabiliz, jasotako 
argibideak eta ezarrita dauden kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzak kontuan izanik. 

BI3.1 Urtzeko labea elikatzeko eta hoztutako fritakina ateratzeko ekipamenduen eta hozteko uraren zirkuituaren 
mantentze-lanak eta prestaketa egiteak, labeak behar bezala funtzionatzea eta eskatzen diren kalitate-ezaugarriak 
dituen produktua lortzea ahalbidetzen du. 

BI3.2 Labea nahasteekin elikatzeak aukera ematen du ezarritako fabrikazio-programa betetzea eta eskatzen diren 
kalitate-ezaugarriak lortzea. 

BI3.3 Urtze-prozesuaren parametroak zaintzeak aukera ematen du fritakina ezarrita dauden kalitate-baldintzetan 
lortzea eragozten duten anomaliak eta gorabeherak detektatzeko. 

BI3.4 Urtutako fritakinaren deskarga eta hoztea ezarrita dauden baldintzetan egiten da. 

BI3.5 Laginketa-prozeduraren interpretazio egokiak aukera ematen du lortutako fritakinaren laginak hartzeko eta 
horiek etiketatzeko, espezifikatutako prozeduren arabera laborategira bidaltzeko. 

BI3.6 Bere erantzukizunpeko langunea garbi eta ordenatuta mantentzen da. 

BI3.7 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB4: Nahaste homogeneizatuen kiskaltzea egitea pigmentuak lortzeko, elikadura- eta kiskaltze-ekipamenduak erabiliz, 
jasotako argibideak eta ezarrita dauden kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzak kontuan izanik. 

BI4.1 Arragoak prestatu eta betetzeak, bagonetetan ipintzeak eta, hala dagokionean, labea nahasteekin elikatzeak 
aukera ematen du ezarritako fabrikazio-programa betetzea eta eskatzen diren kalitate-ezaugarriak lortzea. 

BI4.2 Kiskaltze-prozesuaren parametroak mantentzeak pigmentuak ezarrita dauden baldintzetan lortzea 
ahalbidetzen du. 

BI4.3 Arragoen deskarga, garbiketa eta biltegiratzea ezarrita dagoen prozedurari jarraikiz egiten da. 

BI4.4 Laginketa-prozeduraren interpretazio egokiak aukera ematen du lortutako pigmentuen laginak hartzeko eta 
horiek etiketatzeko, espezifikatutako prozeduren arabera laborategira bidaltzeko. 
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BI4.5 Kaltetutako laberatze-elementuak identifikatzeak, horiek ordezteak eta, hala dagokionean, konpontzeak, 
bagoneten karga ezarrita dauden kalitate- eta segurtasun-baldintzetan egitea ahalbidetzen dute. 

BI4.6 Bere erantzukizunpeko langunea garbi eta ordenatuta mantentzen da. 

BI4.7 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB5: Zeramika-engalba, -esmalte, -fritakin eta -pigmentuen ehotzea egitea, jasotako laneko argibideei jarraikiz eta 
ezarrita dauden segurtasun- eta ingurumen-betekizunak betez. 

BI5.1 Lehengaien, eho beharreko produktuen, gehigarrien eta, hala dagokionean, uraren dosifikazioa eskatzen 
den doitasun eta zehaztasunarekin egiten da, laneko aginduaren eta karga-fitxen arabera. 

BI5.2 Erroten karga, ehotze-denboraren programazioa eta abiatzea argibide teknikoen eta fabrikazio-programaren 
arabera egiten dira. 

BI5.3. Barbotinaren dentsitate eta biskositatearen, eta zehaztutako sare-argiaren araberako hondakinaren 
kontrolek aukera ematen dute beren kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin konparatzeko. 

BI5.4 Ehotako esmaltearen burdina-kentzea, bahetzea eta laneko aginduan adierazitako tangan deskargatzea, 
ezarrita dauden prozedurekin bat etorriz egiten da. 

BI5.5 Engalbak eta esmalteak biltegiratzeko tangen eta ispilen, errotaren eta ehotze-elementuen garbiketa, baita 
horiek berriz jartzeak ere, ahalbidetzen du horiek erabili ahal izatea lortutako esmalteak inolako kutsadurarik jasan 
gabe. 

BI5.6 Ehotzeko eta lortutako opilak garbitu eta lehortzeko ekipamenduekin jarduteak eskatzen diren kalitate-
ezaugarriak dituen pigmentu bat lortzea ahalbidetzen du. 

BI5.7 Bere erantzukizunpeko langunea garbi eta ordenatuta mantentzen da. 

BI5.8 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB6: Zeramika-fritakin, -pigmentu eta -esmalteen akabatze- eta enbalatze-eragiketak egiteak, ezarrita dauden 
prozeduren eta kalitate-espezifikazioen arabera, segurtasun- eta ingurumen-arauak betez. 

BI6.1 Pelletizagailuak, lehorgailuak, mikronizagailuak, garbiketa-ekipamenduak eta sailkagailu granulometrikoak 
prestatzeak eta horiekin jarduteak lehorreko esmalteak, pigmentuak, pelletak eta granillak eskatzen diren kalitate-
ezaugarriekin lortzea bermatzen dute. 

BI6.2 Granillen eta pelleten bahetzearen bitartez egindako banaketa granulometrikoaren kontrolak aukera ematen 
du horien kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin konparatzeko. 

BI6.3 Hauts mikronizatuen, granillen eta pelleten nahasgailuarekin jarduteak eta dosifikatzeak aukera ematen du 
produktuak definitutako argibide teknikoetan definitutako kalitate-ezaugarriekin eta ezarritako segurtasun-
baldintzetan lortzeko. 

BI6.4 Laginketa-prozeduraren interpretazio egokiak aukera ematen du produktu bukatuen laginak hartzeko eta 
horiek etiketatzeko, espezifikatutako prozeduren arabera laborategira bidaltzeko. 

BI6.5 Konposizioak lotetan prestatzen dira laneko aginduen arabera eta ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI6.6 Lortutako produktuak zuzen zakuratzen eta enbalatzen dira eta ezarrita dauden enbalaje- eta etiketatze-
arauen arabera identifikatzen dira. 

BI6.7 Bere erantzukizunpeko langunea garbi eta ordenatuta mantentzen da. 

BI6.8 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lehengai mineralak eta produktu kimiko ez-organikoak eraldaketa-maila desberdinarekin: buztinak, kaolinak, 
feldespatoak, boratoak, silikatoak, karbonatoak, nitratoak, fosfatoak, oxidoak, fluoruroak. Gehigarri sintetikoak: 
polifosfatoak, aglutinatzaile organikoak. Lehengaiak biltegiratzeko instalazioak eta lanabesak. siloak, toberak, tangak eta 
big-bag deitutakoak. Lehengaiak dosifikatu eta nahasteko instalazioak. Fritatzeko eta kiskaltzeko labe eta ekipamendu 
osagarriak. Errotak. Barbotinak biltegiratu eta banatzeko instalazioak. Pigmentuak garbitzeko makinak. Lehorgailuak, 
mikronizagailuak, pelletizagailuak eta nahasgailuak. Bibrobaheak. Pisatu eta enbalatzeko instalazioak eta 
ekipamenduak. Orga jasotzailea. Gasak xurgatzeko eta hautsak banantzeko instalazioak. Lohiak tratatzeko instalazioa. 
Kontrol-ekipamenduak: likidoen piknometroa, balantza, erorketa-biskosimetroa, 1000 eta 45 mikra bitarteko baheen serie 
normalizatua eta bibrobastidorea. Eramaile serigrafikoak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Fritakinak pikortean, ezkatetan, granillan eta mikronizatuak. Esmalteak barbotinan, mikronizatuak, pelletizatuak edo 
ehotzeko prestatutako kargan. Zeramika-pigmentu mikronizatuak. Zeramika-tintak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: fabrikazio-aginduak. Prozeduren eskuliburua. Segurtasun- eta ingurune-arauak. Gorabeheren erregistroa. 
Sortu dena: produkzio- eta kalitate-emaitzak. Gorabeheren erregistroa. 

 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
ZERAMIKA-PRODUKTU KONFORMATUAK FABRIKATZEKO 
EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN JARDUTEA 

 

Kodea: UC0648_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Zeramika-produktuen konformazioa egitea estrusio, prentsatze-kalibratze eta plastiko-prentsatzearen bitartez, 
aurretiaz prestatutako zeramika-pastak abiapuntutzat hartuz ezarrita dauden prozeduren arabera, fabrikazio-
programaren premiak kontuan izanik, eta eskatzen diren kalitate- eta ingurumen-baldintzetan. 

BI1.1 Pastaren dosifikazioa estrusio-makinan, prentsatze-kalibratze ekipamenduan, prentsan edo kalibratze 
bidezko konformazio-makinan, fabrikazio-programaren espezifikazioetara egokitzen da. 
BI1.2 Pitaren edo terrailaren, moldeen eta arrabolen egoeraren egiaztapenak eskatzen diren kalitate-ezaugarriak 
dituen produktua lortzea ahalbidetzen du. 
BI1.3 Pastaren hezetasunaren kontrolak aukera ematen du horren kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan 
ezarritakoekin konparatzeko. 
BI1.4 Estruditzearen edo plastikoan prentsatzearen potentzia eta presioa eragiketa-prozeduretan ezarritako 
balioetara egokitzen dira. 
BI1.5 Estruditzearen irteera- eta mozketa-gailuen doikuntzak ezarrita dauden kalitate-ezaugarriak dituen produktua 
lortzea ahalbidetzen du. 
BI1.6 Produktu konformatuaren gainean egindako kontrolak bere kalitate-ezaugarrietan anomaliak eta 
desbideratzeak detektatu eta zuzentzea ahalbidetzen du.  
BI1.7 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 
BI1.8 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB2: Zeramika-produktuen konformazioa egitea erdilehorreko prentsatzearen bitartez, aurretiaz prestatutako zeramika-
pastak abiapuntutzat hartuz ezarrita dauden prozeduren arabera, fabrikazio-programaren premiak kontuan izanik, eta 
eskatzen diren kalitate- eta ingurumen-baldintzetan. 

BI2.1 Pastaren jasotzea, bahetzea eta prentsan dosifikatzea fabrikazio-programaren espezifikazioetara egokitzen 
dira. 
BI2.2 Moldeen eta plateren egoeraren egiaztapenak eskatzen diren kalitate-ezaugarriak dituen produktua lortzea 
ahalbidetzen du. 
BI2.3 Pastaren hezetasunaren kontrolak aukera ematen du horren kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan 
ezarritakoekin konparatzeko. 
BI2.4 Prentsaren minutuko kolpeen kopurua eta prentsatze-presioa laneko aginduan ezarritako balioetara 
egokitzen dira. 
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BI2.5 Irteera-gailuen doikuntzak ezarrita dauden kalitate-ezaugarriak dituen produktua lortzea ahalbidetzen du. 
BI2.6 Produktu konformatuaren gainean egindako kontrolak kalitate-ezaugarrietan anomaliak eta desbideratzeak 
detektatu eta zuzentzea ahalbidetzen du. 
BI2.7 Bere erantzukizunpeko langunearen zonaren txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
garbiketa eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera 
onean mantentzeko. 
BI2.8 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB3: Zeramika-produktuen konformazioa egitea linea automatikoko urtzearen bitartez, aurretiaz prestatutako barbotinak 
abiapuntutzat hartuz ezarrita dauden prozeduren arabera, fabrikazio-programaren premiak kontuan izanik, eta eskatzen 
diren kalitate- eta ingurumen-baldintzetan. 

BI3.1 Moldeen hautaketa, horien muntatzea eta urte-linean ipintzea, fabrikazio-programaren eta jasotako argibide 
teknikoen arabera egiten dira. 
BI3.2 Barbotinaren dentsitate eta biskositatearen, eta zehaztutako sare-argiaren araberako hondakinaren kontrolek 
aukera ematen dute beren kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin konparatzeko. 
BI3.3 Molde-betetzea eta urtze-denboraren kontrola laneko prozeduretan ezarritako ordenari jarraikiz eta ezaugarri 
teknikoetan espezifikatutako pareta-lodiera kontuan izanik egiten dira. 
BI3.4 Moldeen desmuntatzea, piezen ateratzea eta desmoldatu den produktuaren errepasatzea ezarrita dagoen 
denboraren barruan egiten dira, piezek deformaziorik eta kalitatean onargarriak ez diren akatsik izan gabe. 
BI3.5 Moldeen garbiketak, lehortzeak eta egokitzapenak ezarrita dauden kalitate-baldintzetan erabili eta 
kontserbatzea ahalbidetzen du. 
BI3.6 Produktu konformatuaren gainean egindako kontrolak kalitate-ezaugarrietan anomaliak eta desbideratzeak 
detektatu eta zuzentzea ahalbidetzen du.  
BI3.7 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzeko. 
BI3.8 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB4: Zeramika-produktuen lehortzea egitea ekipamendu eta instalazio automatikoen bitartez, ezarrita dauden 
prozeduren arabera, fabrikazio-programaren premiak kontuan izanik, eta eskatzen diren kalitate- eta ingurumen-
baldintzetan. 

BI4.1 Piezen ezarrera, garraiatzeko eta lehortzeko, narriadurarik izan ez dezaten eta uniformeki lehor daitezen 
moduan egiten da. 
BI4.2 lehorgailuaren barruko tenperaturen eta lehortze-denboraren kontrolak ezarrita dauden kalitate-ezaugarriak 
dituen produktua lortzea ahalbidetzen du. 
BI4.3 Produktu lehortuaren gainean egindako kontrolak kalitate-ezaugarrietan anomaliak eta desbideratzeak 
detektatu eta zuzentzea ahalbidetzen du. 
BI4.4 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten garbiketa 
eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-baldintza onean 
mantentzeko. 
BI4.5 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 
LB5: Zeramika-produktuak esmaltatzea eta dekoratzea, ezarritako prozeduren arabera, ezarritako produkzioa eta 
kalitatea lortuz, eta segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez. 
BI5.1 Esmalte-esekiduraren dentsitatearen eta biskositatearen eta zehaztutako mailaren zuloaren araberako 
hondakinaren kontrolek aukera ematen dute beren kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin 
kontrastatzeko. 
BI5.2 Esmaltatu beharreko produktuen tenperaturaren, hondar-hezetasunaren eta gainazalaren egoeraren 
kontrolek aukera ematen dute prozesu-parametroei dagokienez zehaztutako balioak lortzeko.  
BI5.3 Errezel, ihinztadura, tantakaketa eta murgilketa bidezko aplikazioak, lehorreko aplikazioak eta sakongrabatze 
bidezko aplikazioak gauzatzeko makina automatikoak zehaztutako lan-baldintzen arabera prestatzeak eta doitzeak 
aukera ematen dute prozesu-parametroei dagokienez zehaztutako balioak lortzeko. 
BI5.4 Esmalteak linea jarraituan eskuz aplikatzeko ekipamenduak maneiatzeak aukera ematen du produktu 
esmaltatuak lortzeko produktuaren espezifikazioen arabera eta zehaztutako kalitatearekin. 
BI5.5 Dekorazio-efektuak lortzeko tintaren edo esmaltearen esekiduraren dentsitatearen eta biskositatearen eta, 
hala badagokio, zehaztutako mailaren zuloaren araberako hondakinaren kontrolek aukera ematen dute beren 
kalitate-ezaugarriak eragiketa-prozeduretan ezarritakoekin kontrastatzeko.  
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BI5.6 Makina automatiko serigrafikoak, flexografiakoak, tinta beiraztagarriak injektatzekoak, sakongrabatze 
bidezko aplikazioak egitekoak, kalken eta tanpografia-ekipamenduen aplikazio automatikoak egitekoak lan-
baldintzen arabera prestatzeak eta doitzeak aukera ematen dute produktuaren definizioan zehaztutako dekorazio-
efektuak lortzeko, eskatutako kalitate-baldintzetan. 
BI5.7 Esmaltatutako eta/edo dekoratutako produktuari buruz egindako kontrolak aukera ematen du kalitate-
ezaugarrietan dauden anomaliak eta desbideratzeak zuzentzeko. 
BI5.8 Bere erantzukizunpeko languneko txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 
BI5.9 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB6: Zeramika-produktuak egostea, elikatzeko, egosteko eta deskargatzeko ekipamenduekin jasotako argibideen 
arabera eta eskatutako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzetan jardunda. 

BI6.1 Piezak garraiatzen eta labe barruan jartzen dira pieza horiek kalterik eta kalitatean lerma onartezinik pairatu 
gabe, eta produktuak prozesuaren espezifikazio teknikoen arabera egosi ahal izateko moduan. 
BI6.2 Piezak labera elikatzeak eta labetik deskargatzeak aukera ematen dute ezarritako fabrikazio-programa 
betetzeko eta eskatutako kalitate-ezaugarriak lortzeko. 
BI6.3 Egositako produktuari buruz egindako kontrolak aukera ematen du kalitate-ezaugarriei dagokienez dauden 
anomaliak eta desbideratzeak detektatzeko eta zuzentzeko. 
BI6.4 Arrabolak ordezteko eta garbitzeko, mugimendua transmititzeko eta trakzioko elementuak koipeztatzeko, 
haizagailuen errodamenduak koipeztatzeko, bagonetak garbitzeko eta koipeztatzeko eta labearen eta laberatzeko 
elementu hondatuen ordez beste batzuk jartzeko eragiketak eskatutako denboran eta ezarritako prozeduren 
arabera egiten dira. 
BI6.5 Bere erantzukizunpeko langunea garbi eta txukun mantentzen da. 
BI6.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB7: Zeramika-produktuak akabatzeko eragiketak ezarritako prozeduren eta kalitate-espezifikazioen arabera eta 
segurtasun- nahiz ingurumen-arauak betez egitea.  

BI7.1 Mozteko eta artezteko makinak argibide teknikoen arabera doitzen eta maneiatzen dira, eta horrek aukera 
ematen du zehaztutako produktuak eskatutako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzea. 
BI7.2 Leuntzeko makinak argibide teknikoen arabera doitzen eta maneiatzen dira, eta horrek aukera ematen du 
zehaztutako produktuak eskatutako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzea. 
BI7.3 Higaduraren mende dauden elementu urratzaileak eta mozteko elementuak identifikatzen dira eta lan-
prozeduretan zehaztutako denboran eta moduan ordezten dira. 
BI7.4 Saretzeko makinak doitzeak eta maneiatzeak aukera ematen dute zehaztutako mosaiko-panelak lortzeko 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 
BI7.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 
BI7.6 Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzen da, 
enpresaren argibide teknikoekin bat etorriz. 

LB8: Zeramika-produktu bukatuak ezarritako prozeduren eta kalitate-espezifikazioen arabera eta segurtasun- nahiz 
ingurumen-arauak betez sailkatzen, enbalatzen eta etiketatzen dira. 

BI8.1 Materiala ezarritako prozedura eta argibide teknikoen arabera sailkatzen da. 
BI8.2 Desadostasunak dituen produktuari enpresak ezarritako tratamendua aplikatzen zaio. 
BI8.3 Enbalajea baliabide egokiekin egiten da, produktua behar bezala babestu eta identifikatzen dela bermatzeko 
eta produktuaren maneiua eta garraioa errazteko. 
BI8.4 Enbalajeen etiketetan eta identifikazioan beharrezkoa den informazioa guztia dago, hala nola produktu-mota, 
produktuaren kalitatea eta etiketatze-data, eta informazio hori behar bezala jarrita dago horretarako ezarritako 
lekuan. 
BI8.5 Bere erantzukizunpeko langunearen txukuntasuna eta ordena eta makina, lanabes eta erreminten 
txukuntasuna eta, hala badagokio, koipeztatzea, baliagarriak dira horiek funtzionamendu- eta kontserbazio-
baldintza onean mantentzeko. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Zeramika-pastak: koloreztatuak edo koloreztatu gabeak, erdilehorrak, egoera plastikoan, barbotinan, hautsean edo 
pelletizatuak. Esmalteak barbotinan, hautsean eta pelletetan. Fritatu mikronizatuak edo granillan. Zeramika-tinta 
prestatuak. Lustre metalikoak. Esekitzaileak, desmalutatzaile organikoak eta ez-organikoak. Zeramika-pieza egosiak edo 
egosi gabeak. Zeramika-piezak konformatzeko eta lehortzeko instalazioak, makinak eta ekipamendu osagarriak: 
prentsak, oragailuak, estrusio-makinak. Estrusiorako pita metalikoak, erdilehorrean (plastikoan) prentsatzeko molde 
metalikoak, plastikoan prentsatzeko, kalibratzeko edo kolatzeko eskaiolazko edo erretxina sintetikozko moldeak. 
Kolatze-lineak, prentsatzeko-kalibratzeko makinak, kalibratze-tornuak. Pasta biltegiratzeko eta elikatzeko instalazioak. 
Mozteko gailuak, piezak ateratzeko eta/edo metatzeko ekipamenduak, bagonetak, lehorgailuak, aire beroaren 
sorgailuak. Esmaltatzeko eta dekoratzeko instalazioak, makinak, ekipamenduak eta lanabesak. Esmaltatzeko eta 
dekoratzeko linea automatikoak, ihinztatzeko makinak, errezel-makinak, lehorrean aplikazioak egiteko makinak, 
serigrafia-makinak, flexografia-makinak, sakongrabatze-makinak, tanpografia-makinak, kalkak aplikatzeko makinak eta 
tinta beiraztagarriak injektatzeko makinak. Irabiagailuak, tangak eta ontziz aldatzeko ponpak. Bagonetak. Laberatzeko 
erregogorrak. Hautsak xurgatzeko eta arazteko ekipamenduak eta instalazioak. Labeak. Labeak kargatzeko eta 
deskargatzeko instalazio osagarriak. Labeak kontrolatzeko instalazio osagarriak. Produktu bukatua hautatzeko eta 
enbalatzeko makinak eta ekipamenduak. Gasak xurgatzeko eta arazteko. Mozteko, artezteko eta leuntzeko makinak. 
Saretzeko makinak. Sailkapen-mahaia. Ezaugarri dimentsionalen eta/edo fisikoen arabera automatikoki hautatzeko 
ekipamendua. Makina paketatzailea. Inprimatzeko edo etiketak jartzeko makina. Paletizatzeko eta zumitzez eusteko 
robota. Honako hauek kontrolatzeko ekipamenduak eta lanabesak: zehaztutako hezetasuna, dentsitatea, biskositatea 
eta mailaren araberako hondakina. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Zeramika-piezak: zeramika-baldosak, adreiluak, teilak, gangatilak, saretak, pieza bereziak eta eraikuntzarako lur egosiko 
gainerako artikuluak, esmaltatuak edo esmaltatu gabeak. Komun-ontziak, baxerak, etxerako artikuluak eta apaindura-
objektuak. Erregogorrak, isolatzaile elektrikoak, erabilera industrialeko piezak eta laborategirako zeramika-artikuluak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: fabrikazio-aginduak. Prozeduren eskuliburua. Segurtasun- eta ingurune-arauak. Gorabeheren erregistroa. 
Kalitateak erkatzeko pieza estandarrak. 
Sortu dena: produkzio- eta kalitate-emaitzak. Gorabeheren erregistroa. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

ERAGIKETAK ZERAMIKA-PASTAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU 
AUTOMATIKOEKIN 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ERAGIKETAK ZERAMIKA-FRITAKIN, -PIGMENTU ETA -BEIRADURAK ETA 
ENGALBAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN 

 
3. prestakuntza-modulua:  

 ERAGIKETAK ZERAMIKA-PRODUKTU KONFORMATUAK 
FABRIKATZEKO EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN 

 
4. prestakuntza-modulua:  

ZERAMIKA-INSTALAZIOAN EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN EGITEN 
DIREN OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK  

1 

2 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETAK ZERAMIKA-PASTAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU 
AUTOMATIKOEKIN 

 

Kodea: MF0646_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0646_1 Zeramika-pastak prestatzeko ekipamendu automatikoekin 

jardutea. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-pastak fabrikatzeko prozesu nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.1 Zeramika-sektorean erabilitako pasta-motak eta pasta horiek fabrikatzeko erabilitako lehengaiak identifikatzea 
eta sailkatzea. 
EI1.2 Zeramika-pastak fabrikatzeko erabilitako lehengaiak garraiatzeko, hartzeko, biltegiratzeko eta nahasteko 
teknikak ez ezik ekintza horiek garatzeko behar diren baliabideak eta ekipamenduak ere identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI1.3 Pastak fabrikatzeko teknologia nagusiak identifikatzea eta deskribatzea, eta lortutako zeramika-produktu 
nagusiekin lotzea. 
EI1.4 Ekipamendu nagusien funtzionamendua eta osaera deskribatzea, sektorean normalean erabiltzen diren 
kontzeptuak eta terminologia behar bezala erabiliz. 

A2: Zeramika-pasten konposizioak ehotzeko edo desegiteko eragiketak egitea. 
EI2.1 Idatzitako laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-pastaren konposizioa 
bitarteko lehor bidez ehotzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Ehotze-ekipamenduaren elikadura dosifikatzea, edo, hala badagokio, laneko aginduetan zehaztutako 

produkziora egokitzea. 

- Ehotze-ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Ehotako konposizioaren mailaren zuloaren araberako hondar-kontrola —laneko aginduan zehaztutakoa— 

egitea. 

- Makina gelditzea eta garbitzea zehaztutako produkzioa eta kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 
EI2.2 Idatzitako laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-pasta bitarteko heze 
bidez ehotzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Ehotze-ekipamenduaren elikadura dosifikatzea, edo, hala badagokio, laneko aginduetan zehaztutako 

produkziora egokitzea. 

- Ehotze-ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Ehotako konposizioaren dentsitatearen eta biskositatearen kontrola eta mailaren zuloaren araberako hondar-

kontrola —laneko aginduan zehaztutakoa— egitea. 

- Makina gelditzea eta garbitzea zehaztutako produkzioa eta kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 
EI2.3 Idatzitako laneko agindu bidez behar bezala zehaztuta dagoen zeramika-pastaren konposizioa desegiteko kasu 
praktiko batean: 

- Lehengaiak eta ura lan-prozeduran ezarritako kantitatean, ordenan eta moduan dosifikatzea. 

- Desegite-ekipamendua martxan jartzea eta zehaztutako lan-baldintzetara egokitzea. 

- Konposizio deseginaren dentsitatearen eta biskositatearen kontrola eta mailaren zuloaren araberako 

hondakinaren kontrola, eta, hala badagokio, kolorearen kontrol bisuala egitea. 

- Makina gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 
EI2.4 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI2.5 Zeramika-pastak ehotzean eta desegitean gertatzen den gorabehera oro dagokion goragoko hierarkikoari ahoz 
edo idatziz jakinarazi ahal izateko prozedurak deskribatzea. 
EI2.6 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzen jakitea. 
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EI2.7 Zeramika-pastak ehotzeari edo desegiteari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen 
duen lanaz arduratuz. 
EI2.8 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A3: Pastak egokitzeko eragiketak egitea zeramika-produktuak konformatzeko eragiketa gauzatzeko. 
EI3.1 Zeramika-pastak egokitzeko teknologia nagusiak identifikatzea eta deskribatzea konformazio-eragiketa 
gauzatzeko. 
EI3.2 Idatzizko laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean bitarteko lehor bidezko ehotze 
bidez lortutako zeramika-hautsa hezetzen da, eta, hala badagokio, pikortatzen edo oratzen da; honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Hezetze-ekipamenduaren elikadura laneko aginduetan zehaztutako produkziora egokitzea. 

- Hezetze-, pikortatze- eta oratze-ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Lortutako pastaren hezetasun-kontrola egitea, laneko aginduan zehaztutako prozeduraren arabera. 

- Makina gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 
EI3.3 Idatzitako laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-barbotina 
iragazprentsatzen eta oratzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Iragazprentsaketa-ekipamenduaren elikadura ekipamenduaren ezaugarri teknikoetara —laneko aginduan 

zehaztutakoetara— egokitzea. 

- Iragazprentsaketa-ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Lortutako opilak zehaztutako prozeduren arabera ateratzea. 

- Oratze-ekipamenduaren elikadura ekipamenduaren ezaugarri teknikoetara —laneko aginduan 

deskribatutakoetara— egokitzea. 

- Lortutako pastaren hezetasun-kontrola egitea, laneko aginduan deskribatutako prozeduraren arabera. 

- Makina gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 
EI3.4 Idatzitako laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-barbotina atomizatzen 
da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Barbotina-ponpaketa laneko aginduan zehaztutako presiora egokitzea. 

- Aire beroaren tenperatura laneko aginduan adierazitako balioetara egokitzea. 

- Atomizatuaren hezetasun-kontrola eta banaketa granulometrikoa egitea, laneko aginduan zehaztutako 

prozeduren arabera. 
EI3.5 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI3.6 Pasta konformazio-baldintzetara egokitzean eta ekipamenduak nahiz instalazioak abiaraztean, gelditzean eta 
prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako prozedurak 
deskribatzea.  
EI3.7 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzen jakitea. 
EI3.8 Zeramika-pastak egokitzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen lanaz 
arduratuz. 
EI3.9 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 

Edukiak 

1. Zeramika-pastak  
- Definizioa 
- Pasta-motak:  

• Esekidura-pastak 

• Pastak ore plastikoan  
• Pastak hauts erdilehorrean 

- Sailkapen-irizpideak:  
• Kolorea egosita dagoela 

• Egosketa-tenperatura  
• Edukia karbonatotan 

- Pasten konposizioan erabilitako lehengaiak: 

• Buztin gorriak 

• Egosketa zuriko buztinak eta kaolinak 

• Silizeak eta feldespatoak 
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• Karbonatoak, talkoa eta gehigarriak 

• Ezpurutasun garrantzitsuak. 

2. Zeramika-pastak prestatzeko materialak biltegiratzea eta dosifikatzea 
- Materialak biltegiratzeko prozedurak: baldintzak eta kontserbazioa 
- Makinak, ekipamenduak, instalazioak eta materialak hartzeko eta biltegiratzeko elementuen funtzionamendua 
- Larrain eta aletegiak 
- Xehagailuak 
- Siloak: 

• Betetzeko eta deskargatzeko sistemak 

• Aire solidoen bereizgailuak  
• Maila-neurgailuak 

• Deskarga-arazoak 
- Eragiketak materialak hartzeko eta biltegiratzeko ekipamenduekin 
- Homogeneizazio-eragiketak larrain eta aletegietan 
- Solidoak garraiatzeko prozedurak:  

• Garraio pneumatikoa: Bultzatzeko gailuak eta airea/solidoak bereizteko elementuak 
• Uhal garraiatzaileak eta jasotzaileak 

- Dosifikagailuak: 

• Motak eta funtzionamendua 

• Dosifikazio jarraitua eta dosifikazioa loteka 

• Dosifikagailuak pisuan eta bolumenean 

3. Zeramika-pastak ehotzea 
- Ehotze-teknologiak:  

• Bitarteko heze bidezko ehotzea  
• Bitarteko lehor bidezko ehotzea 

• Ehotze jarraitua 

• Ehotzea loteka 
- Ehotze-eragiketak:  

• Ehotzeko errotak eta instalazioak  

• Bolazko errotak. Ehotze-baliabideak  
• Talkazko errotak 

• Errota pendularrak 

• Zilindrozko errotak 

• Errotak dosifikatzea, kargatzea eta deskargatzea: solidoak kargatzeko ekipamenduak. Ur-dosifikagailuak. 
Deskargatzea laguntza pneumatikoarekin 

• Ehotzea kontrolatzeko eragiketak: Hautsen kontrol granulometrikoa 

• Deskargatzea, burdina kentzea eta bahetzea: material lehorretako burdina kentzeko gailuak 

4. Zeramika-pasten konposizioak desegitea 
- Desegite-istilak eta desegiteko turbogailuak: elementu mugikorrak 
- Desegite-eragiketak:  

• Materialak dosifikatzea eta kargatzea 

• Ordena eta prozedurak. Material plastikoak eta deskoipetzaileak 

• Desegitea kontrolatzeko eragiketak. Barbotinen baztertzea, dentsitatea eta biskositatea kontrolatzea 

• Deskargatzea, burdina kentzea eta bahetzea. Esekidurako materialei burdina kentzeko gailuak 
• Baheak identifikatzea. 

5. Zeramika-pastak egokitzea konformazio-eragiketa gauzatzeko 
- Eragiketak bitarteko lehor bidezko ehotze bidez lortutako hautsak oinarri gisa hartuta pastak prestatzeko 

ekipamenduekin:  

• Hezetzea: hezetasuna erregulatzea 

• Pikortatua: Erregulazio- eta kontrol-parametroak. Alearen tamainaren erregulazioa 
• Oratzea eta estrusioa. 

- Eragiketak bitarteko heze bidez lortutako nahasteak oinarri gisa hartuta pastak prestatzeko ekipamenduekin:  
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• Barbotinak ontziz aldatzeko ekipamenduak 

• Iragazprentsaketa eta oratzea Iragazketa-elementuak muntatzea eta desmuntatzea 

• Atomizatzea: Erregulazio- eta kontrol-parametroak. Aire beroaren sorgailuak 

6. Arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko eta segurtasuneko eta laneko osasuneko neurriak 
zeramika-pastak fabrikatzeko eragiketetan 

- Zeramika-pastak fabrikatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen 
berezko arriskuak 

• Hautsak arnastea 

• Makinek eta elementu mugikorrek harrapatzea 

• Maila desberdineko erorikoak 

• Erregaiak erabiltzea 

• Zarata handien eraginpean jartzea 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 
- Norbera babesteko ekipamenduak 
- Makinen segurtasun-elementuak 
- Hautsei aurre egiteko eta bereizteko sistemak 
- Lohiak tratatzeko instalazioak 
- Hondakin solidoen eta uraren birziklapena 

 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETAK ZERAMIKA-FRITAKIN, -PIGMENTU ETA -BEIRADURAK ETA 
ENGALBAK PRESTATZEKO EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN 
 

Kodea: MF0647_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0647_1 Zeramika-fritakin, -pigmentu eta -beiradurak eta engalbak 

prestatzeko ekipamendu automatikoekin jardutea 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-fritakinak eta -esmalteak fabrikatzeko prozesu nagusiak deskribatzea. 
EI1.1 Zeramika-fritakin motak behar bezala identifikatzea eta sailkatzea, esmalteei emandako propietate nagusien, 
aplikazioen eta erabileren arabera. 
EI1.2 Fritakinak eta granillak fabrikatzeko prozesuak, horien oinarrizko eragiketak eta erabilitako teknologiaren 
oinarrizko alderdiak deskribatzea. 
EI1.3 Engalbak, esmalteak, tintak eta pelletak egiteko prozesuak, horien oinarrizko eragiketak eta erabilitako 
teknologiaren oinarrizko alderdiak deskribatzea. 
EI1.4 Merkatuan dauden fritakin-motak beren merkataritza-izenekin eta fabrikatutako zeramika-produktu motekin 
lotzea. 

C2: Zeramika-pigmentuak fabrikatzeko prozesu nagusiak deskribatzea. 
EI2.1 Pigmentu-motak behar bezala identifikatzea eta sailkatzea, esmalteei emandako propietate nagusien, horien 
aplikazioen eta erabileren arabera. 
EI2.2 Pigmentuak fabrikatzeko prozesuak, horien oinarrizko eragiketak eta erabilitako teknologiaren oinarrizko 
alderdiak deskribatzea. 
EI2.3 Merkatuan dauden zeramika-pigmentu motak beren merkataritza-izenekin eta fabrikatutako zeramika-produktu 
motekin lotzea. 
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A3: Zeramika-fritakinak eta -granillak egitea. 
EI3.1 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, fritakina 
fabrikatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Materialen dosifikazio aumatikoa egitea konposizio-orriak interpretatuz. 

- Gehigarriak eta osagai minoritarioak eskuz dosifikatzea konposizio-orriak interpretatuz. 

- Labearen eragiketa-parametro nagusiak identifikatzea eta bidezko inprimakietan erregistratzea. 

- Urtze-prozesuan ager daitezkeen kontrolez kanpoko egoera eta anomalia nagusiak, ekipamenduen abisu 

automatikoak eta jarraitu beharreko informazio-, segurtasun- eta larrialdi-prozedurak identifikatzea eta 

deskribatzea. 

- Elikatutako fritakina zakuratzea eta etiketatzea, ekipamendu automatikoak elikatuz eta gidatuz. 
EI3.2 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean granilla egiten da; 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Fritakinen dosifikazio automatikoa egitea, konposizio-orriak interpretatuz. 

- Fritakinen eta granillen bahetze automatikoa egitea. 

- Fritakinen eta granillen banaketa granulometrikoaren saiakuntza egitea seriean bahetuz baheak erabiliz. 

- Granilla zakuratzea eta etiketatzea, ekipamendu automatikoak elikatuz eta gidatuz. 
EI3.3 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI3.4 Fritakina edo granilla fabrikatzean eta ekipamenduak nahiz instalazioak abiaraztean, gelditzean eta prest 
jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako prozedurak 
deskribatzea.  
EI3.5 Fritakinak eta granillak fabrikatzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen 
lanaz arduratuz. 
EI3.6 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A4: Zeramika-pigmentuak egitea. 
EI4.1 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, pigmentua 
fabrikatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Materialak, gehigarriak eta osagai minoritarioak dosifikatzea, eta, horretarako, konposizio-orriak 

interpretatzea eta dosifikazio-ekipamenduak maneiatzea. 

- Labearen eragiketa-parametro nagusiak identifikatzea eta bidezko inprimakietan erregistratzea. 

- Kiskaltzeko prozesuan ager daitezkeen kontrolez kanpoko egoera eta anomalia nagusiak, ekipamenduen 

abisu automatikoak eta jarraitu beharreko informazio-, segurtasun- eta larrialdi-prozedurak identifikatzea eta 

deskribatzea. 

- Pigmentua ehotzea, garbitzea eta lehortzea, ekipamendu automatikoekin jardunda, betiere ezarritako 

prozeduren arabera. 

- Pigmentua zakuratzea eta etiketatzea, ekipamendu automatikoak elikatuz eta gidatuz. 
EI4.2 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI4.3 Zeramika-pigmentuak fabrikatzean eta ekipamenduak nahiz instalazioak abiaraztean, gelditzean eta prest 
jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako prozedurak 
deskribatzea.  
EI4.4 Zeramika-pigmentuak fabrikatzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen 
lanaz arduratuz. 
EI4.5 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A5: Engalbak eta zeramika-esmalteak egitea. 
EI5.1 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean engalba edo 
esmaltea fabrikatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Materialak, gehigarriak eta osagai minoritarioak dosifikatzea, eta, horretarako, konposizio-orriak 

interpretatzea eta dosifikazio-ekipamenduak maneiatzea. 

- Ehotze-ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Errota gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 

-  Ehotako konposizioaren dentsitatearen eta biskositatearen kontrola eta mailaren zuloaren araberako 

hondar-kontrola —laneko aginduan zehaztutakoa— egitea. 

- Elikatutako esmaltea lehortzea eta lehorgailuarekin behar bezala jardunda. 

- Esmalte lehorra zakuratzea eta etiketatzea, ekipamendu automatikoak elikatuz eta gidatuz. 
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EI5.2 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean tinta 
beiraztagarria fabrikatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- – Materialak eta gehigarriak dosifikatzea konposizio-orriak interpretatuz. 

- Nahaste- eta- desegite-ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Desegite-ekipamendua gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu 

ondoren. 

- Ehotako konposizioaren dentsitatearen eta biskositatearen kontrola —laneko aginduan zehaztutakoa— 

egitea. 

- Esmalte lehorra zakuratzea eta etiketatzea, ekipamendu automatikoak elikatuz eta gidatuz. 
EI5.3 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean esmalte 
pelletizatua fabrikatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Materialak, gehigarriak eta osagai minoritarioak dosifikatzea, eta, horretarako, konposizio-orriak 

interpretatzea eta dosifikazio-ekipamenduak maneiatzea. 

- Tratamendu termikoko ekipamenduen eragiketa-parametro nagusiak identifikatzea eta bidezko inprimakietan 

erregistratzea. 

- Pelletizazio-prozesuan ager daitezkeen kontrolez kanpoko egoera eta anomalia nagusiak, ekipamenduen 

abisu automatikoak eta jarraitu beharreko informazio-, segurtasun- eta larrialdi-prozedurak identifikatzea eta 

deskribatzea. 
EI5.4 Erabilitako instalazio eta makinen segurtasun-arriskuak eta -baldintzak identifikatzea, eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipamendu zehaztuak erabiltzea. 
EI5.5 Zeramika-tinta, -engalba eta -esmalteak fabrikatzean eta ekipamenduak eta instalazioak abiaraztean, gelditzean 
eta prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako 
prozedurak deskribatzea. 
EI5.6 Zeramika-engalba eta -esmalteen prestaketari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, 
garatzen duen lanaz arduratuz. 
EI5.7 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A6: Zeramika-tintak elaboratzea. 
EI6.1 Laneko agindu eta fabrikazio-programa bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-tinta 
fabrikatzen da; honako lan hauek egin behar dira: 

- Materialak, gehigarriak eta osagaiak dosifikatzea, eta, horretarako, konposizio-orriak interpretatzea eta 

dosifikazio-ekipamenduak maneiatzea. 

- Fintzeko ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Enpastatzeko ekipamendua martxan jartzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 

- Ekipamenduak gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 

- Prestatutako konposizioaren eta laneko aginduan zehaztutako lagin estandarraren, dentsitatearen eta 

biskositatearen arteko konparazioa kontrolatzea. 
EI6.2 Erabilitako instalazio eta makinen segurtasun-arriskuak eta -baldintzak identifikatzea, eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, norbera babesteko ekipamendu zehaztuak erabiltzea. 
EI6.3 Zeramika-engalbak eta -esmalteak fabrikatzean eta ekipamenduak eta instalazioak abiaraztean, gelditzean eta 
prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako prozedurak 
deskribatzea. 
EI6.4 Zeramika-tinten fabrikazioari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen lanaz 
arduratuz. 
EI6.5. Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 

Edukiak: 

1. Zeramika-esmalteak 
- Definizioa: 
- Zeramika-esmalteak: motak. 
- Sailkapen-irizpideak: 

• Egosketa-tenperatura 

• Konposizio kimikoa 

• Gardentasuna 

• Kolorea 

• Distira 
- Zeramika-esmalteen erabilera-propietateak eta -ezaugarriak:  
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• Esmalte esekien propietateak. 

• Esmalteen propietateak egostean. 

• Esmalte egosien propietateak. 
- Zeramika-esmalteen osagai nagusiak:  

• Fritakinak 

• Pigmentuak 

• Lehengaiak eta gehigarriak 

• Erabilitako materialen disolbagarritasuna. 

2. Zeramika-esmalteen fabrikazioa 
- Esmalteetan erabilitako materialak biltegiratzeko prozedurak: kontserbazio-baldintzak.  
- Esmalteak ehotzeko teknologiak: bitarteko heze bidezko ehotzea. 
- Ehotze-eragiketak:  

• Ehotzeko errotak eta instalazioak: 

o Bolazko errota etenak. 

o Egitura-ezaugarriak. 

o Ehotze-baliabideak. 

o Funtzionamendu-baldintza onak. 

o Martxan jartzeko prozedura. 

• Errotak dosifikatzeko eta kargatzeko lanak: karga-orrien interpretazioa. 

• Ehotzea kontrolatzeko eragiketak: dentsitatearen eta bahekinaren kontrola. 

• Deskargatzea, burdina kentzea eta bahetzea: baheen identifikazioa. 
- Zeramika-esmalteen desegitea:  

• Desegiteko eragiketak. 

• Desegite-istilak eta desegiteko turbogailuak. 
- Esmalteen pelletizazioa. 

• Esmalte-hautsen eta barbotina-esmalteen pelletizazioa. 

• Aglomeratzaileen erabilera. 

• Hautaketa granulometrikoko ekipamenduak. 

3. Zeramika-produktuak dekoratzeko tinta beiraztagarrien prestaketa. 
- Tinta beiraztagarriak enpastatzeko eragiketak:  

• Tinten ezaugarriak aplikazio-teknikaren arabera zehaztea: dentsitatea eta biskositatea. 
• Zeramika-tintetarako eramaileen hautaketa. 

• Materialak dosifikatzea eta kargatzea. 

• Ordena eta prozedurak. 

• Baheketaren eta mikrobola-erroten bidezko fintzea. 

• Kontrol-eragiketak. 
- Zeramika-tinten prestaketaren kudeaketa automatizaturako sistemak. 

4. Zeramika-fritakinen eta -granillen fabrikazioa 
-  Fritakinak sailkatzeko irizpideak: izen komertzialak. 
- Fritakinak fabrikatzeko lehengaiak garraiatu, deskargatu, biltegiratu eta kontserbatzeko baldintzak:  

• Solteko materialen deskarga pneumatikoa. 

• Lehengai maioritarioen siloak. 

• Siloak material minoritarioekin betetzea. 

• Zakuratutako materialen parkeak. 
- Fritakinak fabrikatzeko eragiketak:  

• Lehengaiak dosifikatu, garraiatu eta nahasteko prozedurak eta instalazioak.  
o Dosifikatzeko sistema mekanikoak. 

o Ohe fluidotuak.  
o Pisaketa-zelulak. 

o Minoritarioen eskuzko dosifikazioa. 

o Garraio pneumatikoko sistemak: 

o Bultzatzeko gailuak eta airea/solidoak bereizteko elementuak 

• Fritakinak urtzeko labeak gidatzeko eragiketak. 

o Solidoen nahastearen elikadura-ekipamenduak. 
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o Gas naturalaren instalazioak. 

o Erregailu-motak. 

o Beroa berreskuratzeko sistemak.  
o Kontrol-parametroak.  
o Fritakinak hozteko sistemak. 

o Hozte-zirkuitua. 
- Granillak: industria-aplikazioak eta dekorazio-efektuak. 
- Granillak fabrikatzeko eragiketak. 

• Dosifikatu, garraiatu, nahastu eta bahetzeko prozedurak eta instalazioak. 

• Granilla-errotak. 

• Hautaketa granulometrikoko ekipamenduak. 

• Granillak nahasteko makinak. 

5. Zeramika-pigmentuen fabrikazioa 
- Pigmentuak sailkatzeko irizpideak: izen komertzialak. 
- Pigmentuak fabrikatzeko lehengaiak garraiatu, deskargatu, biltegiratu eta kontserbatzeko baldintzak: 
- Pigmentuak fabrikatzeko eragiketak:  

• Lehengaiak dosifikatu, garraiatu eta nahasteko prozedurak eta instalazioak: 

o karga-formulen interpretazioa. 

o Materialen pisaketa. 

o Material-hautsak garraiatzeko ekipamendu mugikorrak. 

o Konposizioen lehorreko nahasketa. 

• Pigmentuak kiskaltzeko labeak gidatzeko eragiketak. 

• Ganbera-labeak (elektrikoak eta gasekoak). 

o Egitura-ezaugarriak eta funtzionamendua. 

o Erregulazio- eta kontrol-elementuak. 

o Kiskaltze-programak. 

o Labea kargatzeko eta deskargatzeko prozedurak. 

• Labe birakari jarraituak. Egitura-ezaugarriak eta funtzionamendua. Erregulazio- eta kontrol-elementuak. 
• Labea elikatzeko eta deskargatzeko ekipamenduak. 

• Arragoak betetzea eta hustea.  
• Bitarteko lehor bidezko ehotzea. 

• Pigmentuen ehotzea eta garbiketa. 

• Pigmentuen lehorketa eta mikronizatzea. 

6. Zeramika-fritakinak, -pigmentuak, -granillak eta -pelletak enbalatzea eta etiketatzea 
- Etiketatze- eta enbalatze-irizpideak: 

• Substantzia kimiko ez-organikoak etiketatzeari dagokionez indarrean dagoen araudia aplikatzea 

• Enbalatzeko material biodegradagarriak 
- Eragiketak zeramika-fritakinak, -pigmentuak, -granillak eta -pelletak enbalatzeko eta etiketatzeko ekipamendu 

automatikoekin 

• Zakuratze eta paletizatze automatikoa  
• Zaku handiak erabiltzea 

7. Arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko eta segurtasuneko eta laneko osasuneko neurriak 
zeramika-fritakinak, -pigmentuak, -esmalteak, -granillak eta -pelletak fabrikatzeko eragiketetan 

- Zeramika-fritakinak, -pigmentuak, -esmalteak, -granillak eta -pelletak fabrikatzeko instalazioen, ekipamenduen, 
makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen berezko arriskuak 

• Substantzia toxikoen eraginpean jartzea. Hautsak arnastea  

• Tenperatura handiko fokuen eraginpean jartzea  
• Erregaiak erabiltzea 

• Makinek eta elementu mugikorrek harrapatzea 

• Maila desberdineko erorikoak 

• Zarata handien eraginpean jartzea 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 
- Norbera babesteko ekipamenduak 
- Makinen segurtasun-elementuak 
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- Zikloiak 

• Mahuka-iragazkiak 

• Iragazki elektrostatikoak 
- Urak tratatzeko eta birziklatzeko instalazioak 
- Hondakin toxikoen tratamendua. 

 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
ERAGIKETAK ZERAMIKA-PRODUKTU KONFORMATUAK FABRIKATZEKO 
EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN 
 

Kodea: MF0648_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0648_1 Zeramika-produktu konformatuak fabrikatzeko ekipamendu 

automatikoekin jardutea. 
 

Iraupena: 100 ordu 
 
 

3.1 prestakuntza-atala 
ZERAMIKA-PRODUKTUAK EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN KONFORMATZEKO 
ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF1075 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuak fabrikatzeko prozesu nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.1 Zeramika-produktu motak behar bezala identifikatzea eta sailkatzea beren propietate, aplikazio eta erabilera 
nagusien arabera. 
EI1.2 Zeramika-produktuak fabrikatzeko prozesuaren oinarrizko eragiketa esanguratsuenak identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI1.3 Zeramika-produktuak fabrikatzeko teknologia nagusiak identifikatzea eta deskribatzea, eta merkatuan dauden 
zeramika-produktu nagusiekin lotzea. 
EI1.4 Zeramika-produktu konformatuak fabrikatzeko prozesuan sortutako akats nagusiak identifikatzea. 

A2: Zeramika-produktuak konformatzea eta lehortzea fabrikaziorako argibide teknikoak oinarri gisa hartuta eta aldez aurretik 
prestatutako zeramika-pastak oinarri gisa hartuta. 

EI2.1 Zeramika-produktuak konformatzeko teknikak deskribatzea, erabilitako ekipamendu industrialekin eta zeramika-
produktu mota nagusiekin lotuz. 
EI2.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, zeramika-produktuak aldez 
aurretik prestatutako pasten estrusio bidez konformatzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 
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- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Beharrezkoa den ahoko pieza muntatzea, lortu nahi den produktuaren arabera. 

- Oragailua, estrusio-makina eta ebakitze-ekipamendua prestatzea, doitzea eta lan-baldintzetan jartzea. 

- Argibide teknikoei jarraituz, prozesuko hainbat parametro (elikaduraren emaria edo estruditze-potentzia eta -

presioa, esaterako) aldatzea  
- Konformatutako produktua lortzea eskatutako espezifikazioen arabera. 

- Lortutako produktuak lehortzea. 

- Eragiketa kontrolatzeko beharrezkoak diren saiakuntzak egitea: 

- Pastaren hezetasuna 

- Estruditutako piezen dimentsioak. 

- Lortutako piezek berdean duten itxurazko dentsitatea 

- Makina gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren 
EI2.3 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, zeramika-produktuak aldez 
aurretik prestatutako pasten prentsaketa-kalibratze bidez konformatzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Moldeak, arrabolak edo terrailak lortu nahi den produktuaren arabera muntatzea. 

- Kalibratze-ekipamenduak prestatzea, doitzea eta lan-baldintzetan jartzea. 

- Konformatutako produktua lortzea eskatutako espezifikazioen arabera. 

- Lortutako produktuak lehortzea. 

- Eragiketa kontrolatzeko beharrezkoak diren saiakuntzak egitea: pastaren hezetasuna, lortutako piezen 

dimentsioak, lortutako piezek berdean duten itxurazko dentsitatea. 
- Makina gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 

EI2.4 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak 
erdilehorreko prentsaketa bidez konformatzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Konformazio- eta lehortze-ekipamenduak prestatzea, doitzea eta lan-baldintzetan jartzea. 

- Argibide teknikoei jarraituz, prozesuko hainbat parametro (prentsaketa-presioa, prentsatutako piezaren 

lodiera edo prentsaren ziklo-kopurua minutu bakoitzeko, esaterako) aldatzea. 

- Konformatutako produktua lortzea eskatutako espezifikazioen arabera. 

- Lortutako produktuak lehortzea. 

- Eragiketa kontrolatzeko beharrezkoak diren saiakuntzak egitea: pastaren hezetasuna, pastaren banaketa 

granulometrikoa baheak seriean bahetuz, lortutako piezen lodiera. 
- Lortutako piezek berdean eta lehorrean duten itxurazko dentsitatea. 

- Makina gelditzea eta garbitzea zehaztutako produkzioa eta kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 
EI2.5 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak aldez 
aurretik prestatutako esekiduren kolatze bidez konformatzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Beharrezkoak diren moldeak garbitzea eta muntatzea. 

- Moldeak kolatze-linean jartzea. 

- Barbotina zehaztutako lan-baldintzetan jartzea. 

- Moldeak elikatzeko sistema prest jartzea. 

- Kolatze-denbora kontrolatzea, moldeak desmuntatzea eta moldekatutako piezak ateratzea. 

- Gainazalak leuntzea. 

- Lortutako produktuak lehortzea. 

- Erabilitako moldeak garbitzea, lehortzea eta biltegiratzea. 

- Eragiketa kontrolatzeko beharrezkoak diren saiakuntzak egitea: lortutako piezen dimentsioak, lortutako 

piezek berdean duten itxurazko dentsitatea. 
- Makina gelditzea eta garbitzea, konposiziorako zehaztutako kalitate-ezaugarriak lortu ondoren. 

EI2.6 Instalazioetako eta erabilitako makinetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea, eta adierazitako 
norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI2.7 Zeramika-produktuak konformatzeko eta lehortzeko eragiketetan eta ekipamenduak nahiz instalazioak 
abiaraztean, gelditzean eta prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko 
informazio-fluxurako prozedurak deskribatzea.  
EI2.8 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
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EI2.9 Zeramika-pastak konformatzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen lanaz 
arduratuz. 
EI2.10 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuak 
- Definizioa 
- Zeramika-produktu motak 
- Sailkapen-irizpideak 
- Zeramika-produktuen erabilera-propietateak eta -ezaugarriak 
- Fabrikazio-prozesuak: 

• Fabrikazio-prozesuetako oinarrizko eragiketak 

• Prozesu-diagramak 

• Materialen fluxua 
- Produktuen ezaugarriak erabilitako fabrikazio-teknikekin lotzea 

2. Zeramika-produktuak konformatzea hauts erdilehorrak oinarri gisa hartuta 
- Hautsak prentsatzeko teknikak 
- Hezetasun-kontrola eta hauts erdilehorren kontrol granulometrikoa 
- Zeramika-baldosen prentsaketa:  

• Prentsaketa-presioa doitzea eta prentsatutako piezaren lodiera 

• Berdean edo lehorrean duen itxurazko dentsitatearen kontrola 

• Kontrol dimentsionalak 

• Prentsatutako baldosak lehortzea 

• Akatsak identifikatzea 
- Prentsaketa gauzatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen berezko 

arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

3. Zeramika-produktuak konformatzea masa plastikoa oinarri gisa hartuta 
- Zeramika-industrian masa plastikoa konformatzeko erabiltzen diren teknikak. Masa plastikoen kontrola 
- Estrusioa: 

• Zeramika-produktuen estrusioa  
• Ahoko pieza muntatzea eta estrusio-presioa doitzea 

• Estruditutako piezak kontrolatzea eta lehortzea 

• Akatsak identifikatzea 
- Kalibratzea:  

• Zeramika-produktuak kalibratzea  
• Terraila, arrabolak eta moldeak muntatzea 

• Kalibratutako piezak kontrolatzea eta lehortzea  
• Akatsak identifikatzea 

- Masa plastikoak prentsatzea:  
• Zeramika-produktuak plastikoan prentsatzea 

• Prentsaketa-presioa doitzea eta prentsatutako piezaren lodiera 

• Prentsatutako piezak kontrolatzea eta lehortzea 

• Akatsak identifikatzea 
- Konformazio-eragiketak gauzatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboen berezko 

arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

4. Zeramika-produktuak barbotinen kolatze bidez konformatzea 
- Zeramika-industrian kolatzeko erabiltzen diren teknikak 
- Zeramika-barbotinen kontrola: dentsitatea eta biskositatea. Bahekinaren kontrola 
- Moldeak muntatzea eta kolatzea linean jartzea 
- Moldeak betetzea. Hustea eta moldetik ateratzea 
- Moldeak garbitzea, lehortzea eta kontrolatzea 
- Konformatutako piezak kontrolatzea eta lehortzea 
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- Akatsak identifikatzea 
- Kolatzea gauzatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen berezko 

arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
ZERAMIKA-PRODUKTUAK EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN ESMALTATZEKO 
ETA DEKORATZEKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: UF1076 
 

Iraupena: 30 ordu 

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuak esmaltatzea ekipamendu automatikoak maneiatuta eta gidatuta. 
EI1.1 Zeramika-produktuak esmaltatzeko teknika nagusiak deskribatzea, erabilitako ekipamendu industrialekin lotuz. 
EI1.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak 
esmaltatzen dira esmalte-errezela aplikatuz, esmalte ihinztatua aplikatuz edo esmaltean murgilketa automatikoa 
gauzatuz; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Esmaltea aplikatzeko makina garbitzea eta muntatzea, osagaiak (disko-mota, pistolak, pitak eta abar) 

esmaltatu beharreko produktu-motaren eta esmaltaketaren ezaugarri teknikoen arabera hautatuz. 

- Esmalte-barbotina laneko aginduan ezarritako dentsitatean eta biskositatean jartzea. 

- Esmaltatu beharreko gainazala esmaltaketaren ezaugarrietara egokitzea. 

- Esmalteak aplikatzeko makina zehaztutako lan-baldintzetan jartzea. 

- Pieza esmaltatuak lortzea zehaztutako baldintzen arabera. 

- Eragiketa kontrolatzeko beharrezkoak diren saiakuntzak egitea: kontrolak barbotinan, aplikatutako 

esmaltearen pisua kontrolatzea, aplikatutako esmaltearen itxuraren kontrol bisuala. 
EI1.3 Instalazioetako eta erabilitako makinetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea, eta adierazitako 
norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI1.4 Zeramika-produktuak esmaltatzeko eragiketetan eta ekipamenduak nahiz instalazioak abiaraztean, gelditzean 
eta prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako 
prozedurak deskribatzea.  
EI1.5 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI1.6 Zeramika-produktuak esmaltatzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen 
lanaz arduratuz. 
EI1.7 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A2: Zeramika-produktuak dekoratzea esekidura beiraztagarrien aplikazio automatiko bidez. 
EI2.1 Zeramika-produktuak esekidura beiraztagarrien aplikazio automatiko bidez dekoratzeko teknika nagusiak 
deskribatzea, teknika horiek lortutako dekorazioekin eta erabilitako ekipamendu industrialekin lotuz. 
EI2.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak dekoratzen 
dira tinta beiraztagarrien aplikazio serigrafiko automatiko bidez; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Makina serigrafikoa garbitzea eta prestatzea. 

- Serigrafiatu beharreko produktuen gainazala egokitzea. 

- Tinta serigrafikoa laneko aginduan eskatzen diren dentsitatera eta biskositatera egokitzea. 

- Tinta berriz jartzea eta horren banaketa mantentzea. 

- Pieza serigrafiatuak lortzea zehaztutako baldintzen arabera. 

- Pieza serigrafiatuen itxuraren kontrol bisuala egitea. 
EI2.3 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak flexografia, 
tanpografia edo sakongrabatze bidez dekoratzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 
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- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Flexografia, tanpografia edo sakongrabatze bidez dekorazio automatikoa egiteko makina garbitzea, 

prestatzea eta mantentzea. 

- Dekoratu beharreko produktuen gainazala egokitzea. 

- Esmaltea laneko aginduan eskatzen diren dentsitatera eta biskositatera egokitzea. 

- Pieza dekoratuak lortzea zehaztutako baldintzen arabera. 

- Pieza dekoratuen itxuraren kontrol bisuala egitea. 
EI2.4 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak dekoratzen 
dira tinta beiraztagarrien injekzio bidez; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Injekzio-makina garbitzea eta prestatzea. 

- Dekoratu beharreko produktuen gainazala egokitzea. 

- Pieza dekoratuak lortzea zehaztutako baldintzen arabera. 

- Pieza dekoratuen itxuraren kontrol bisuala egitea. 
EI2.5 Instalazioetako eta erabilitako makinetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea, eta adierazitako 
norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI2.6 Zeramika-produktuak dekoratzeko eragiketetan eta ekipamenduak nahiz instalazioak abiaraztean, gelditzean 
eta prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako 
prozedurak deskribatzea.  
EI2.7 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI2.8 Zeramika-pastak dekoratzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen lanaz 
arduratuz. 
EI2.9 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A3: Zeramika-produktuak dekoratzea lehorreko aplikazio bidez. 
EI3.1 Zeramika-produktuak lehorreko aplikazio bidez dekoratzeko teknika nagusiak deskribatzea, teknika horiek 
lortutako dekorazioekin eta erabilitako ekipamendu industrialekin lotuz. 
EI3.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak dekoratzen 
dira kalka beiraztagarrien aplikazio automatiko bidez; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Kalkak aplikatzeko makina garbitzea eta prestatzea. 

- Kalkak zehaztutako lan-baldintzetara egokitzea. 

- Dekoratu beharreko gainazala aplikazioaren ezaugarrietara egokitzea. 

- Pieza dekoratuak lortzea zehaztutako baldintzen arabera. 

- Aplikatutako kalkaren itxuraren kontrol bisuala egitea. 
EI3.3 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-baldosak lehorreko 
aplikazio edo eskuilatze bidez dekoratzen dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Lehorreko aplikazioa egiteko makina garbitzea eta prestatzea. 

- Dekoratu beharreko produktuen gainazala egokitzea. 

- Esmaltea laneko aginduan eskatzen diren dentsitatera eta biskositatera egokitzea. 

- Pieza dekoratuak lortzea zehaztutako baldintzen arabera. 

- Pieza dekoratuen itxuraren kontrol bisuala egitea. 
EI3.4 Instalazioetako eta erabilitako makinetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea, eta adierazitako 
norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI3.5 Zeramika-produktuak dekoratzeko eragiketetan eta ekipamenduak nahiz instalazioak abiaraztean, gelditzean 
eta prest jartzean gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako 
prozedurak deskribatzea.  
EI3.6 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI3.7 Zeramika-pastak lehorrean dekoratzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen 
lanaz arduratuz. 
EI3.8 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 
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Edukiak: 

1. Zeramika-produktuak esmaltatzea 
- Esmalte eta tinta beiraztagarriak kontrolatzea eta horiek aplikatzea:  

• Dentsitate-kontrola 

• Biskositate-kontrola 

• Aplikatutako esmaltearen pisua kontrolatzea. 
- Zeramika-industrian esmaltatze automatikoa gauzatzeko erabiltzen diren teknikak:  

• Murgilketa bidezko esmaltaketa 

• Errezel bidezko esmaltaketa 

• Tantakaketa eta ihinztadura bidezko esmaltaketa 
- Akatsak identifikatzea 
- Zeramika-produktuak esmaltatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen 

berezko arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

2. Zeramika-produktuak esekidurako tinten bitartez dekoratzea 
- Serigrafiatzea  
- Flexografia, tanpografia eta sakongrabatzea 
- Tinta beiraztagarriak injekzio bidez aplikatzea 
- Tinten ezaugarriak 
- Erreproduzitzeko baliabideen ezaugarriak adieraztea eta horiek muntatzea 
- Akatsak identifikatzea 
- Zeramika-produktuak dekoratzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen 

berezko arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

3. Zeramika-produktuak dekoratzea lehorreko aplikazioen bitartez 
- Kalka beiraztagarriak aplikatzea 
- Kalkak aplikatzeko prestatzea 
- Granillen eta palleten aplikazioak 
- Diseinua erreproduzitzeko baliabideak 
- Material itsasgarriak aplikatzea 
- Hautsen aplikazioak 
- Material finkatzaileak aplikatzea 
- Akatsak identifikatzea 
- Zeramika-produktuak lehorrean dekoratzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako 

eragiketen berezko arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

 
 
 
3.3 prestakuntza-atala 
ZERAMIKA-PRODUKTUAK EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN EGOSTEKO ETA 
AKABATZEKO ERAGIKETAK  
 

Kodea: UF1077 
 

Iraupena: 30 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6, LB7 eta LB8 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuak egostea kargatzeko eta deskargatzeko ekipamendu automatikoak eta labeak maneiatuta eta 
gidatuta. 



 
 
BEIRA ETA ZERAMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

34

EI1.1 Egosketa-prozesuaren etapa nagusiak identifikatzea eta deskribatzea eta labearen atalekin eta ekipamenduekin 
lotzea. 
EI1.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak egosten 
dira eta honako lan hauek egin behar dira: 

- Material lehorrak, gordinak edo bukatuak behar bezala antolatzea identifikatu ahal izateko eta ez daitezen 

hondatu, ezta kutsatu ere. 

- Labea kargatzeko ekipamenduarekin jardutea, labearen produkzioa kontuan izanik. 

- Laneko aginduan adierazitako automantentze-eragiketak egitea. 

- Ezarritako kontrol-puntuetako tenperatura laneko argibideetan azaltzen denarekin bat datorrela egiaztatzea. 

- Labea deskargatzeko ekipamenduarekin jardutea. 

- Laneko aginduan adierazitako saiakuntzak eta kontrolak egitea produktu bukatuan: itxuraren kontrol bisuala, 

egositako piezen dimentsioen kontrola. 
EI1.3 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI1.4 Sarrerako eta irteerako ekipamenduak eta labeak abiaraztean, gelditzean eta prest jartzean eta horien 
funtzionamenduan gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-fluxurako 
prozedurak deskribatzea. 
EI1.5 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI1.6 Zeramika-produktuen egosketari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen lanaz 
arduratuz. 
EI1.7 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A2: Zeramika-produktuak leuntzea, ebakitzea, arteztea eta saretzea. 
EI2.1 Zeramika-produktu bukatuetan tratamendu mekanikoetako ekipamendu nagusiak identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI2.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak leuntzen 
dira eta honako lan hauek egin behar dira : 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Egin beharreko eragiketen sekuentzia egokia ezartzea. 

- Leuntzeko makina prest jartzea. 

- Laneko aginduetan deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoak diren leuntze-eragiketa mekanikoak 

egitea, ezarritako ezaugarri teknikoei jarraikiz. 

- Lortutako piezen itxuraren kontrol bisuala egitea. 

- Laneko aginduan adierazitako automantentze-eragiketak egitea. 
EI2.3 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak ebakitzen 
eta artezten dira eta honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Egin beharreko eragiketen sekuentzia egokia ezartzea. 

- Ebakitzeko eta artezteko makinak prest jartzea. 

- Laneko aginduetan deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoak diren ebakitzeko eta artezteko eragiketa 

mekanikoak egitea, ezarritako ezaugarri teknikoei eta dimentsionalei jarraikiz. 

- Lortutako piezen itxuraren kontrol bisuala egitea. 

- Laneko aginduan adierazitako automantentze-eragiketak egitea. 
EI2.4 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean mosaikoak saretzen dira eta 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Baliabideak identifikatzea eta beharrezkoak diren lanabesak hautatzea. 

- Egin beharreko eragiketen sekuentzia egokia ezartzea. 

- Saretzeko makinak prest jartzea. 

- Laneko aginduetan deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoak diren saretzeko eragiketa mekanikoak 

egitea, ezarritako ezaugarri estetikoei eta dimentsionalei jarraikiz. 

- Lortutako piezen itxuraren kontrol bisuala egitea. 

- Laneko aginduan adierazitako automantentze-eragiketak egitea. 
EI2.5 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
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EI2.6 Zeramika-produktu bukatuen tratamendu mekanikoko ekipamenduak abiaraztean, gelditzean, prest jartzean eta 
ekipamenduen funtzionamenduan gertatzen den gorabehera ororen berri ahoz edo idazki bidez emateko informazio-
fluxurako prozedurak deskribatzea. 
EI2.7 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI2.8 Zeramika-produktuak leuntzea, ebakitzea, arteztea eta saretzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta 
gauzatzea, garatzen duen lanaz arduratuz. 
EI2.9 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A3: Zeramika-produktuak sailkatzea, enbalatzea eta etiketatzea. 
EI3.1 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean zeramika-produktuak hautatzen, 
etiketatzen eta enbalatzen dira eta honako lan hauek egin behar dira: 

- Sailkapen-ekipamenduetako hautaketa automatikoko elementu nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Laneko aginduaren ondoriozko irizpideak (kalitateari, hautaketari, etiketatzeari eta enbalatzeari buruzkoak) 

deskribatzea. 

- Material bukatuak modu egokian jartzea material horien identifikazioa errazteko eta ez narriatzeko. 

- Zeramika-produktuak ezarritako kalitate-irizpideen arabera hautatzea, behar izanez gero, pieza estandarren 

laguntzarekin. 

- Sailkatutako zeramika-produktuak etiketatzeko irizpideak eta elementuak identifikatzea eta deskribatzea 

- Zeramika-produktuak etiketatzeko eta enbalatzeko makina prestatzea eta prest jartzea. 

- Hautatutako produktuak kontrolatzea eta laneko aginduan ezarritako produkzio- eta kontrol-parteak betetzea. 
EI3.2 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta, behar bezala 
zehaztutako kasu praktikoetan, adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 
EI3.3 Zeramika-produktuak hautatzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko ekipamenduak abiaraztean, gelditzean, prest 
jartzean eta ekipamenduen funtzionamenduan gertatzen den gorabehera ororen berri goragoko hierarkikoari ahoz edo 
idazki bidez emateko informazio-fluxurako prozedurak deskribatzea. 
EI3.4 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI3.5 Zeramika-produktuak sailkatzeari, enbalatzeari eta etiketatzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta 
gauzatzea, garatzen duen lanaz arduratuz. 
EI3.6 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuen egosketa 
- Zeramika-produktuen egosketa-zikloaren oinarrizko alderdiak: 

• Egosketa-programaren etapak. 

• Materialen eraldaketa fisiko eta kimiko nagusiak 

• Kontrol-parametroak 

• Adibide praktikoak 
- Zeramika-industrian erabiltzen diren egosketa-teknikak 
- Zeramika-labeak:  

• Labe jarraituak eta labe etenak 

• Deskribapena eta funtzionamendua 

• Instalazio osagarriak 

• Material erregogorren ezaugarriak. Kontserbazio-neurriak 
- Akatsak identifikatzea 
- Zeramika-produktuak egosteko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura operatiboetako eragiketen 

berezko arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

2. Akaberako tratamendu mekanikoak zeramika-produktuetan 
- Zeramika-materialak ebakitzea eta arteztea: 

• Ebakitzeko erremintak: egokitasun-irizpideak 
• Makinak prestatzea eta prest jartzea 

• Prozedura operatiboak 
- Zeramika-materialak leuntzea: 

• Material urratzaileak hautatzea: egokitasun-irizpideak 
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• Leuntzeko makinak prestatzea eta prest jartzea 

• Kontrol-parametroak: presioa eta abiadura 
• Prozedura operatiboak 

- Mosaikoak saretzea: 

• Materialak, lanabesak eta erremintak 

• Eragiketa-sekuentzia 

• Prozedura operatiboak 
- Zeramika-produktuen akaberako tratamendu mekanikoetako instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura 

operatiboetako eragiketen berezko arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

3. Zeramika-produktuak hautatzea, enbalatzea eta etiketatzea 
- Kalitateari, hautaketari, etiketatzeari eta enbalatzeari buruzko irizpideak 
- Eragiketak zeramika-produktuak hautatzeko ekipamendu automatikoekin: 

• Osotasunaren, ezaugarri geometrikoen eta azaleko itxuraren kontrola 

• Hautaketa-ekipamenduak prestatzea eta prest jartzea 
- Eragiketak zeramika-produktuak enbalatzeko, zumitzez eusteko eta etiketatzeko ekipamendu automatikoekin: 

• Erabilitako materialak eta baliabide osagarriak 

• Ekipamenduak prestatzea eta prest jartzea 

• Prozedura operatiboak 
- Zeramika-produktuak hautatzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta 

prozedura operatiboetako eragiketen berezko arriskuak 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak 

 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ZERAMIKA-INSTALAZIOAN EKIPAMENDU AUTOMATIKOEKIN EGITEN 
DIREN OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0222 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zeramika-produktuak prestatzeko lehengaiak hartzeko eta deskargatzeko eragiketetan parte hartzea, laneko argibideei 
jarraikiz eta ezarrita dauden ingurumen-betekizunak betez. 

EI1.1 Hornitutako materialaren ikuskapenean laguntzea, deskargatu baino lehen, eta enbalajeen egoera ona, jasotako 
argibide teknikoen arabera etiketatuta dagoela eta pisua eta ezaugarriak sarrera-albaranetan adierazitakoekin bat 
datozela egiaztatzea. 
EI1.2 Laginak hartzea eta identifikatzea kalitate-kontrolerako, prozedura-eskuliburuan zehaztutako argibide teknikoei 
jarraikiz eta horien adierazgarritasuna bermatuta. 
EI1.3 Materialak deskargatzen eta biltegiratzen laguntzea prozesuko argibideetan ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 
EI1.4 Egiaztatutako desadostasunak dituzten materialak modu argi eta ezabaezinean identifikatzea, eta horientzat 
ezarritako prozedura operatiboa aplikatzea jasotako argibide teknikoei jarraikiz. 
EI1.5 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 
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EI1.6. Lanaren garapen eta emaitzei buruz eskatutako informazioa modu argi eta zehatzean islatzea, enpresaren 
argibide teknikoekin bat etorriz. 

A2: Zeramika-pastak prestatzeko eragiketetan parte hartzea, makinak, ekipamenduak, erremintak eta materialak behar 
bezala erabilita. 

EI2.1 Zeramika-pastak ehotzeko, desegiteko eta egokitzeko makinak (errotak, desegiteko gailuak, hezegailuak, 
pikorgailuak, atomizagailuak, prentsa-iragazkiak, oragailuak) prestatzea, mantentze-eragiketetan (bolak, pitak, 
iragazkiak aldatzea), pastak ateratzeko eta elikatzeko gailuak doitzen eta eragiketa-baldintzak erregulatzen lagunduz. 
EI2.2 Ekipamendu eta instalazio osagarriak (bahetzeko ekipamenduak, ontziz aldatzeko ponpak, burdina kentzeko 
gailuak, gasak xurgatzeko eta hautsak bereizteko ekipamenduak, lohiak birziklatzeko eta tratatzeko instalazioak) 
prestatzen laguntzea. 
EI2.3 Sarrerako materialen (lehengaiak, ura, pasta-hautsa, pastak barbotinan, iragazprentsaketako opilak) 
dosifikazioa eta elikadura egitea pastak ehotzeko, desegiteko eta egokitzeko makinetan. 
EI2.4 Produkzio-prozesuan, ezarritako eragiketa-baldintzei eusten eta enpresak eskatutako kontrol-balioen 
erregistroan parte hartzea. 
EI2.5 Prestatutako pastak biltegiratzeko eta, kasuan kasu, enbalatzeko eta bidaltzeko eragiketetan parte hartzea. 
EI2.6 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A3: Zeramika-pigmentuak, -fritakinak eta -esmalteak prestatzeko eragiketetan parte hartzea, makinak, ekipamenduak, 
erremintak eta materialak behar bezala erabilita. 

EI3.1 Fritatzeko labeetan, kiskaltzeko labeetan eta pelletizatzeko ekipamenduetan eragiteko baldintzen erregulazioan 
eta mantentze-lanetan laguntzea, eta honako hauek identifikatzea: kontrol-parametroen eragiketa-balioak, anomalia 
nagusiak eta gerta daitezkeen kontroletik kanpoko egoerak, ekipamenduen abisu automatikoak eta jarraitu beharreko 
informazioko, segurtasuneko eta larrialdiko prozedurak.  
EI3.2 Errotak, nahasgailuak, fintzeko gailuak, solidoak dosifikatzeko ekipamenduak eta hautaketa granulometrikoko 
ekipamenduak prestatzea eta mantentze-lanetako eragiketetan (bolak, arrabolak eta baheak aldatzea) eta ezarritako 
eragiketa-baldintzen erregulazioan laguntzea. 
Ei3.3 Sarrerako materialen (lehengaiak, ura, fritakinak, pigmentuak, gehigarriak, esmalteak barbotinan, eramaile 
serigrafikoak, esmalte mikronizatuak) dosifikazioa eta elikadura egitea, konposizio-orriak interpretatzea eta 
dosifikazio-ekipamenduak maneiatzea. 
EI3.4 Prestatutako esmalteak, pigmentuak eta fritakinak zakuratzeko, etiketatzeko eta biltegiratzeko eragiketetan 
parte hartzea. 
EI3.5 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A4: Aldez aurretik prestatutako zeramika-esmalteak eta -pastak oinarri gisa hartuta, zeramika-produktuak fabrikatzeko 
eragiketetan parte hartzea, makinak, ekipamenduak, erremintak eta materialak behar bezala erabilita. 

EI4.1 Konformazio-makinak (estrusio-makina, prentsa, kalibratzeko ekipamendua, kolatzeko ekipamenduak) 
prestatzea eta moldeen, piten, arrabolen edo terrailen muntaketan laguntzea, baita produktu konformatuak erauzteko 
gailuak eta pastaren elikadura-gailuak doitzen ere. 
EI4.2 Esmaltatzeko eta dekoratzeko linea automatikoak (ihinztatzeko makinak, errezel-makinak, lehorrean aplikazioak 
egiteko makinak, serigrafia-makinak, flexografia-makinak, sakongrabatze-makinak, tanpografia-makinak, kalkak 
aplikatzeko makinak eta tinta beiraztagarriak injektatzeko makinak) prestatzea eta makinak doitzen, diseinua 
erreproduzitzeko baliabideak muntatzen, esmalteen eta tinten elikadura-ekipamenduak antolatzen eta aplikatutako 
kantitateak erregulatzen laguntzea.  
EI4.3 Labeak eta lehorgailuak prestatzea eta lan-baldintzetan jartzea eta ziklo termikoak programatzen, automatikoki 
ateratzeko gailuak eta elikadura-gailuak doitzen eta zeramika-piezak kargatzeko eta deskargatzeko eragiketetan 
laguntzea. 
EI4.4 Produkzio-prozesuan, ezarritako eragiketa-baldintzei eusten eta enpresak eskatutako kontrol-balioen 
erregistroan parte hartzea. 
EI4.5 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 
EI4.6. Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta adierazitako norbera 
babesteko ekipamenduak erabiltzea. 

A5: Egositako zeramika-produktuak akabatzeko eta enbalatzeko eragiketetan parte hartzea, makinak, ekipamenduak, 
erremintak eta materialak behar bezala erabilita. 
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EI5.1. Leuntzeko, ebakitzeko, artezteko eta saretzeko makinak prestatzea eta erreminta eta baliabide osagarriak 
(elementu urratzaileak, ebakitzeko erremintak, osagai itsasgarriak) hautatzen eta muntatzen laguntzea, baita tratatu 
beharreko piezak kokatzeko gailuak doitzen ere. 
EI5.2 Zeramika-produktuak sailkatzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko makinak eta baliabide osagarriak lan-baldintzen 
arabera prestatzea, hautaketa-irizpideak identifikatzea, makinak doitzen laguntzea eta enbalatzeko eta etiketatzeko 
materialak berriz jartzea.  
EI5.4 Produkzio-prozesuan, ezarritako eragiketa-baldintzei eusten eta enpresak eskatutako kontrol-balioen 
erregistroan parte hartzea. 
EI5.5 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 
EI5.6 Erabilitako makinen eta instalazioen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea eta adierazitako norbera 
babesteko ekipamenduak erabiltzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 

1. Zeramika-produktuak prestatzeko lehengaiak hartzea eta deskargatzea 
- Lehengaien hornidurak ikuskatzea. 
- Laginak hartzea kalitate-kontrolerako. 
- Materialak deskargatzea eta biltegiratzea. 
- Egiaztatutako desadostasunak dituzten materialak prozesatzea. 
- Hornigaiak hartzeko prozesuaren berezko dokumentazioa betetzea. 

2. Zeramika-pastak prestatzeko eragiketa nagusiak 
- Errotak, desegiteko gailuak, hezegailuak, pikorgailuak, atomizagailuak, prentsa-iragazkiak eta oragailuak 

prestatzea eta doitzea. 
- Bahetzeko ekipamenduak, ontziz aldatzeko ponpak, burdina kentzeko gailuak, gasak xurgatzeko eta hautsak 

bereizteko ekipamenduak, lohiak birziklatzeko eta tratatzeko instalazioak prestatzea.  
- Lehengaiak, ura, pasta-hautsa, pastak barbotinan eta iragazprentsaketako opilak dosifikatzea eta elikatzea. 
- Pastak biltegiratzea, enbalatzea eta bidaltzea. 
- Makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Zeramika-pastak prestatzeko eta egokitzeko prozesuaren berezko dokumentazioa betetzea. 

3. Zeramika-pigmentuak, -fritakinak eta -esmalteak prestatzeko eragiketak 
- Errotak, nahasgailuak, fintzeko gailuak, solidoak dosifikatzeko ekipamenduak eta hautaketa granulometrikoko 

ekipamenduak prestatzea eta doitzea. 
- Fritatzeko labeetan, kiskaltzeko labeetan eta pelletizatzeko ekipamenduetan eragiteko baldintzak erregulatzea eta 

mantentze-lanak egitea. 
- Konposizioak dosifikatzea eta prozesuko makinak elikatzea. 
- Esmalteak, pigmentuak eta fritakinak zakuratzea, etiketatzea eta biltegiratzea. 
- Makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Zeramika-tinten, pigmentuen, fritakinen eta esmalteen fabrikazioko berezko dokumentazioa betetzea. 

4. Aldez aurretik prestatutako zeramika-esmalteak eta -pastak oinarri gisa hartuta, zeramika-produktuak 
fabrikatzeko eragiketak 

- Konformaziorako makinak eta baliabide osagarriak prestatzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 
- Esmaltatzeko eta dekoratzeko makinak eta baliabide osagarriak prestatzea eta lan-baldintzetara egokitzea. 
- Esmalte aplikatuaren pisua kontrolatzeko saiakuntzak egitea.  
- Labeak, lehorgailuak eta kargatzeko eta deskargatzeko ekipamendu automatikoak prestatzea eta lan-baldintzetara 

egokitzea. 
- Makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Zeramika-produktuak esmaltatzeko eta dekoratzeko prozesuaren berezko dokumentazioa betetzea. 
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5. Egositako zeramika-produktuak akabatzeko eta enbalatzeko eragiketak 
- Zeramika-produktuak leuntzeko, ebakitzeko, artezteko eta saretzeko makinak eta baliabide osagarriak prestatzea 

eta lan-baldintzetara egokitzea. 
- Zeramika-produktuak sailkatzeko, enbalatzeko eta etiketatzeko makinak eta baliabide osagarriak prestatzea eta 

lan-baldintzetara egokitzea. 
- Zeramika-produktuak enbalatzeko eta etiketatzeko ekipamenduak maneiatzea eta gidatzea. 
- Makinak eta ekipamenduak garbitzea eta mantentzea.  
- Zeramika-produktuak akabatzeko eta enbalatzeko prozesuaren berezko dokumentazioa betetzea. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko 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 

MF0646_1 
Eragiketak zeramika-pastak 
prestatzeko ekipamendu 
automatikoekin 
 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintza industrialaren lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. mailak 

1 urte 3 urte 

MF0647_1 
Eragiketak zeramika-fritakin, 
-pigmentu eta -beiradurak eta 
engalbak prestatzeko 
ekipamendu automatikoekin 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintza industrialaren lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. mailak. 

1 urte 3 urte 

MF0648_1 
Eragiketak zeramika-
produktu konformatuak 
fabrikatzeko ekipamendu 
automatikoekin 

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

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

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Beira eta zeramikaren lanbide-arloko 
zeramikagintza industrialaren lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. mailak. 

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

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

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

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Instalazio zeramikoetan 
ekipamendu automatikoekin 
egiten diren oinarrizko 
eragiketen saiakuntza-
laborategia 

60 60 

Zeramika-fabrikazioko 
instalazioa 500 500 

 

 

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

Erabilera anitzeko gela X X X 

Instalazio zeramikoetan 
ekipamendu automatikoekin 
egiten diren oinarrizko 
eragiketen saiakuntza-
laborategia 

X X X 

Zeramika-fabrikazioko 
instalazioa X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Orri birakaria 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Instalazio zeramikoetan ekipamendu 
automatikoekin egiten diren oinarrizko 
eragiketen saiakuntza-laborategia 

- Gallenkamp biskosimetroa 
- Ford kopak 
- Likidoetarako piknometroak 

- Balantza elektroniko digitalak (1.500 g/0,01g)  
- Balantza elektroniko digitalak (8000 g/0,1 g)  
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Instalazio zeramikoetan ekipamendu 
automatikoekin egiten diren oinarrizko 
eragiketen saiakuntza-laborategia 

- Bibrobastidorea, 500-45 mikrako diametroa duten 200 cm-ko 2 bahe-sorta 
dituena 

- Altzairu herdoilgaitzezko baheak, 10 cm-ko diametroa, 45 mikra 
- Altzairu herdoilgaitzezko baheak, 10 cm-ko diametroa, 63 mikra 
- Itxurazko dentsitatea neurtzeko ekipamendua  
- 0,01 mm-ko eta 15 cm-ko luzerako kalibreak 
- 0,1 mm-ko eta 50 cm-ko luzerako kalibreak 
- Plukometroa 
- 400 litroko edukiera duen lehortzeko berogailua 

- Erreometroa. 

Zeramika-fabrikazioko instalazioa (*) 

- 1000 kg-ko baskula 
- 3 m3-ko bola-errota 
- Bibrazio-baheak 
- Irabiatze-istilak 
- Barbotinak ontziz aldatzeko ponpak 
- Proba-atomizagailua 
- Elikadura-ekipamenduak eta piezak biltzekoa dituen prentsa 
- Buztinak bitarteko lehor bidez ehotzeko errotak 
- Barbotinak kolatzeko moldeak eta ekipamenduak 
- Aire konprimatuko instalazioa 
- Hautsak iragazteko eta xurgatzeko sistema 
- Ganberako lehorgailu estatikoa 
- Orga osagarria 
- Bola-errota (Bolumen erabilgarria: 600 litro) 
- Bola-errota (Karga erabilgarria: 100 kg) 
- 50 kg-ko baskula 
- Kontrol-bahea 
- Material plastikorako tangak, 700 litrokoak, taparekin 
- Material plastikorako tangak, 250 litrokoak, taparekin 
- Esmalterako tangak, 1 CV-ko ponpa bertikalekin 
- Esmaltatze automatikoko linea, honako hauek dituena: elikagailua, 

compenser-a, aerograforako kabina, disko-kabina, esmaltatze-
kanpaiak, presio bidez esmaltatzeko filera, buru serigrafikoa, 
aplikazio-buru birakaria, granillak aplikatzeko burua, finkatzailea 
aplikatzeko kabinak, mintz bikoitzeko ponpa, aluminiozko inbutuak 
burdina kentzeko gailuekin, nahasgailu irabiagailuak, ponpa 
pneumatikoak, iman-sorta, azuleju esmaltatuak kargatzeko makina  

- Zeramika-tintak enpastatzeko eta fintzeko ekipamendua 
- Fritakinak birrintzeko errota 
- Mufla motako 500 litroko labe elektrikoa 1300 ºC-rako 
- Mufla motako 10 litroko labe elektrikoa 1300 ºC-rako 
- Erregogor-arragoak 
- Fritatzeko labea 1600 ºC-rako 
- Arrabolen labe etena 1300 ºC-rako 
- Tenperaturak neurtzeko ekipamendu eramangarria 
- Mikromanometro digitala 
- Pitot-hodia 
- Egiaztapen elektrikoko tester-a 
- Materialak paletetan biltegiratzeko instalazioak 
- Orga jasotzailea 
- Eskuzko transpaleta 

 
* Gune horrek ez du prestakuntza-zentroan egon behar nahitaez 
 

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

 



 
 

Oinarrizko eragiketak ekipamendu automatikoekin 
 zeramika-instalazioan 
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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 lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 

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

 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 

minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
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