KIMIKA
Lanbide-eremua: Polimeroen transformazioa
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(QUIT0309) KAUTXUA TRANSFORMATZEKO ERAGIKETAK (719/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Kautxuak eta gehigarriak manipulatzeko eragiketak egitea, kautxu eta latexeko nahasteak prestatzeko eta, gero, produktutan transformatzeko, moldaketa-, injekzio-, kalandratze- edo
estrusio- eta bulkanizazio-eragiketen bidez. Horrez gain, produktuen akabera-eragiketak egitea, lehen mailako mantentze-lanen ardura hartuta eta materialen eta lortutako produktuen kalitatearen ardura hartuta,
hori guztia laneko, osasuneko eta ingurumeneko arriskuak prebenituz.
Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Gaitasun-atalak

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak



2

UC0325_2

Kautxuaren eta latexaren nahasketak ekoiztea

UC0326_2

Polimeroak transformatzeko makinak eta instalazioak
prestatzea.

UC0327_2

Kautxua eta latexa transformatzeko eragiketak egitea.

UC0328_2

Kautxuaren eta latexaren transformatuen eragiketa
osagarriak eta akabera-eragiketak egitea

QUI112_2 KAUTXUA
TRANSFORMATZEKO ERAGIKETAK
(1085/2005 EDa, 2005eko urriaren
5ekoa)






















8141.1041 Kautxuzko produktuak fabrikatzeko makinetako operadorea,
pneumatikoena salbu
8131.1084 Latexaren tratamendurako instalazioetako operadorea (kautxua).
8141.1052 Plastikoa eta kautxua transformatzeko makinetako operadorea
8141.1018
Pneumatikoak birkautxuztatzeko makinako operadorea
8141.1063
Pneumatiko-ekoizpenaren egiaztatzailea
8141.1029 Kautxuzko eta gomazko produktuei akabera emateko makinetako
operadorea
8141.1030
Pneumatikoak fabrikatzeko makinetako operadorea, oro har
8141.1041
Apar-goma ebakitzeko makinetako operadorea
8141.1041 Kautxua nahasteko-oratzeko makinako operadorea.
8141.1041 Kautxua ebakitzeko makinako operadorea.
8141.1041 Kautxuari distira emateko makinaren operadorea.
8141.1041 Kautxuaren estrusio-makinaren operadorea.
8141.1041 Kautxua arrabolez prentsatzeko makinaren operadorea.
8141.1041 Kautxua txikitzeko makinaren operadorea.
Kautxuzko artikuluen eta hibridoen mihiztatzailea.
Kautxuzko zigiluak ekoizteko makinetako operadorea.
8141.1041 Kautxuzko artikuluen bulkanizazio-makinako operadorea
(pneumatikoena salbu).
8141.1041 Kautxuzko artikuluen moldekatze-bulkanizatze makinaren
operadorea (pneumatikoena salbu).
8141.1030
Pneumatikoak moldekatzeko makinaren operadorea.
8141.1030
Pneumatikoen bulkanizazio-makinaren operadorea.
Zilindrista. Prentsako operadorea. Itsasteko operadorea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0325_2

Kautxuaren eta latexaren nahasketak ekoiztea

90

MF0326_2

MF0327_2

Polimeroak transformatzeko makinak eta
instalazioak prestatzea

Kautxuaren eta latexaren nahasketak
transformatzeko eragiketak.

140

150

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

90

30

UF0722

Polimeroak transformatzeko makinen eta instalazioen sistema mekanikoen, hidraulikoen,
pneumatikoen eta elektrikoen eraginkortasuna, eta haien mantentze-lanak

70

30

UF0723

Polimeroen transformaziorako marrazketa teknikoa

30

10

UF0724

Polimeroen transformaziorako ekipoen buruen, moldeen eta matrizeen konfigurazioa

40

10

UF0727

Kautxuaren eta latexaren nahasketen transformazioa eta bulkanizazioa

70

30

UF0728

Kautxuaren eta latexaren transformazio- eta bulkanizazio-produktuak

30

20

UF0721

Kalitatearen kudeaketa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa

50

30
30

MF0328_2

Kautxuaren eta latexaren transformatuen
eragiketa osagarriak eta akabera-eragiketak

70

70

MP0154

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

120

120

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

570

190

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0325_2

MF0326_2

MF0327_2

MF0328_2

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
graduatu-titulua izatea.
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo
erdi-mailako
zikloetara
sartzeko
dagozkion probak gainditu izana
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45
urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

Eskatzen den akreditazioa

UF0722
UF0723
UF0724

UF0722 eta UF0723
gaindituak izan behar ditu

UF0727
UF0728

UF0727 gainditua izan
behar du

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren bat
• Kimika lanbide-arloko goi-mailako teknikaria
• Kimika lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria, 3.
maila

Eskatzen den
lanbide-esperientzia
Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

UF0721

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Kautxua transformatzeko lantegia

90

90

Kautxua transformatzeko laborategia

60

60

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

2198/95 EDa, 1995eko abenduaren
28koa plastikoa eta kautxua
transformatzeko operadore lanbidearen
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen
duena

Por:
(QUIT0109) Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak transformatzeko
eragiketak.
(QUIT0209) Polimero termoplastikoak transformatzeko eragiketak.
(QUIT0309) Kautxua transformatzeko eragiketak.

