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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-MODULUA TROKELA PRESTATZEA 
Iraupena 70 

 

Kodea  MF0694_2 

Lanbide-arloa ARTE GRAFIKOAK 

Lanbide-eremua Transformazioa eta bihurketa industria grafikoetan 

Profesionaltasun-ziurtagiria Trokelaketa Maila 2 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Arte grafikoetako faseak eta prozesuak (zeharkakoa) 

Iraupena 

 

40 

Kalitatea prozesu grafikoetan (zeharkakoa) 30 

Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa industria grafikoan 
(zeharkakoa) 

30 

Trokelaketa prestatzea eta egitea 80 

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua trokelaketan. 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0694_2: TROKELAKETA-ELEMENTUAK PRESTATZEA 
TRANSFORMATU BEHARREKO EUSKARRIARI DAGOKIONEZ. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lana planifikatzeko ekoizpen-aginduak interpretatzea, kalitate- eta produktibitate-irizpideak aplikatuz. 

EI1.1 Trokelaketa-prozesua sekuentziatzea, ekoizpenaren errealitatetik hartutako lan-agindu bat interpretatuz. 
EI1.2 Ekoizpen-agindu bati buruzko kasu praktiko baten bidez, hark prozesuaren elementuekiko duen koherentzia egiaztatzea: 

- Trokelatu beharreko materiala agindukoarekin bat datorrela egiaztatzea. 
- Erabili behar den metodoa egiaztatzea. 
- Aurreikusitako makina identifikatzea. 

EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, bezero batek egindako eskaera bati buruzkoan, sortutako 
ekoizpen-aginduaren datuek bezeroaren zehaztapenak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI1.4 Trokelaketa-prozesu batean gerta litezkeen gorabeherak adierazten diren kasu praktiko batean, lan-aginduan erregistratutako 
anomaliak berrikustea eta beharrezko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

A2: Trokelatu beharreko euskarria eta birjartzeko materiala prestatzea eta egiaztatzea, trokelatzeko makina elikatzeko.  
EI2.1 Lan baten kasu praktiko baten bidez eta ekoizpen-agindu baten zehaztapenei jarraikiz, hauek egiaztatzea: 

- Trokelatu beharreko euskarri-kantitatea. 
- Euskarriaren kalitatea: 
- Materialaren egoera. 
- Lautasuna. 
- Erregistroa. 
- Ezaugarri fisikoak. 
- Materialaren lodiera. 
- Zuntzaren norabidea 
- Ebakidura eta eskuairaketa. 
- Birpintatzeak. 

EI2.2 Hainbat motatako trokelatzeko euskarriak manipulatzea eta tratatzea, haiek makina batean sartzean eta handik pasatzean makina 
ez gelditzeko moduan eta trokelatutako produktua ez hondatzeko moduan. 
EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan trokelaketa-adibide praktiko batean, prozesuaren bidez euskarriaren trazabilitatea 
egitea hura seinaleztatuz eta identifikatuz. 
EI2.4 Proposatutako kasu praktiko batean, euskarri trokelatua pilatzea eta biltegiratzea ezarritako kontrola betez. 
EI2.5 Trokelaren birjartze-materialak identifikatzea: 

- Ebakitze-hortzak (edo -hariak). 
- Arrail-hortzak. 
- Desitsasteko gomak. 
- Altxagarriak. 
- Erliebe-plakak. 
- Orratz eiektoreak. 



Euskal Enplegu Zerbitzua 

 2 

EI2.6 Trokel baten kasu praktiko batean, behar izanez gero erabili beharko liratekeen adina birjartze-material egokitzea eta prestatzea, 
trokelatu beharreko euskarri-mota eta tiradaren luzera kontuan hartuz.  

A3: Trokel bat prestatzea, trokelaketa zehaztapenen, laginen eta trokelatu beharreko euskarriaren arabera egiteko. 
EI3.1 Trokelaren adibidezko kasu baten planoak ulertzea: 

- Neurriak. 
- Soberakinak. 
- Figurak.  
- Banaketa. 
- Posizio- edo kaxagai-kopurua. 

EI3.2 Trokel bati zumitza jartzea zumitzek behar dituzten forma eta ainguraketaren arabera, ondoren birjar daitezen. 
BI3.3 Trokel bat gomaztatzea, trokelatu beharreko euskarria ez dadin hortzetan itsatsi. 
EI3.4 Makina jakin bat duen kasu praktiko batean, soberakinen egozkailua prestatzea trokelatzeko makinaren fabrikatzailearen 
argibideei jarraikiz. 
EI3.5 Kaxagai-bereizgailuaren funtzionaltasuna ziurtatzea. 
EI3.6 Konponketen orria (altxagarrien orria ere deiturikoa) egitea orri zuri baten eta kalko baten bidez, ingudearen presio egokia 
emanez. 
EI3.7 Arrail-kontraformak egitea sistema hauen bidez: 

- Kartoi meheekin. 
- Bakelita-zerrendekin. 
- Chanel-arekin. 
- Arrailen zabalerak galgen bidez doituz.  

A4: Trokela bere planoarekin alderatzea, begiz egiaztatzeko bat datorrela, eta hura osatzen duten elementuak zehaztutako berak direla 
ikustea. 

EI4.1 Trokel batean neurriak, soberakinak, figurak, banaketa eta posizio- edo kaxagai-kopurua zehaztapenekin bat datozela 
egiaztatzea. 
EI4.2 Trokel bat berrikustea, eta hortz edo erliebe akastunik ez dagoela egiaztatzea. 
BI4.3 Ebakitzeko eta arrailtzeko hortzak berrikustea, eta oinarriarekiko duten perpendikulartasuna eta kaxagaiei eusteko hozkak 
egiaztatzea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, trokel baten erabilera erregistro-orrian erregistratzea haren 
balio-bizitza zehazteko, kolpe-kopurua eta makinan zenbat aldiz sartu den idatziz. 
EI4.5 Ekoizpenaren errealitatetik hartutako adibide baten bidez, trokelak babestea eta biltegiratzea, haien kontserbazioa eta iraupena 
bermatzeko ezarritako arauei jarraikiz. 

A5: Trokelaketa egiteko parametro eta aldagai estandarrak edo espezifikatuak zehaztea, lortu beharreko produktuen arabera. 
EI5.1 Neurtzeko tresnak erabiltzea, kasu praktiko batek zehaztutako trokelaketa-lan batean ezarritako parametroen eta aldagaien 
arabera. 
EI5.2 Banaketa-planoen eta trokela egiteko erabilitakoen arteko kotak, arrailak eta erliebeak konparazioz identifikatzea.  
EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ebakitzeko eta arrailtzeko hortzen zabalera eta forma 
egiaztatzea. 
EI5.4 Hainbat lan praktikotako trokelak erabiliz, egiaztatzea euskarrien lodiera bat datorrela trokel-mota bakoitzarekin. 

Edukiak 
1. Trokelatzeko euskarriak  

− Euskarri-motak. 

• Gramaje desberdinetako kartoia  

• Papera 

• Kartoi izurtua (mikrokanalarekin edo kanal sinple, bikoitz edo hirukoitzarekin) 

• Plastikoak 

− Euskarrien ezaugarriak 

• Materialaren egoera. 

• Barne-egitura 

• Osaketa  

• Euskarrien propietate fisiko eta kimikoak 

− Euskarrien portaera 

− Lautasuna. 

− Erregistroa. 

− Ezaugarri fisikoak 

− Materialaren lodiera. 

− Zuntzaren norabidea 

− Ebakidura eta eskuairaketa. 
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− Birpintatzeak. 

− Fabrikatzaileen zehaztapen teknikoen orriak 

2. Trokelaren elementuak eta trokelatzeko birjartze-materialak  
− Zurezko takoa Zumitzak 

− Mota hauetako hortzak: Trokelatzekoak  Erdizka ebakitzekoak Zerra edo etenak 

− Goma egozkailuak; ezaugarri fisikoak  

− Kartoi meheak. 

− Bakelita-zerrendak 

− Chanel-a 

− Erliebe-plakak.  

− Orratz eiektoreak. 

− Altxagarriak. 

− Konponketen orria. Beste batzuk 

3. Trokela prestatzea  
− Trokelaketa-prozesua  

− Lan-aginduen edukia  

− Trokelaketa-laginak identifikatzean erabili beharreko irizpideak 

− Trokelak fabrikatzeko planoak, honako hauek adierazten dituztenak: 

• Kotak 

• Ebakitzeko harien tamaina, gogortasuna eta inklinazioa  

• Zubien posizioa  

• Etenen, puntukaketen eta abarren tamaina  

• Trokelatu beharreko euskarriaren adierazpenak 

• Arrail-zumitzen tamaina eta lodierak 

• Euste-puntuen posizionamendua  

− Banaketa-planoak 

− Posizio-kopurua 

− Azken produktuaren egoera eta posizioa 

− Trokelaren tamaina (luzera eta zabalera) 

− Soberakinak eta ebakinak  

− Pintzen posizioa eta tamaina  

− Trokela prestatzea:  

• Trokela xasisari edo makinaren bastidoreari doitzea 

• Arrail-kontraformak eta erliebe-plakak doitzea 

• Zumitzak edo ebakitzeko eta arrailtzeko erregeletak doitzea 

• Zumitzak doitzeko eta egokitzeko makina 

• Neurtzeko tresnak eta erremintak  

• Erreminta osagarriak (hortzak, guraizeak…)  

− Trokelaren egoeraren kalitatea kontrolatzeko parametroak. 

• Ebakidura 

• Arraila 

• Erliebea 

• Trokelerako ainguraketa 

• Forma eta erliebe markatuak 

• Formaren eta kontraformaren zentraketa 

− Trokelaren mantentze-lanak  

• Manipulazio-baldintzak 

• Kontserbazioa, biltegiratzea eta seinaleztapena. 
− Trokelaren fitxa:  

• Trokelaren balio-bizitzaren irizpideak  

• Etiketa jartzea  

• Posizionamendua 
 
 
 

 



Euskal Enplegu Zerbitzua 

 4 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Trokelaketa. 


