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IZENA 
BEIRAZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIO ETA ERALDAKETA ESKUZKOA ETA ERDIAUTOMATIKOA 
 

KODEA 
VICI0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Beira eta Zeramika. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Industri beiragintza 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
VIC203_1 Beirazko produktuen fabrikazio eta eraldaketa eskuzkoa eta erdiautomatikoa (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 

GAITASUN OROKORRA 
Beirazko produktuen moldekatze-eragiketa eskuzkoak edo erdiautomatikoak egitea urtutako oreak edo beirazko tutuak 
oinarri gisa hartuta, emandako argibide teknikoak eta eragiketen kalitatea eta segurtasuna bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0643_1 Beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki konformatzea, putz eginez. 
- UC0644_1 Beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki konformatzea, kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez. 
- UC0645_1 Beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki egitea, beirazko tutuak moldekatuz. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Beira urtuko oreak oinarri gisa hartuta, beira hutseko eta dekoraziorako produktuak fabrikatzeko enpresa txiki, ertain 
eta handietan nahiz beirazko tutuak oinarri gisa hartuta, beirazko produktu eraldatuak eskuz edo erdiautomatikoki 
fabrikatzeko enpresetan 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 
Honako hauek fabrikatzen dituzten enpresetan kokatzen da batez ere: 
Beira hutseko eta etxerako nahiz dekoraziorako beirazko produktuak. 
Farmazia-industriarako beirazko ontziak eta produktuak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
7615.1013 Beiraren putz-egilea 
Beiralari maisua. 
Beira hutsaren eraldatzaile eskuzkoa eta erdiautomatiko. 
Beiraren putz-egileak, modelatzaileak, ijezleak, ebakitzaileak eta leuntzaileak. 
Beirazko ontzien eta etxerako nahiz apaindurarako artikuluen egile eskuzkoa eta erdiautomatikoa 
Farmazia-industriarako beirazko ontzien egilea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0643_1  
Beirazko produktuen konformazio eskuzkoa edo 
erdiautomatikoa, putz eginez 

120 

UF1232: Beirazko osagaiak 
pultsuan itsastea eta moldekatzea 40 

UF1233: Beirazko produktuen 
konformazioa birikaz putz eginez 80 

MF0644_1  
Beirazko produktuen konformazio eskuzkoa edo 
erdiautomatikoa, kolatze, prentsaketa eta 
zentrifugatze bidez 

70   

MF0645_1 
Beirazko tutuen moldekatze eskuzkoa eta 
erdiautomatikoa 

90   

MP0259 
Beirazko produktuen fabrikazio eta eraldaketa 
eskuzko eta erdiautomatikoko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80   

Iraupena, guztira 360 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 
 

1. gaitasun-atala 
BEIRAZKO PRODUKTUAK ESKUZ EDO ERDIAUTOMATIKOKI 

KONFORMATZEA, PUTZ EGINEZ 

 
2. gaitasun-atala 

BEIRAZKO PRODUKTUAK ESKUZ EDO ERDIAUTOMATIKOKI 
KONFORMATZEA, KOLATZE, PRENTSAKETA ETA 

ZENTRIFUGATZE BIDEZ 
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1. gaitasun-atala:  
BEIRAZKO PRODUKTUAK ESKUZ EDO ERDIAUTOMATIKOKI 
KONFORMATZEA, PUTZ EGINEZ 

 

Kodea: UC0643_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Beira urtuaren eskuzko konformazioa egitea pultsuan putz eginez, eta, horrela, beirazko produktuak ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzen dira. 

BI1.1 Kanabera egokiaren aukeraketa konformatu beharreko piezaren forma, beharrezkoa den beira-kantitatea eta 
beira urtuaren tenperatura nahiz biskositatea kontuan hartuta egiten da, pieza ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan lortzea ahalbidetuz. 
BI1.2 Posta etapa batean edo bitan hartzen da, putz egin beharreko piezaren tamainaren arabera, burbuilak eta 
beira biribilkatua agertzea saihestuz eta beira behar bezala banatuz, lana mahaian eginez zehaztutako 
erremintekin. 
BI1.3 Zilindroari putz egiteak eta zilindroa behar bezala manipulatzeak ahalbidetzen dute beirazko pieza lortzea 
produktuaren fitxan zehaztutako dimentsioekin eta eskatutako kalitatearekin. 
BI1.4 Kanabera konformatutako piezatik bereizten da eta ertzak berriz erretzen dira piezak narriadurarik eta 
kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI1.5 Putz eginez lortutako zilindroak eta zilindro hori behar bezala manipulatzeak eta mozteak ahalbidetzen dute 
beira lauko xafla bat egitea, produktuaren fitxan zehaztutako lodierarekin eta dimentsioekin. 
BI1.6 Egindako piezari edo beira lauko xaflari ezartzen zaion suberaketa-zikloari esker tentsioak kentzen dira eta 
pieza haustea saihesten da. 
BI1.7 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

LB2: Beira urtuaren eskuzko konformazioa egitea moldean putz eginez, eta, horrela, beirazko produktuak ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzen dira. 

BI2.1 Kanabera egokiaren aukeraketa konformatu beharreko piezaren forma, beharrezkoa den beira-kantitatea eta 
beira urtuaren tenperatura nahiz biskositatea kontuan hartuta egiten da, pieza ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan lortzea ahalbidetuz. 
BI2.2 Posta etapa batean edo bitan hartzen da, putz egin beharreko piezaren tamainaren arabera, burbuilak eta 
beira biribilkatua agertzea saihestuz eta beira behar bezala banatuz, lana mahaian eginez espezifikatutako 
erremintekin. 
BI2.3 Erabilitako moldea lortu nahi den piezaren ezaugarri dimentsionaletara eta ziklo termikoaren eskakizunetara 
egokitzen da. 
BI2.4 Ikatz-hautsez edo grafitoaren konposatuez estaltzeak eta ura gehitzeak ahalbidetzen dute pieza 
konformatzea eta ateratzea narriadurarik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI2.5 Moldearen tenperatura kontrolatzeak bermatzen du beira behar bezala itsastea. 
BI2.6 Sartutako aurreformak aurreformari moldean putz egitea ahalbidetzeko neurria eta forma ditu; horretaz gain, 
kanaberaren mugimendu birakariak ahalbidetzen du eskatutako kalitate-baldintzak dituen pieza konformatuta 
lortzea. 
BI2.7 Konformatutako pieza ateratzen da, pieza kanaberatik bereizten da eta ertzak berriz erretzen dira piezak 
narriadurarik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI2.8 Egindako piezari ezartzen zaion suberaketa-zikloari esker tentsioak behar bezala kentzen dira eta pieza 
haustea saihesten da. 
BI2.9 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

LB3: Osagaiak beroan itsastea eta moldekatzea, ezarritako prozeduren arabera eta eskatutako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI3.1 Oinarri-pieza birberotzeak ahalbidetzen du osagaiak soldatzea gradiente termikoak hausturarik edo 
produktuaren kalitateari dagokionez lerma onartezinik eragin gabe. 
BI3.2 Osagaia egiteko beira hartzeko ekintza osagaiak itsasteko eta moldekatzeko beharrezkoa den 
tenperaturarako egokia den kantitatea lortuz gauzatzen da. 
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BI3.3 Beharrezkoak diren erremintak eta lanabesak erabiltzeak ahalbidetzen du bozelak, zurtoinak, heldulekuak, 
oinak edo zurrustak produktuaren fitxan ezarritakoaren arabera jartzea eta moldekatzea. 
BI3.4 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko eta beroko beirazko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta 
lanabesak. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Materialak: Beira urtua. Makina eta ekipamenduak: Beira urtzeko labea. Ahoak birberotzeko labea. Sopletea. Putz 
egiteko kanabera. Moldeak. Beirari putz eginez eskuz konformatzeko eta moldekatzeko erremintak: kurrikak, beiralari-
bankua, matxardak, ebaketa-guraizeak, «pontila», puntzoia,«graipa» konpasa, marmola eta paleta. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Beirazko ontziak, hala nola, laborategirako beirazko botilak, potoak, flaskoak eta ontziak. Baxeragintzako eta 
beiragintzako beirazko produktuak. Dekoraziorako beirazko produktuak. Eskulangintzako beira lauko xaflak, putz eginez 
lortuak.  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ataleko arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak eta gorabehera-parteak. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
BEIRAZKO PRODUKTUAK ESKUZ EDO ERDIAUTOMATIKOKI 
KONFORMATZEA, KOLATZE, PRENTSAKETA ETA ZENTRIFUGATZE 
BIDEZ 

 

Kodea: UC0644_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Beira urtuaren eskuzko konformazioa egitea moldean kolatuz, eta, horrela, beirazko produktuak ezarritako kalitate- 
eta segurtasun-baldintzetan lortzen dira. 

BI1.1 Esfera egokiaren aukeraketa beharrezkoa den beira-kantitatea eta beiraren tenperatura eta biskositatea 
kontuan hartuta egiten da, beira behar bezala hartzea eta pieza ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan 
lortzea ahalbidetuz. 
BI1.2 Erabilitako moldea lortu nahi den piezaren ezaugarri dimentsionaletara eta ziklo termikoaren eskakizunetara 
egokitzen da. 
BI1.3 Moldearen tenperatura kontrolatzeak bermatzen du beira behar bezala itsastea. 
BI1.4 Moldea beira uniformeki banatzeko moduan betetzen da, produktuari kalitatea murriztuko dioten akatsik eta 
burbuilarik sortu gabe. 
BI1.5 Moldea aldizka-aldizka lubrifikatzen da, ezarritako prozeduren arabera. 
BI1.6 Sortutako soberakin txikiak kendu egiten dira soplete bat erabilita urtuz, piezak hausturarik eta piezaren 
kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI1.7 Egindako piezari ezartzen zaion suberaketa-zikloari esker tentsioak behar bezala kentzen dira eta hozte-
prozesuak irauten duen bitartean pieza haustea saihesten da. 
BI1.8 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

LB2: Beira urtuaren konformazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa egitea moldeetan prentsatuz, eta, horrela, beirazko 
produktuak ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzen dira. 
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BI2.1 Esfera egokiaren aukeraketa beharrezkoa den beira-kantitatea eta beiraren tenperatura eta biskositatea 
kontuan hartuta egiten da, beira behar bezala hartzea eta pieza ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan 
lortzea ahalbidetuz. 
BI2.2 Beira esfera egokiarekin eta beharrezkoa den beira-kantitatea eta horren tenperatura eta biskositatea 
kontuan hartuta hartzen da. 
BI2.3 Moldearen eta ardatzaren tenperatura kontrolatzeak bermatzen du beira behar bezala itsastea.  
BI2.4 Erabilitako moldea lortu nahi den piezaren ezaugarri dimentsionaletara eta ziklo termikoaren eskakizunetara 
egokitzen da. 
BI2.5 Moldea eta puntzoia edo ardatza aldizka-aldizka lubrifikatzen dira ezarritako prozeduren arabera. 
BI2.6 Moldea beira uniformeki banatzeko moduan betetzen da, produktuari kalitatea murriztuko dioten akatsik eta 
burbuilarik sortu gabe. 
BI2.7 Egindako prentsaketa-presioa egokia da moldearen formaren, eta beira-kantitatearen eta beiraren 
tenperaturaren arabera, eta ahalbidetzen du beirazko pieza bat egitea prentsaketa bidez, eskatutako kalitate-
baldintzetan. 
BI2.8 Sortutako soberakin txikiak kendu egiten dira soplete bat erabilita urtuz, piezak hausturarik eta piezaren 
kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI2.9 Egindako piezari ezartzen zaion suberaketa-zikloari esker tentsioak behar bezala kentzen dira eta pieza 
haustea saihesten da. 
BI2.10 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

LB3: Beira urtuaren konformazio eskuzkoa edo erdiautomatikoa egitea moldeetan zentrifugatuz, eta, horrela, beirazko 
produktuak ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzen dira. 

BI3.1 Esfera egokiaren aukeraketa behar den beira-kantitatea eta beiraren tenperatura eta biskositatea kontuan 
hartuta egiten da, pieza ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan lortzea ahalbidetuz. 
BI3.2 Beira posta biribildua lortzeko moduan eta konformatu beharreko piezarako beharrezkoa den beira-
kantitatearekin hartzen da. 
BI3.3 Moldearen tenperatura kontrolatzeak bermatzen du beira behar bezala itsastea. 
BI3.4 Erabilitako moldea lortu nahi den piezaren ezaugarri dimentsionaletara eta ziklo termikoaren eskakizunetara 
egokitzen da. 
BI3.5 Beiraren orea moldearen erdi-erdian jartzen da, zentrifugatze-abiadura eta -etapa egokietan ahalbidetuz 
beira uniformeki banatzea, burbuilarik, akatsik edo kalitateari dagokionez lerma onartezinik sortu gabe. 
BI3.6 Moldeak beiraren itsaspena egokia izateko behar den tenperatura zehatzean mantentzen dira. 
BI3.7 Sortutako soberakin txikiak kendu egiten dira soplete bat erabilita urtuz. 
BI3.8 Egindako piezari ezartzen zaion suberaketa-zikloari esker tentsioak behar bezala kentzen dira. 
BI3.9 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

LB4: Osagaiak beroan itsastea eta moldekatzea, ezarritako prozeduren arabera eta eskatutako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI4.1 Oinarri-pieza birberotzeak ahalbidetzen du osagaiak soldatzea gradiente termikoak hausturarik edo 
produktuaren kalitateari dagokionez lerma onartezinik eragin gabe. 
BI4.2 Osagaia egiteko beira hartzeko ekintza gauzatzen da osagaiak itsasteko eta moldekatzeko beharrezkoa den 
tenperaturarako egokia den beharrezko kantitatea lortuz. 
BI4.3 Beharrezkoak diren erremintak eta lanabesak erabiltzeak ahalbidetzen du bozelak, zurtoinak, heldulekuak, 
oinak edo zurrustak jartzea eta moldekatzea produktuaren fitxan ezarritakoaren arabera. 
BI4.4 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beira urtuko eta beroko beirazko oreak eta erabiltzen dira erremintak eta 
lanabesak. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Materialak: Beira urtua. Makina eta ekipamenduak: Beira urtzeko labea. Ahoak birberotzeko labea. Sopletea. Beira 
hartzeko esferak. Moldeak. Kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez beira eskuz konformatzeko eta moldekatzeko 
erremintak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Baxeragintzako eta beiragintzako beirazko produktuak. Dekoraziorako beirazko produktuak. Argiztapenerako beirazko 
produktuak. Eskulangintzako beira lauko xaflak, kolatze bidez lortuak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ataleko arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak eta gorabehera-parteak. 

 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
BEIRAZKO PRODUKTUAK ESKUZ EDO ERDIAUTOMATIKOKI EGITEA, 
BEIRAZKO TUTUAK MOLDEKATUZ 

 

Kodea: UC0645_1 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Beirazko objektuen konformazioa egitea tutuak moldean moldekatuz, eta, horrela, beirazko produktuak eskatutako 
kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzetan lortzen dira. 

BI1.1 Hautatutako beirazko tutuak egokiak dira moldekatu nahi den produktu-motarako, produktuaren fitxaren eta 
tutuaren ezaugarri teknikoen eta dimentsionalen arabera. 
BI1.2 Beirazko tutuak eta lortutako produktuak segurtasun-baldintzetan garraiatzen dira, eta beren ezaugarriei 
dagokienez narriadura edo aldaketa onartezinik pairatu gabe. 
BI1.3 Erabilitako moldea lortu nahi den piezaren ezaugarri dimentsionaletara eta ziklo termikoaren eskakizunetara 
egokitzen da. 
BI1.4 Ikatz-hautsez edo grafitoaren konposatuez estaltzeak eta ura gehitzeak ahalbidetzen dute pieza 
konformatzea eta ateratzea narriadurarik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI1.5 Moldearen tenperatura kontrolatzeak bermatzen du beira behar bezala itsastea. 
BI1.6 Sugarraren forma eta tenperatura beira-mota (borosilikatoa, beira neutroa, kuartzozko beira, edo besteren 
bat) eta egin beharreko produktuaren forma kontuan hartuta hautatzen da, soldadura faltsurik ez agertzeko. 
BI1.7 Moldean putz egiteko eta moldetik ateratzeko eragiketek ahalbidetzen dute pieza eskatutako kalitate-
baldintzetan lortzea. 
BI1.8 Sopletea eta laneko erremintak eta lanabesak hautatzeak eta horiek behar bezala erabiltzeak ahalbidetzen 
dute ertzak moztea eta berriz erretzea piezak narriadurarik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu 
gabe. 
BI1.9 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beirazko tutuak (hotzean nahiz beroan) eta erabiltzen dira erremintak eta 
lanabesak. 

LB2: Beirazko objektuen konformazioa egitea beirazko tutuak eta hagaxkak pultsuan moldekatuz, eta horrela, beirazko 
produktuak eskatutako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzetan lortzen dira. 

BI2.1 Hautatutako beirazko tutuak egokiak dira moldekatu nahi den produktu-motarako, produktuaren fitxaren eta 
tutuaren ezaugarri teknikoen eta dimentsionalen arabera. 
BI2.2 Beirazko tutuak eta lortutako produktuak segurtasun-baldintzetan garraiatzen dira, eta beren ezaugarriei 
dagokienez narriadura edo aldaketa onartezinik pairatu gabe. 
BI2.3 Beirazko tutuak mozteko eta horien ertzak lantzeko eragiketak egiteak ahalbidetzen du beirazko tutuak 
lortzea hausturarik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik gabe, eta laneko aginduan zehaztutako 
dimentsioekin. 
BI2.4 Sopletea eta laneko erremintak eta lanabesak hautatzeak eta horiek behar bezala erabiltzeak ahalbidetzen 
dute ertzak konformatzea, moztea eta berriz erretzea piezak kalterik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik 
pairatu gabe. 
BI2.5 Sugarraren forma eta tenperatura beira-mota (borosilikatoa, beira neutroa, kuartzozko beira, edo besteren 
bat) eta egin beharreko produktuaren forma kontuan hartuta hautatzen da, soldadura faltsurik ez agertzeko. 
BI2.6 Espatula egokia hautatzeak eta erabiltzeak ahalbidetzen dute ahoak eta oinak irekitzea piezek narriadurarik 
eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
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BI2.7 Estutzeko, tiratzeko, kurbatzeko eta putz egiteko eragiketak lanabes egokiekin egiten dira eta ahalbidetzen 
dute beirazko piezak eskatutako kalitate-baldintzetan lortzea. 
BI2.8 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beirazko tutuak (hotzean nahiz beroan) eta erabiltzen dira erremintak eta 
lanabesak. 

LB3: Beirazko objektuak akabatzeko eragiketak egitea beirazko tutuak moldekatuz, eta, horrela, beirazko produktuak 
eskatutako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-baldintzetan lortzen dira. 

BI3.1 Esmerilaketa-tornua erabiltzeak ahalbidetzen du aho esmerilatuak lortzea eskatutako kalitate-ezaugarriekin, 
eta segurtasun-baldintzetan. 
BI3.2 Beira metalekin lotzen da ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan deskribatutako prozeduren 
arabera, piezetan akatsik edo piezen kalitateari dagokionez lerma onartezinik agertu gabe. 
BI3.3 Beiraren gainazala prestatzeak ahalbidetzen du kalkak edo serigrafiak aplikatzea, eta ezarritako teknikak 
erabiliz egiten da. 
BI3.4 Esmalte eta tinta beiraztagarrien prestaketa eta aplikazioa eta kalkomania beiraztagarrien eskuzko aplikazioa 
argibide teknikoen arabera gauzatzen dira, eta ezarritako kalitate-ezaugarriak dituzten produktuak lortzen dira. 
BI3.5 Beira bolumetrikozko objektuak kalibratzeko eta objektu horien kalitatea identifikatzen duen marka jartzeko 
ekintzak kalibratze-ekipamenduak eta -baliabideak behar bezala erabiliz gauzatzen dira, eta kalitate- nahiz 
erabilera-baldintzak betetzen direla bermatzen dute. 
BI3.6 Hainbat osagaiz osatutako produktuen muntaia jasotako argibide teknikoen arabera gauzatzen da, eta 
ahalbidetzen du ezarritako kalitate-ezaugarriak dituzten produktuak lortzea. 
BI3.7 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beirazko tutuak (hotzean nahiz beroan) eta erabiltzen dira erremintak eta 
lanabesak. 

LB4: Konformatutako beirazko objektuen suberaketa egitea beirazko produktuak ezarritako kalitate-baldintzetan lortzeko. 
BI4.1 Beirazko piezak labean prestatzeak eta jartzeak ahalbidetzen dute pieza horien tratamendu termikoa 
gauzatzea tentsioak kentzeko, eskatutako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 
BI4.2 Berotzeko eta hozteko aukeratutako tenperatura-kurbak kontuan hartzen ditu produktuen tamaina, forma eta 
lodiera ez ezik erabilitako beira-mota ere. 
BI4.3 Produktu bukatuak narriadurarik eta beren kalitate-ezaugarrietan lerma onartezinik pairatu gabe 
deskargatzen dira. 
BI4.4 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beirazko produktuak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

LB5: Beirazko produktuak biltegiratzea ezarritako prozeduren arabera, segurtasun- eta ingurumen-arauak betez. 
BI5.1 Beirazko produktuetan markak eta etiketak jartzeak ahalbidetzen du produktu horiek zalantzarik gabe 
identifikatzea eta dagokion biltegian behar bezala kokatzea. 
BI5.2 Produktuak —bukatuak, nahiz desadostasunak dituztenak eta egiteko daudenak— ezarritako lan-prozeduren 
arabera identifikatzen dira. 
BI5.3 Produktuak enbalatzeko eta paketatzeko ekintzek ahalbidetzen dute produktu horiek biltegiratzea eta 
garraiatzea kalterik eta kalitateari dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 
BI5.4 Ezarritako fabrikazio- eta segurtasun-prozedurak betez eta bere erantzukizunpeko langunea ordenatuta eta 
garbi mantenduz manipulatzen dira beirazko produktuak eta erabiltzen dira erremintak eta lanabesak. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Materialak: Beirazko tutuak eta hagaxkak. Esmalte eta tinta beiraztagarriak. Kalkak. Makina eta ekipamenduak: Mahaiko 
sopletea, biragarri motakoa, propano-oxigenozkoa edo propano/butano-oxigenozkoa. Esku-sopletea. Sopleteetarako 
pitak. Ebakigailua-markagailua. Diamante-diskozko trontzatzeko makina. Beiralari-tornu buruduna, plater azkarra, 
sopleteak eta osagarriak. Moldeak. Mahaiko erremintak beirarekin lan egiteko, hala nola espatulak, matxardak, hortzak, 
putz egiteko kanaberak, moldeak, grapak eta astoak. Esmerilaketa-tornua, mateatzeko makina. Labe elektrikoa. 
Eskularruak, betaurrekoak eta babes-ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Laborategirako beirazko tresnak: Destilaziorako aparatuak, buretak, matrazeak, pipeta graduatuak, pipeta 
bolumetrikoak, probetak, saio-hodiak, zentrifuga-tutuak, beira bolumetrikoa, argizko errotuluak, dekoraziorako artikuluak 
eta bestelakoak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ataleko arduradunaren laneko aginduak eta kontrol-orriak, inprimakiak eta gorabehera-parteak. Fabrikazio-oinarriak: 
makinen prestaketa eta mantentze-lanak, beira prestatzeko oinarrizko prozedurak. Prozedura teknikoak. Akatsak eta 
kalitateak ezagutzea. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

BEIRAZKO PRODUKTUEN KONFORMAZIO ESKUZKOA EDO 
ERDIAUTOMATIKOA, PUTZ EGINEZ 

 
2. prestakuntza-modulua:  

BEIRAZKO PRODUKTUEN KONFORMAZIO ESKUZKOA EDO 
ERDIAUTOMATIKOA, KOLATZE, PRENTSAKETA ETA ZENTRIFUGATZE 

BIDEZ 

 
3. prestakuntza-modulua:  

BEIRAZKO TUTUEN MOLDEKATZE ESKUZKOA ETA ERDIAUTOMATIKOA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

BEIRAZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIO ETA ERALDAKETA ESKUZKO 
ETA ERDIAUTOMATIKOKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
 

1 

2 
3 
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1. prestakuntza-modulua:  
BEIRAZKO PRODUKTUEN KONFORMAZIO ESKUZKOA EDO 
ERDIAUTOMATIKOA, PUTZ EGINEZ 

 

Kodea: MF0643_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0643_1 Beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki konformatzea, 

putz eginez. 
 

Iraupena: 120 ordu 
 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
BEIRAZKO OSAGAIAK PULTSUAN ITSASTEA ETA MOLDEKATZEA 
 

Kodea: UF1232 
 

Iraupena: 40 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin eta landutako produktuen 

suberaketari dagokionez LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ore urtuak oinarri gisa hartuta, modelatze eskuzkoa edo erdiautomatikoa gauzatzeko erabilitako beiren ezaugarri 
nagusiak deskribatzea. 

EI1.1 Beira urtzeko eta fintzeko prozesuaren etapak identifikatzea. 
EI1.2 Beira orean koloreztatzeko teknika deskribatzea. 
EI1.3 Beiraren lan-tartea definitzea. 
EI1.4 Modelatze eskuzkoan edo erdiautomatikoan erabilitako beiren ezaugarriak laneko teknikaren eskakizunekin 
lotzea. 
EI1.5 Urtze-prozesuan sortutako akats nagusiak identifikatzea. 

A2: Beira urtuko oreak oinarri gisa hartuta, beirazko osagaiak itsastea eta moldekatzea. 
EI2.1 Beirazko osagaiak pultsuan itsasteko eta modelatzeko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
erremintak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.2 Beirazko osagaiak pultsuan itsastearekin eta moldekatzearekin lotutako akats nagusiak deskribatzea, akats 
horien kausa probableena adieraziz eta egon daitezkeen konponbideak proposatuz. 
EI2.3 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko osagaiak pultsuan itsasteko eta modelatzeko erabili behar diren 
segurtasun-ekipamenduak eta -neurriak deskribatzea. 
EI2.4 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko osagaiak pultsuan itsastea eta modelatzea; honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Oinarri-pieza birberotzea osagaiak soldatu bitartean gradiente termikoak hausturarik edo produktuaren 

kalitateari dagokionez lerma onartezinik eragin ditzan saihesteko. 

- Osagaia egiteko beirazko posta hartzea, posta hori itsasteko eta moldekatzeko beharrezkoa den 

tenperaturarako egokia den kantitatean. 

- Bozelak, zurtoinak, heldulekuak, oinak edo zurrustak oinarri-piezari itsastea eta modelatzea, beharrezkoak 

diren erremintak eta lanabesak maneiatuz. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren modeloaren arabera. 
EI2.5 Beirazko produktuak pultsuan itsasteari eta moldekatzeari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta 
gauzatzea, garatzen duen lanaz arduratuz. 
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EI2.6 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI2.7 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A3: Beira urtuko oreak oinarri gisa hartuta konformatutako beirazko objektuak suberatzea. 
EI3.1 Suberaketa-eragiketa gauzatzeko premia justifikatzea eta erabilitako tratamendu termikoen funtsezko alderdiak 
deskribatzea. 
EI3.2 Produktuaren propietateak suberaketa-zikloaren ezaugarriekin lotzea. 
EI3.3 Suberaketa-eragiketekin lotutako akats nagusiak deskribatzea, horien kausa probableena adieraziz eta egon 
daitezkeen konponbideak proposatuz. 
EI3.4 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko produktuen suberaketa-eragiketetan erabili behar diren segurtasun-
neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI3.5 Kasu praktiko batean, beira urtuko oreak oinarri gisa hartuta egindako beirazko produktuen suberaketa 
gauzatzea; honako lan hauek egin behar dira: 

- Beirazko piezak suberaketa gauzatzeko labean jartzea, tratamendu termikoan hausturak eta deformazioak 

gerta daitezen saihestuz  
- Osagaia egiteko beirazko posta hartzea, posta hori itsasteko eta moldekatzeko beharrezkoa den 

tenperaturarako egokia den kantitatean. 

- Ziklo termikoaren tenperaturaren kurba aukeratzea, beira-mota nahiz produktuen tamaina eta forma kontuan 

hartuta. 

- Landutako produktuetan hondar-tentsiorik ote dagoen zehaztea polariskopioa erabiliz. 
EI3.6 Beirazko produktuen suberaketari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, garatzen duen lanaz 
arduratuz. 
EI3.7 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI3.8 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 
 

Edukiak: 

1. Konformazio eskuzko edo erdiautomatikorako beirak 
- Erabilitako beiren ezaugarri nagusiak: Motak. Sailkapen-irizpideak. Beira luzeak eta beira motzak. 
- Beirak urtzea:  

• Beira urtuaren propietateak, beiraren konformazio eskuzkoarekin edo erdiautomatikoarekin lotuta daudenak.  
• Beirak orean koloreztatzea.  
• Fintzea. 

• Urtze-kurbak. 
- Birikaz putz egiteko ekintzan erabilitako beirak. 
- Beira urtzeko ekintzan sortutako akatsak:  

• Urtu gabeak. 

• Harriak. 

• Sokak. 

• Hariak. 

• Burbuilak. 

• Desbeiraketak. 

2. Beira urtuko oreak oinarri gisa hartuta, beirazko osagaiak itsastea eta pultsuan moldekatzea. 
- Osagaiak itsatsiz eta pultsuan moldekatuz lortutako beirazko produktuak. 
- Erabilitako erremintak eta lanabesak:  

• Eskora. 

• Matxardak. 

• Guraizeak. 

• Espatulak. 
- Postak hartzea. Puntilaren egokitzapena. 
- Aldez aurretik egindako osagaiak itsastea. Osagaien egokitzapen termikoa. 
- Piezaren gainean pultsuan itsastea eta moldekatzea. 
- Osagaien itsasketan sortutako akatsak. 
- Beira urtuko oreak pultsuan itsasteko eta moldekatzeko eragiketetatik eratorritako arriskuen prebentzioa. 
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3. Putz eginez eta osagaiak itsatsiz moldekatutako beirazko produktuen suberaketa 
- Beirazko produktuen suberaketaren alderdi orokorrak: 

• Tentsioak sortzea eta tentsioak lasaitzea. 

• Hondar-tentsioak zehaztea polariskopio bidez. 
- Suberaketa-kurbak: Suberaketaren tenperatura handiena eta tenperatura txikiena. 
- Putz eginez moldekatutako beirazko produktuetarako suberaketa-labeak eta -programak: 

• Labe jarraituak eta etenak. 

• Laberatze-materiala. 

• Suberaketa-programaren etapak. 
- Eskuz edo erdiautomatikoki moldekatutako beirazko produktuen suberaketa. 
- Beirazko produktuen suberaketan sortutako akatsak: Pitzadurak. Hausturak. Hondar-tentsioak. 
- Beira suberatzeko eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa: 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
BEIRAZKO PRODUKTUEN KONFORMAZIOA BIRIKAZ PUTZ EGINEZ 
 

Kodea: UF1233 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, egindako produktuen 

suberaketari dagokionez izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Beirazko produktuak egitea pultsuan putz eginez. 
EI1.1 Pultsuan putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.2 Produktuaren propietateak pultsuan putz egiteko teknikaren berezko ezaugarriekin lotzea. 
EI1.3 Pultsuan putz eginez beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki egiteko eragiketekin lotutako akats 
nagusiak deskribatzea, akats horien kausa probableenak eta egon daitezkeen konponbideak aipatuz. 
EI1.4 Laneko arrisku nagusiak eta pultsuan putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko erabili behar diren 
segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.5 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beira hutseko produktua konformatzea pultsuan putz eginez; honako lan hauek 
egin behar dira: 

- Kanaberaren aukeraketa justifikatzea beira urtuaren kantitatearen, tenperaturaren eta biskositatearen 

arabera. 

- Posta etapa batean edo bitan hartuko den balioestea, putz egin beharreko piezaren tamainaren arabera. 

- Beirazko posta hartzea, posta ateratzean burbuilak eta beira biribildua sor daitezen saihestuz. 

- Pultsuan putz eginez konformazio-eragiketak egitea beharrezkoak diren erreminten laguntzarekin eta lana 

mahaian eginez. 

- Sobera geratzen den beira moztea erreminta eta ekipamendu egokiak erabiliz. 

- Ukituak ematea eta akabatzea soberakinak kenduz, ezarritako modeloaren arabera. 

- Egindako piezak izan ditzakeen akatsak identifikatzea, akats horien larritasuna eta kausa probableenak 

ebaluatuz. 
EI1.6 Ahozko edo idatzizko laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, pultsuan putz eginez 
konformatzea beira lauko xafla bat; honako lan hauek egin behar dira: 

- Kanaberaren aukeraketa justifikatzea beira urtuaren kantitatearen, tenperaturaren eta biskositatearen 

arabera. 

- Posta etapa batean edo bitan hartuko den balioestea, putz egin beharreko piezaren tamainaren arabera. 

- Beirazko posta hartzea, posta ateratzean burbuilak eta beira biribildua sor daitezen saihestuz. 

- Zilindroa egitea beira lauko xaflaren dimentsioetara eta lodierara egokituta, laneko aginduaren arabera. 

- Zilindroa estutzea eta kanaberatik bereiztea. 
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- Zilindroa moztea eta berdintzea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea laneko aginduaren arabera. 

- Egindako piezak izan ditzakeen akatsak identifikatzea, akats horien larritasuna eta kausa probableenak 

ebaluatuz. 
EI1.7 Pultsuan putz eginez beirazko produktuak egiteari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, 
garatzen duen lanaz arduratuz. 
EI1.8 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI1.9 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

A2: Beirazko produktuak egitea moldean putz eginez. 
EI2.1 Moldean putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.2 Produktuaren propietateak moldean putz egiteko teknikaren berezko ezaugarriekin lotzea. 
EI2.3 Moldean putz eginez beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki egiteko eragiketekin lotutako akats 
nagusiak deskribatzea, akats horien kausa probableenak eta egon daitezkeen konponbideak aipatuz. 
EI2.4 Laneko arrisku nagusiak eta moldean putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko erabili behar diren 
segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.5 Ahozko edo idatzizko laneko aginduaren eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beira hutseko produktua konformatzea moldean putz eginez; honako lan hauek 
egin behar dira: 

- Beharrezkoa den moldea aukeratzea eta egokitzea itsastearen aurkako gaiak eta ura erabiliz. 

- Kanaberaren aukeraketa justifikatzea beira urtuaren kantitatearen, tenperaturaren eta biskositatearen 

arabera 

- Posta etapa batean edo bitan hartuko den balioestea, putz egin beharreko piezaren tamainaren arabera 

- Beirazko posta hartzea, posta ateratzean burbuilak eta beira biribildua sor daitezen saihestuz. 

- Beira laneko mahaiaren laguntzarekin banatzea. 

- Beira moldean sartzea eta forma putz eginez lortzea. 

- Pieza moldetik ateratzea eta soberako beira kentzea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea ezarritako modeloaren arabera. 

- Egindako piezak izan ditzakeen akatsak identifikatzea, akats horien larritasuna eta kausa probableenak 

ebaluatuz. 
EI2.6 Moldean putz eginez beirazko produktuak egiteari buruzko laneko argibideak interpretatzea eta gauzatzea, 
garatzen duen lanaz arduratuz. 
EI2.7 Lana garatzeari eta lanaren emaitzei dagokienez eskatzen den informazioa betetzeko inprimaki-ereduak 
identifikatzea, eta sortutako datuak behar bezala erregistratzea. 
EI2.8 Lan-eremua ordena- eta garbitasun-maila egokian mantentzea. 

 

Edukiak: 

1. Beirazko produktuak konformatzea pultsuan putz eginez 
- Pultsuan putz eginez lortutako produktuak.  
- Erabilitako erremintak eta lanabesak: Kanabera. Puntila. Matxardak. Guraizeak. Espatulak. Konpasa. Papera. 

Mallotxak. 
- Postak hartzea. Kanaberaren eta puntilaren egokitzapena. 
- Beira hutseko produktuak egitea pultsuan putz eginez.  

• Forma egitea.  
• Kalota moztea eta bereiztea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea.  
• Ertzak berriz erretzea.  
• Soberakinak kentzea. 

- Akats ohikoenak: Kausak. Egon daitezkeen konponbideak. 

2. Beira lauko xaflak konformatzea putz eginez 
- Erabilitako erremintak eta lanabesak: Kanabera. Puntila. Matxardak. Guraizeak. Espatulak. Papera. 
- Postak hartzea. Postak etapaka hartzea. 
- Beira lauko xaflak egitea putz eginez  

• Zilindroa eratzea.  
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• Zilindroa musarratzea eta irekitzea. 

• Berdintzea. 
- Ukituak ematea eta akabatzea. Soberako beira moztea. 
- Akats ohikoenak:  

• Kausak. 

• Egon daitezkeen konponbideak. 

3. Beirazko produktuak konformatzea moldean putz eginez 
- Moldean putz eginez lortutako produktuak. 
- Erabilitako erremintak, lanabesak eta moldeak. 

• Aurremoldeak.  
• Molde metalikoak eta/edo zurezko moldeak. 

- Moldeen egokitzapena. Itsastearen aurkako gaiak erabiltzea. 
- Postak hartzea. Kanaberaren egokitzapena. 
- Beira hutseko produktuak egitea moldean putz eginez: 

• Paresoia edo piezaren aurretiko forma sortzea. 

• Behin betiko formari putz egitea. 

• Kalota moztea eta bereiztea. 
- Ukituak ematea eta akabatzea. 

• Ertzak berriz erretzea.  
• Soberakinak kentzea. 

- Akats ohikoenak: Kausak. Egon daitezkeen konponbideak. 

4. Arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko eta segurtasuneko eta laneko osasuneko neurriak 
beirazko produktuei putz egiteko eragiketetan 

- Beirazko produktuei eskuz putz egiteko ekintza gauzatzeko instalazioen, ekipamenduen, makinen eta prozedura 
operatiboen berezko arriskuak: 

• Tenperatura handiko fokuen eraginpean jartzea.  
• Materialak eta erremintak tenperatura handian manipulatzea.  
• Erregaiak erabiltzea. 

• Material ebakitzailea manipulatzea.  
- Hondakin eta kutsatzaile nagusiak: Arriskugarritasuna. Tratamendua. 
- Prebentzioko, babeseko eta ingurumeneko neurriak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Beiraren birziklapena. 

 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BEIRAZKO PRODUKTUEN KONFORMAZIO ESKUZKOA EDO 
ERDIAUTOMATIKOA, KOLATZE, PRENTSAKETA ETA ZENTRIFUGATZE 
BIDEZ 
 

Kodea: MF0644_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0644_1 Beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki konformatzea, 

kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez. 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

2 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez beirazko produktuak egiteko (eskuz edo erdiautomatikoki) teknikak eta 
prozedurak identifikatzea eta deskribatzea. 

EI1.1 Kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez beirazko produktuak egiteko (eskuz edo erdiautomatikoki) teknika 
guztiak deskribatzea, eta beren ezaugarri teknologikoen eta lortutako produktuen arabera sailkatzea. 
EI1.2 Kasu praktiko batean, kolatze, prentsaketa edo zentrifugatze bidez konformatutako beirazko produktuak 
erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Beirazko produktuak erabilitako konformazio-teknikekin lotzea. 

- Beirazko produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Beirazko produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak identifikatzea. 

A2: Beirazko produktuak egitea prentsaketa bidez. 
EI2.1 Prentsaketa bidez beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.2 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko produktuak prentsaketa bidez eskuz egiteko erabili behar diren 
segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.3 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko produktua konformatzea prentsaketa bidez; honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoa den beirazko posta hartzea. 

- Beharrezkoa den moldea aukeratzea eta egokitzea. 

- Prentsaketa-tenperatura eta -presioa moldearen ezaugarrietara eta deskribatutako produktura egokitzea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren fitxaren arabera. 

- Suberaketa egitea produktuak hausturarik pairatu gabe tentsioak behar adina ez kentzeagatik. 

A3: Beirazko produktuak egitea zentrifugatze bidez. 
EI3.1 Zentrifugatze bidez beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI3.2 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko produktuak zentrifugatze bidez eskuz egiteko erabili behar diren 
segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI3.3 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko produktua konformatzea zentrifugatze bidez; honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoa den beirazko posta hartzea. 

- Beharrezkoa den moldea aukeratzea eta egokitzea. 

- Moldea betetzeko eta beira moldean zentrifugatzeko eragiketak egitea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren fitxaren arabera. 

- Suberaketa egitea produktuak hausturarik pairatu gabe tentsioak behar adina ez kentzeagatik. 

A4: Beirazko produktuak egitea kolatze bidez. 
EI4.1 Pultsuan putz eginez eta moldean putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren 
eragiketen sekuentzia, prozedurak, tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI4.2 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko produktuak putz eginez eskuz egiteko erabili behar diren segurtasun-
neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 
EI4.3 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko produktua konformatzea kolatze bidez; honako lan hauek egin behar dira: 

- Deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoa den beirazko posta hartzea. 

- Beharrezkoa den moldea aukeratzea eta egokitzea. 

- Beira moldean kolatzeko eragiketak egitea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren fitxaren arabera. 

- Suberaketa egitea produktuak hausturarik pairatu gabe tentsioak behar adina ez kentzeagatik. 

A5: Kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez beirazko produktuak egiteko (eskuz edo erdiautomatikoki) eragiketekin 
lotutako akats nagusiak deskribatzea. 

EI5.1 Beira kolatzeko, prentsatzeko eta zentrifugatzeko eragiketekin, osagaiak itsasteko eragiketekin eta 
suberaketarekin lotutako akatsak sailkatzeko irizpide nagusiak deskribatzea. 
EI5.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, kolatze, prentsaketa edo zentrifugatze bidez lortutako beirazko 
produktuak —konformazioko, osagaiak itsasteko edo suberaketako eragiketei egotz dakizkiekeen fabrikazio-akatsak 
dituztenak— erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 
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- Fabrikazio-akatsak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Identifikatutako akatsen larritasuna ebaluatzea produktu bukatuaren kalitatearen arabera. 

- Akatsen kausa probableenak aipatzea. 

- Egon daitezkeen konponbideak proposatzea. 
 

Edukiak: 

1. Kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez gauzatutako konformazio eskuzko edo erdiautomatikorako 
beirak  

- Kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez gauzatutako konformazio eskuzko edo erdiautomatikorako beiren 
ezaugarri orokorrak: Motak. Sailkapen-irizpideak. Beira luzeak eta beira motzak. 

- Beirak urtzea:  
• Beira urtuaren propietateak, beiraren konformazio eskuzkoarekin edo erdiautomatikoarekin lotuta daudenak.  
• Beirak orean koloreztatzea.  
• Fintzea.  
• Urtze- eta suberaketa-kurbak. 

- Kolatzeko, prentsatzeko eta zentrifugatzeko ekintzetan erabilitako beirak. 

2. Kolatze bidezko konformazioa 
- Kolatze bidez lortutako produktuak. 
- Erabilitako makinak, erremintak, lanabesak eta moldeak. 

• Beira hartzeko esferak eta burruntzaliak, arrabolak, espatulak, matxardak eta kurrikak. 

• Molde sinpleak, hainbat osagaitako moldeak, harea-moldeak eta molde metalikoak. 
- Moldeen egokitzapena.  

• Egokitzapen termikoa.  
• Itsastearen aurkako gaiak erabiltzea. 

- Beirazko produktuak egitea kolatze bidez. 

• Postak hartzea eta moldeak betetzea.  
• Kolatzea molde irekian. 

• Beira lauaren kolatzea. 

• Kolatzea molde itxian. 
- Ukituak ematea eta akabatzea.  

• Soberakinak sopletea erabiliz kentzea. 

3. Prentsaketa bidezko konformazioa 
- Prentsaketa bidez lortutako produktuak. 
- Erabilitako makinak, erremintak, lanabesak eta moldeak. 

• Eskuzko prentsa. 

• Beira hartzeko esferak eta burruntzaliak, matxardak eta kurrikak. 

• Molde metalikoak.  
• Sopleteak. 

- Moldeen egokitzapena. 

• Egokitzapen termikoa.  
• Itsastearen aurkako gaiak erabiltzea. 

- Beirazko produktuak egitea prentsaketa bidez. 

• Postak hartzea eta moldeak betetzea.  
• Prentsaketa puntzoia erabiliz. 

- Ukituak ematea eta akabatzea. Soberakinak sopletea erabiliz kentzea. 

4. Zentrifugatze bidezko konformazioa 
- Zentrifugatze bidez lortutako produktuak. 
- Erabilitako makinak, erremintak, lanabesak eta moldeak. 

• Zentrifugatze-makina. 

• Beira hartzeko esferak eta burruntzaliak, matxardak eta kurrikak. 

• Molde metalikoak.  
• Sopleteak. 

- Zentrifugatze-etapak.  
- Moldeen egokitzapena. 
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• Egokitzapen termikoa.  
• Itsastearen aurkako gaiak erabiltzea. 

- Beirazko produktuak egitea zentrifugatze bidez. 

• Biraketa-abiaduraren erregulazioa. 

• Postak hartzea eta moldeak betetzea.  
- Ukituak ematea eta akabatzea. 

• Soberako beira moztea. 

• Ertzak berriz erretzea. 

5. Eskuz edo erdiautomatikoki moldekatutako beirazko produktuen suberaketa 
- Beirazko produktuen suberaketaren alderdi orokorrak: 

• Tentsioak sortzea eta tentsioak lasaitzea. 

• Hondar-tentsioak zehaztea polariskopio bidez. 
- Suberaketa-kurbak: Suberaketaren tenperatura handiena eta tenperatura txikiena. 
- Eskuz edo erdiautomatikoki moldekatutako beirazko produktuetarako suberaketa-labeak eta -programak: 

• Labe jarraituak eta etenak. 

• Laberatze-materiala. 

• Suberaketa-programaren etapak. 
- Eskuz edo erdiautomatikoki moldekatutako beirazko produktuen suberaketa. 

6. Beirazko produktuen akats ohikoenak kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidezko konformazioan 
- Beirak urtzeko ekintzan sortutako akatsak:  

• Urtu gabeak. 

• Harriak. 

• Sokak. 

• Hariak. 

• Burbuilak. 

• Desbeiraketak. 
- Kolatzeko ekintzan sortutako akatsak:  

• Zimurrak.  
• Uhindurak. 

• Gainazaleko ñabardurak galtzea. 
- Prentsatzeko ekintzan sortutako akatsak: Soberakinak. Molde-markak. 
- Zentrifugatzeko ekintzan sortutako akatsak:  

• Banaketa irregularra. 

• Uhindura.  
• Deszentramendua.  
• Soberakinak. 

- Osagaien itsasketan sortutako akatsak: deformazioak. 
- Beirazko produktuen suberaketan sortutako akatsak: Pitzadurak. Hausturak. Hondar-tentsioak. 

7. Arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko eta segurtasuneko eta laneko osasuneko neurriak 
kolatze, prentsaketa eta zentrifugatze bidez gauzatutako beirazko produktuei putz egiteko eragiketetan 

- Erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak. 

• Beira eskuz edo automatikoki kolatzeko, prentsatzeko eta zentrifugatzeko eragiketetatik eratorritako arriskuen 
prebentzioa: 

• Tenperatura handiko fokuen eraginpean jartzea.  
• Materialak eta erremintak tenperatura handian manipulatzea.  
• Erregaiak erabiltzea. 

• Material ebakitzailea manipulatzea.  
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Hondakin eta kutsatzaile nagusiak: arriskugarritasuna eta tratamendua. 
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3. prestakuntza-modulua: 
BEIRAZKO TUTUEN MOLDEKATZE ESKUZKOA ETA ERDIAUTOMATIKOA 
 

Kodea: MF0645_1 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0645_1 Beirazko produktuak eskuz edo erdiautomatikoki egitea, beirazko 

tutuak moldekatuz. 

 

Iraupena: 90 ordu 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Beirazko tutuak eskuz edo erdiautomatikoki moldekatzeko teknika nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.1 Beirazko tutuak eskuz edo erdiautomatikoki moldekatzeko teknika nagusiak deskribatzea eta beren ezaugarri 
teknologikoen eta lortutako produktuen arabera sailkatzea. 

EI1.2 Kasu praktiko batean, teknika eskuzkoen edo erdiautomatikoen bidez konformatutako beirazko produktuak 
erakusten dira; honako lan hauek egin behar dira: 

- Beirazko produktuak erabilitako moldekatze-teknikekin lotzea. 

- Beirazko produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Beirazko produktu bakoitza akabatzeko beharrezkoak diren eragiketa nagusiak identifikatzea. 

- Beirazko produktu bakoitza egiteko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak identifikatzea. 

A2: Beirazko produktuak egitea beirazko tutuei putz eginez. 
EI2.1 Tutuei putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren eragiketen sekuentzia, prozedurak, 
tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 

EI2.2 Laneko arrisku nagusiak eta tutuei putz eginez beirazko produktuak eskuz egiteko erabili behar diren 
segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 

EI2.3 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beira hutseko produktua konformatzea beirazko tutuari pultsuan putz eginez; 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoa den beirazko tutua hautatzea. 

- Beirazko tutua berotzeko, tiratzeko, putz egiteko, mozteko eta berriz erretzeko eragiketak, deskribatutako 

produktua egiteko beharrezkoak direnak, egitea. 

- Egin beharreko produktuaren definizioan deskribatutako osagaiak itsasteko eragiketak egitea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren fitxaren arabera. 

- Suberaketa egitea produktuak hausturarik pairatu gabe tentsioak behar adina ez kentzeagatik. 

EI2.4 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beira hutseko produktua konformatzea beirazko tutuari moldean putz eginez; 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoa den beirazko tutua hautatzea. 

- Behar den moldea aukeratzea. 

- Moldea egokitzeko eragiketak, deskribatutako produktua egiteko beharrezkoak direnak, egitea 

- Beirazko tutua deskribatutako produktua egiteko beharrezkoa den moldean berotzeko, tiratzeko, putz 

egiteko, mozteko, berriz erretzeko eta antzeko eragiketak egitea. 

- Produktua moldetik ateratzeko ekintza egitea produktuak narriadurarik eta kalitateari dagokionez lerma 

onartezinik pairatu gabe. 

- Egin beharreko produktuaren definizioan deskribatutako osagaiak itsasteko eragiketak egitea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren fitxaren arabera. 

- Beira bolumetrikoki produktuak kalibratzea eta seinaleztatzea. 

- Suberaketa egitea produktuak hausturarik pairatu gabe tentsioak behar adina ez kentzeagatik. 

A3: Beirazko produktuak egitea beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz. 
EI3.1 Beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko produktuak eskuz egiteko beharrezkoak diren eragiketen 
sekuentzia, prozedurak, tresnak eta ekipamenduak deskribatzea. 
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EI3.2 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko produktuak eskuz egiteko 
erabili behar diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 

EI3.3 Ahozko edo idatzizko laneko aginduen eta dagokion modeloaren (beiran edo bozetoan) bitartez behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko produktua konformatzea; 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Deskribatutako produktua lortzeko beharrezkoak diren beirazko tutuak eta hagaxkak hautatzea, moztea eta 

horien ertzak lantzea. 

- Erremintak hautatzea, eta estutzeko, tiratzeko eta kurbatzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea, 

deskribatutako produktua egiteko egokiak diren formarekin eta sugarraren tenperaturarekin. 

- Egin beharreko produktuaren definizioan deskribatutako osagaiak itsasteko eragiketak egitea. 

- Beira bolumetrikoki produktuak kalibratzea eta seinaleztatzea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea produktuaren fitxaren arabera. 

- Suberaketa egitea produktuak hausturarik pairatu gabe tentsioak behar adina ez kentzeagatik. 

A4: Beirazko tutuak moldekatuz lortutako beirazko produktuak biltegiratzea. 
EI4.1 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz lortutako beirazko produktuak 
manipulatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko erabili behar diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak 
deskribatzea. 
EI4.2 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko produktuak hautatzea; 
honako lan hauek egin behar dira: 

- Laneko agindutik eratorritako kalitate- eta hautaketa-irizpideak deskribatzea. 

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

- Beirazko produktuak hautatzea ezarritako kalitate-irizpideen arabera. 

- Hautatutako produktuak kontrolatzea eta laneko aginduan ezarritako produkzio- eta kontrol-parteak betetzea. 

EI4.3 Dagokion laneko agindu bidez behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, beirazko produktuak 

enbalatzea eta etiketatzea; honako lan hauek egin behar dira: 
- Produktu bukatuak identifikatzeko erabilitako kodeak identifikatzea eta deskribatzea. 

- Enbalatzeko eta etiketatzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren baliabideak eta materialak identifikatzea. 

- Adierazitako produktuak enbalatzea laneko aginduan deskribatutako prozeduren arabera. 

- Enbalajeak identifikatzea ezarritako kodifikazioaren eta etiketatze-arauen arabera. 
 

Edukiak: 

1. Beirazko tutuak eta hagaxkak 
- Beirazko tutuak eta hagaxkak fabrikatzeko erabilitako beira-moten ezaugarri tekniko nagusiak:  

• Borosilikatozko beirak.  
• Beira neutroak.  
• Silizezko beirak. 

- Merkatuan dauden beirazko tutuen ezaugarri orokorrak: Motak. Ezaugarri teknikoak. Sailkapen-irizpideak. 
- Merkatuan dauden beirazko hagaxken ezaugarri orokorrak: Motak. Ezaugarri teknikoak. Sailkapen-irizpideak. 

2. Beiraren moldekatze eskuzkoaren eta erdiautomatikoaren bitartez lortutako produktuak 
- Beira hutsa. 
- Ornamentuzko beira. 
- Laborategiko beira. 
- Argizko errotuluak. 
- Beirazko tutuen eta hagaxken moldekatze eskuzkoan edo erdiautomatikoan sortutako akatsak. 

3. Beirazko hagaxkak eta tutuak moldekatzeko oinarrizko eragiketak 
- Beirazko hagaxkak eta tutuak mozteko eta horien ertzak lantzeko oinarrizko eragiketak. 
- Beirazko hagaxkak eta tutuak tolesteko eta tiratzeko eragiketak. 
- Beirazko tutua pultsuan putz eginez moldekatzeko eragiketak. 
- Beirazko tutua moldean putz eginez moldekatzeko eragiketak:.  

• Molde-motak.  
• Moldeen egokitzapena.  
• Tenperatura-kurbak. 

- Beirari putz eginez lortutako produktuak. 
- Erabilitako erremintak, lanabesak eta moldeak. 
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• Tutuak estutzeko makina. 

• Tutuak tolesteko makina. 

• Bolen makina. 

• Beirazko tuturako tornu sopleteduna. 

• Esmerilatzeko lanabesak. 

• Mahaiko sopleteak, biragarri motakoak. 

• Esku-sopleteak. 

• Beira mozteko makina, diamante-diskoa duena. 

• Moldeak. 

4. Beirazko produktuak beirazko hagaxkak eta tutuak moldekatuz egitea 
- Tutuak estutzea eta ixtea. 

- Beira hutseko, ornamentu-beirako eta laborategiko beirako produktuak egitea pultsuan putz eginez 

- Beira hutseko, ornamentu-beirako eta laborategiko beirako produktuak egitea moldean putz eginez. 

- Laborategiko produktuak egitea beirazko tutua oinarri gisa hartuta. 

- Tutuak eta hagaxkak itsasteko prozedurak. 

- Ahoak irekitzea. 

- Ahoen esmerilaketa. 

- Gainazaleko aplikazioak: Kalkomaniak. Serigrafia. 
- Beira eta metala soldatzea. 

- Laborategirako beira bolumetrikoko produktuak kalibratzea. 

- Ukituak ematea eta akabatzea. 

5. Beirazko tutuen moldekatze eskuzkoa edo automatikoa oinarri gisa hartuta lortutako produktuak 
suberatzea 

- Beirazko produktuen suberaketaren alderdi orokorrak: 

• Tentsioak sortzea eta tentsioak lasaitzea. 

• Hondar-tentsioak zehaztea polariskopio bidez. 

- Suberaketa-kurbak:  
• Tenperatura handiena. 

• Suberaketaren tenperatura txikiena. 

- Beirazko tutuak oinarri gisa hartuta moldekatutako beirazko produktuak suberatzeko labeak eta programak. 

• Labe jarraituak eta etenak. 

• Laberatze-materiala. 

• Suberaketa-programaren etapak. 

- Beirazko tutuen moldekatzea oinarri gisa hartuta lortutako produktuak suberatzea. 

- Beirazko produktuen suberaketan sortutako akatsak: Pitzadurak. Hausturak. Hondar-tentsioak. 
- Beira suberatzeko eragiketen ondoriozko arriskuen prebentzioa: 

6. Arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko eta segurtasuneko eta laneko osasuneko neurriak 
beirazko produktuak manufakturatzeko eskuzko eragiketetan 

- Erabilitako materialak manipulatzeko eta garraiatzeko kontuan hartu behar direnak: Material ebakitzailea 
manipulatzea.  

- Beirazko produktuen konformazio eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren eragiketetatik eratorritako arriskuen 
prebentzioa. 

• Tenperatura handiko fokuen eraginpean jartzea.  
• Materialak eta erremintak tenperatura handian manipulatzea.  
• Erregaiak erabiltzea. 

- Hondakin eta kutsatzaile nagusiak: Arriskugarritasuna. Tratamendua. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beirazko produktuen fabrikazio eta eraldaketa  
eskuzkoa eta erdiautomatikoa 

 

 

 
 

 

29 

4. prestakuntza-modulua:  
BEIRAZKO PRODUKTUEN FABRIKAZIO ETA ERALDAKETA ESKUZKO 
ETA ERDIAUTOMATIKOKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0259 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Beirazko produktuak egiteko beira birziklatua eta beirazko hagaxkak nahiz tutuak hartzeko eta deskargatzeko 
eragiketetan parte hartzea, laneko argibideen eta ezarritako segurtasun-baldintzen arabera. 

EI1.1 Hornitutako materiala deskargatu baino lehen hornitutako materiala aztertzen laguntzea, enbalajeen egoera ona 
dela, jasotako argibide teknikoen arabera etiketatuta daudela eta materialen kantitateak nahiz ezaugarriak sarrera-
albaranetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatuz. 

EI1.3 Materialak enpresak ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan deskargatzen eta biltegiratzen laguntzea. 

EI1.4 Egiaztatutako desadostasunak dituzten materialak identifikatzea, eta material horietarako 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. 

EI1.6 Hartzeko eta deskargatzeko eragiketen garapenari buruz eskatzen den informazioa modu argi eta zehatzean 

islatzea, enpresaren argibide teknikoen arabera. 

A2: Makinak eta erremintak prestatzen eta beira urtuko oreen moldekatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren bitartez 
beirazko produktuak egiteko eragiketak gauzatzen parte hartzea. 

EI2.1 Makinak eta erremintak prestatzen laguntzea, beharrezkoak diren lanabesak hautatuz (kanabera, puntila, 
guraizeak, matxardak, espatulak, mablea, mallotxak, papera, eta abar), eta prentsatzeko, zentrifugatzeko eta mozteko 
ekipamenduak, besteak beste, puntuan jarriz. 

EI2.2 Moldeak eta puntzoiak egokitzen laguntzea, lubrifikatzailea gehituz, eta, hala badagokio, urez hoztuz beira ez 
itsasteko eta pieza errazago atera ahal izateko. 

EI2.3 Moldean kolatzeko, prentsatzeko, zentrifugatzeko eta putz egiteko ekintzak gauzatzen parte hartzea, 
ekipamenduekin jardunez eta pieza moldetik aterata. 

EI2.4 Pultsuan putz egiteko eta osagaiak itsasteko eta moldekatzeko eragiketetan laguntzea, beira puntil bidez 
emanez, beharrezkoak diren erremintak emanez edo erreminta horiekin eragiketa sinpleak eginez. 

EI2.5 Kalota edo soberako beira mozten eta kentzen parte hartzea. 

EI2.6 Soberakinak kentzen eta moldekatutako piezen akaberan parte hartzea, sopletearekin jardunez. 

EI2.7 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

EI2.8 Beira urtuko oreen moldekatze eskuzkoaren edo erdiautomatikoaren bitartez beirazko produktuak egiteko 
eragiketen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea, eta adierazitako norbera babesteko ekipamenduak 
erabiltzea. 

A3: Ekipamenduak, erremintak eta materialak prestatzen ez ezik beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko 
produktuak egiteko eragiketak gauzatzen ere parte hartzea. 

EI3.1 Beirazko tutuak eta hagaxkak hautatzea beren osaeraren, diametroaren eta lodieraren arabera, jasotako 
argibideen arabera. 

EI3.2 Beharrezkoak diren erremintak eta lanabesak hautatzen laguntzea, baita horiek mantentzen eta puntuan jartzen 
ere. 

EI3.3 Laneko sugarra erregulatzen laguntzea, pita beira-motaren, egin beharreko eragiketaren eta produktuaren 
formaren arabera hautatuz. 

EI3.4 Moldeak hautatzen eta egokitzen laguntzea. 

EI3.5 Moldekatzeko ekintzan parte hartzea, tutuak moldean estutuz, tiratuz, kurbatuz eta putz eginez. 

EI3.6 Ertzak mozten eta berriz erretzen (sopletea erabiliz) parte hartzea. 
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EI3.7 Beirazko materialak garraiatzea eta manipulatzea, hotzean nahiz beroan, segurtasun-baldintzetan eta kalitate-
lermak saihestuz. 

EI3.8 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

EI3.9 Beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko produktuak egiteko eragiketen arriskuak eta segurtasun-
baldintzak identifikatzea, eta adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 

A4: Ekipamenduak, erremintak eta materialak prestatzen ez ezik beirazko tutuak moldekatuz lortutako beirazko produktuak 
akabatzeko eragiketak gauzatzen ere parte hartzea. 

EI4.1 Material beiraztagarriak aplikatzen parte hartzea, beiraren gainazala prestatuz, tintak eta kalkak egokituz eta 
aplikazioa eginez. 

EI4.2 Esmerilaketa-tornuarekin jardutea, aho esmerilatuak lortzeko. 

EI4.3 Beira bolumetrikoko objektuak kalibratzeko ekipamenduekin jardutea, ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan deskribatutako prozeduren arabera. 

EI4.4 Hainbat osagaiz osatutako produktuak muntatzea jasotako argibide teknikoen arabera. 

EI4.5 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

EI4.6 Beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko produktuak egiteko eragiketen arriskuak eta segurtasun-
baldintzak identifikatzea, eta adierazitako norbera babesteko ekipamenduak erabiltzea. 

A5: Beirazko produktuak suberatzeko eragiketak egitea. 
EI5.1 Suberaketa-kutxak kargatzen eta deskargatzen parte hartzea, beirazko materialak manipulatuz, hotzean nahiz 
beroan, segurtasun-baldintzetan eta kalitate-lermak saihestuz. 

EI5.2 Suberaketa-programaren funtzionamendua kontrolatzea, ezarritako eragiketa-baldintzak mantenduz eta 
enpresak eskatutako kontrol-informazioa erregistratuz. 

EI5.3 Material erregogorren mantentze-lanak egiten laguntzea, horien kontserbazio-egoera ziurtatuz, eta, hala 
badagokio, material horien ordez beste batzuk jarriz. 

EI5.4 Suberaketa-eragiketen arriskuak eta segurtasun-baldintzak identifikatzea, eta adierazitako norbera babesteko 
ekipamenduak erabiltzea. 

EI5.5 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A6: Moldekatze eskuzkoaren eta erdiautomatikoaren bitartez lortutako beirazko produktuak biltegiratzeko ekintzan parte 
hartzea. 

EI6.1 Produktu bukatuak identifikatzeko enpresak erabiltzen dituen kodeak identifikatzea eta deskribatzea.  
EI6.2 Enbalaje-materialak hautatzea, ezarritako kodifikazioaren eta etiketatze-arauen arabera. 

EI6.3 Beirazko produktuak enbalatzea, enbalaje-materiala prestatuz eta produktua paketatuz kalterik eta kalitateari 
dagokionez lerma onartezinik pairatu gabe. 

EI6.4 Enbalatutako produktua identifikatzea enbalajea markatuz eta etiketatuz. 

EI6.5 Enbalatutako produktuak enpresak esleitutako tokian biltegiratzea, produktuen kontserbazioa eta erraz aurkituko 
direla bermatuz. 

EI6.6 Enbalatzeko eta biltegiratzeko eragiketen garapenari buruz eskatzen den informazioa modu argi eta zehatzean 
islatzea, enpresaren argibide teknikoen arabera. 

EI6.7 Laneko arrisku nagusiak eta beirazko produktuak manipulatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko erabili behar 
diren segurtasun-neurriak eta -ekipamenduak deskribatzea. 

EI6.8 Bere erantzukizunpeko langunea ez ezik makinak, lanabesak eta erremintak ere garbitzea eta ordenatzea, 
horien funtzionamendu- eta kontserbazio-egoera egokiak mantenduz. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz. 

EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti. 
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Edukiak: 

1. Birziklatutako beira eta beirazko tutuak eta hagaxkak hartzea eta deskargatzea 
- Lehengaien hornidurak ikuskatzea. 
- Materialak deskargatzea eta biltegiratzea. 
- Egiaztatutako desadostasunak dituzten materialak prozesatzea. 
- Hornigaiak hartzeko prozesuaren berezko dokumentazioa betetzea. 
- Lan-eremua eta erabilitako ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Norbera babesteko baliabideak erabiltzea. 

2. Beira urtuko oreen moldekatze eskuzko edo erdiautomatikoaren bitartez beirazko produktuak egiteko 
eragiketak 

- Lanabesak hautatzea: kanabera, puntila, guraizeak, matxardak, espatulak, mablea, mallotxak, papera. 
- Prentsatzeko, zentrifugatzeko eta mozteko ekipamenduak puntuan jartzea. 
- Moldeak eta puntzoiak egokitzea. 
- Kolatzeko, prentsatzeko, zentrifugatzeko eta moldean putz egiteko ekipamenduekin egindako eragiketak. 
- Pultsuan putz egiteko eragiketak eta osagaiak itsasteko eta moldekatzeko eragiketak. 
- Kalotak eta soberako beira moztea. 
- Soberakinak sopletea erabiliz kentzea eta akabatzea. 
- Lan-eremua eta erabilitako ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Norbera babesteko baliabideak erabiltzea. 

3. Beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz beirazko produktuak egiteko eragiketak 
- Beirazko tutuak eta hagaxkak hautatzea. 
- Beharrezkoak diren erremintak eta lanabesak hautatzea eta puntuan jartzea. 
- Laneko sugarra erregulatzea beira-motaren, egin beharreko eragiketaren, eta produktuaren formaren arabera. 
- Moldeak egokitzea tutuei putz egiteko. 
- Tutuak moldean estutzeko, tiratzeko, kurbatzeko eta putz egiteko. 
- Ertzak moztea eta berriz erretzea sopletea erabiliz. 
- Ekipamenduak eta erremintak garbitzea eta mantentzea. 
- Norbera babesteko baliabideak erabiltzea. 

4. Beirazko tutuak eta hagaxkak moldekatuz lortutako beirazko produktuak akabatzeko eragiketak 
- Tinta eta kalka beiraztagarriak egokitzea eta aplikatzea. 
- Aho esmerilatuak lortzea. 
- Beira bolumetrikoko objektuak kalibratzeko ekipamenduekin eragiketak egitea. 
- Hainbat osagaiz osatutako produktuak muntatzea. 
- Lan-eremua eta erabilitako ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Norbera babesteko baliabideak erabiltzea. 

5. Beirazko produktuen suberaketa 
- Suberaketa-kutxak kargatzea eta deskargatzea. 
- Suberaketa-programak kontrolatzea. 
- Material osagarriak mantentzea. 
- Lan-eremua eta erabilitako ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Norbera babesteko baliabideak erabiltzea. 

6. Beirazko produktuen biltegiratze eskuzkoa eta erdiautomatikoa. 
- Produktu bukatuak identifikatzeko enpresak erabiltzen dituen kodeak ezagutzea. 
- Enbalatzeko materialak hautatzea. 
- Bukatutako produktuak enbalatzea. 
- Enbalatutako produktua markatzea eta etiketatzea. 
- Enbalatutako produktuak biltegiratzea. 
- Bukatutako produktuak biltegiratzeko ekintzaren berezko dokumentazioa betetzea. 
- Lan-eremua eta erabilitako ekipamenduak garbitzea eta mantentzea. 
- Norbera babesteko baliabideak erabiltzea. 

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
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- 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 

MF0643_1:  
Beirazko produktuen 
konformazio eskuzkoa edo 
erdiautomatikoa, putz eginez 
 

• 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 
industri beiragintzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0644_1:  
Beirazko produktuen 
konformazio eskuzkoa edo 
erdiautomatikoa, kolatze, 
prentsaketa eta zentrifugatze 
bidez 

• 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 
industri beiragintzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0645_1:  
Beirazko tutuen moldekatze 
eskuzkoa eta 
erdiautomatikoa 

• 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 
industri beiragintzaren 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 

Beira beroko lantegia 200 200 

 

 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X   

Beira beroko lantegia 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. 

Beira beroko lantegia 

- 1600 ºC-ko urtzeko labea 100 kg beirarako. 
- 1100 ºC-ko suberaketarako labe elektrikoa, 500 litrokoa. 
- 1300 ºC-ko labe elektrikoa, 400 litrokoa. 
- Lan-bankua. 
- Putz egiteko kanabera. 
- Kurrikak. 
- Matxardak. 
- Burdinak. 
- Puntila. 
- Guraizeak. 
- Puntzoia. 
- Konpasa. 



 
 
BEIRA ETA ZERAMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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Beira beroko lantegia 

- Putz egiteko gailua. 
- Paleta. 
- Mablea. 
- Mallotxak. 
- Urkila. 
- Egurrezko moldeak. 
- Urtze-moldeak.  
- Tutuak estutzeko makina. 
- Tutuak tolesteko makina. 
- Bolen makina. 
- Gehienez ere 78 mm dituen beirazko tuturako tornu sopleteduna. 
- Esmerilatzeko lanabesen sorta osoa. 
- Mahaiko sopleteak, biragarri motakoak eta propano-oxigeno 

errekuntza dutenak. 
- Esku-sopleteak. 
- Neurketa-ekipamendua. 
-  Beira mozteko makina, 400 mm-ko diamante-diskoa duena, eta ur 

bidez hozten dena. 
- Aplikazio serigrafikoen ekipamendua. 
- Argi-lanpara polarizatua. 

 

 

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

 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 

irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 

 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat 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. 
 



 

 



 

 

 




