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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-MODULUA TROKELAKETA PRESTATZEA ETA EGITEA 
Iraupena 80 

 

Kodea  MF0695_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 

Trokela prestatzea 70 

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua trokelaketan. 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0695_2: PROZESUKO ELEMENTUAK DOITZEA ETA TROKELAKETA 
EGITEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Trokelaketa abiarazteko eta hark ondo funtzionatzeko mekanismoak erregulatzea mekanismo horiek sinkronizatuz eta doituz, jarraibide 
teknikoen, egin beharreko lanaren eta erabili beharreko materialen arabera. 

EI1.1 Trokelatzeko makina baten elikatze-sisteman euskarria sartzea erregulatzea, eta euskarria makinan etengabe pasatzea lortzea 
makina gelditu gabe edo materiala hondatu gabe. 
EI1.2 Makinaren elementu guztiak doitzea eta abiaraztea, ondo funtziona dezan. 
EI1.3 Kasu praktiko batean, ebakuazio-sistemaren ekipoak eta mekanismoak doitzea, erabilitako euskarriaren arabera: 

- Eiektorea. 
- Orratz egozkailuak. 
- Kaxagai-bereizgailua. 

EI1.4 Trokelatzeko makinaren gorputzak ondo sinkronizatzeko behar diren doikuntzak egitea, ezarritako segurtasun-arauak betez.  
EI1.5 Trokelatzeko makina batean, segurtasun-elementuak identifikatzea, eta haien funtzioa eta funtzionamendua deskribatzea: 
larrialdiko gelditze-botoiak, zelula fotoelektrikoak, segurtasun-mikroak… 
EI1.6 Trokelatzeko makinaren gorputz guztien segurtasun-sistemek ondo funtzionatzen dutela lokalizatzea eta berrikustea. 

A2: Presioak doitzea, trokelaketaren kalitatea bermatzeko zehaztapen jakin batzuei dagokienez. 
EI2.1 Platinaren eta tinpanoaren edo ingudearen arteko tartea doitzea, prentsaren kolpearen presioa ziurtatzeko. 
EI2.2 Ebakidura eta arraila nibelatzea, trokelatu beharreko materialaren lodiera neurtuz. 
EI2.3 Kontraformak beheratzea, nahi ez diren marrak eta makina trabatzea saihesteko. 
EI2.4 Erliebearen presioa doitzea, zehaztutako estanpazio-sakonera eta -erregistroa lortzeko. 

A3: Trokelaketa-prozesua egitea, ezarritako kalitatea eta produktibitatea kontrolatuz.  
EI3.1 Hainbat materialetan trokelaketa egitea ekoizpen-parametro konstanteekin, emaitzak egiaztatzea, eta parametroen eta euskarrien 
arteko erlazioa zehaztea.  
EI3.2 Trokelaketa-prozesua egitea; ekoizpen-aldagaiak aldatzea; emaitzak aztertzea, egiazta daitezen; eta egokiena hautatzea.  
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, prozesuaren kalitatearen segimendua egitea; horretarako, 
laginak hartzea eta ezarritako kalitate-parametroak egiaztatzea; eta neurketak egitea tolestearekiko erresistentzia, arrailen egoera eta 
paralelotasuna, zuntzaren norabidea eta abar egiaztatzeko, dagozkien neurgailuak erabiliz. 
EI3.4 Trokelatutako lagin batzuetan oinarrituta, neurketak egitea tolestearekiko erresistentzia, arrailen egoera eta paralelotasuna, 
zuntzaren norabidea eta abar egiaztatzeko, dagozkien neurgailuak erabiliz. 

A4: Proba-formatuetan, trokelaketa-prozesuan hautemandako desbideratzeak zuzentzea, jasotako zehaztapenei jarraikiz. 
EI4.1 Trokelaketaren ezaugarriak banaketa-planoetan, laginetan, zirriborroetan eta zehaztapen teknikoetan ezarritako parametroekin 
bat datozela egiaztatzea: 

- Euskarriaren zuntzaren norabidea. 
- Ebakiduren, zulo-lerroen, puntukaketen eta abarren sakonera… 
- Erdizkako ebakidurak. 
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- Ebakidura etenak. 
- Arrailen sakonera eta zabalera. 

EI4.2 Lehenengo formatu trokelatuak ikuskatzea, eta honako hauek egiaztatzea: 
- Inprimaketarekiko erregistroa. 
- Ebakiduren eta arrailen paralelotasuna. 
- Erliebearen egoera eta markaketa.  
- Akatsik badagoen. 

EI4.3 Desdoikuntzak zuzentzea, makinaren mekanismoei eraginez: 
- Elikatzea. 
- Trokelaketa. 
- Ebakuazioa. 

EI4.4 Desdoikuntzak zuzentzea, materialen ezaugarri fisiko eta kimikoak aldatuz: 
- Gehigarriak. 
- Altxagarriak. 
- Zumitzak aldatuz. 
- Erliebeak indartuz edo beheratuz. 

A5: Makinen garbiketa-lanak eta lehen mailako mantentze-lanak egitea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI5.1 Makinaren fabrikatzailearen argibideei jarraikiz antolatutako koipeztatze-puntuak identifikatzea. 
EI5.2 Trokelatzeko makina mantentzeko arauetan aurreikusitako koipeztatze-puntuak koipeztatzea. 
EI5.3 Zirkuituak eta aire-iragazkiak egiaztatzea ezarritako mantentze-arauei jarraikiz. 
EI5.4 Mantentze-arauetan ezarritako elementuak garbitzea. 

A6: Segurtasun-planak, osasun-planak, ingurumena babesteko planak eta horiei buruz indarrean dagoen araudia aplikatzea, eta 
trokelaketa-prozesuan erabiltzen diren makinak, tresnak eta erremintak prestatzean eta doitzean segurtasun-bitartekoak eta -ekipoak behar 
bezala erabiltzea. 

EI6.1 Trokelaketa-prozesuan erabiltzen diren makinak, tresnak eta erremintak prestatzeari eta doitzeari buruzko segurtasun- eta 
ingurumen-arauak erlazionatzea eta deskribatzea. 
EI6.2 Industria grafikoan trokelaketa prestatzeko eta egiteko gehien erabiltzen diren norbere babeserako arropen eta ekipoen 
ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea. 
EI6.3 Akaberen sektoreko segurtasun-plan batzuetan oinarrituta: 
Plan bakoitzeko alderdi garrantzitsuenak -plana agertzen den agirietan jasoak- identifikatzea eta deskribatzea. 

- Osasunerako eta segurtasunerako arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatzea eta deskribatzea. 
- Istripuak saihesteko ezarritako neurri prebentibo eta prebentzio-metodo egokiak erlazionatzea eta deskribatzea. 

Edukiak 
1. Trokelatzeko makinak 

− Trokelatzeko makina-motak: 

• Prentsa laua 

• Zilindrikoa  

• Lau zilindrikoa 

• Jarraitua 

• Eskuzkoa 

• Automatikoa  

• Erdiautomatikoa 

− Trokelatzeko makinen sailkapena 

• Kaxa-kartoia, mikrokanala, kartoia eta abar fabrikatzeko makinekin linean dauden trokelatzeko makinak 

• Etiketa autoitsaskorrentzako trokelatzeko makinak  

• Arrailak markatzeko trokelatzeko makinak 

• Poltsentzako trokelatzeko makinak 

• Karpetentzako trokelatzeko makinak 

• Eskuz trokelatzeko makinak 

• Txartel plastikoentzako trokelatzeko makina 

• Gutun-azalentzako trokelatzeko makina 

− Mantentze-lan prebentiboak: 

• Lubrifikazioa eta garbiketa 

• Osagarriak muntatzea eta desmuntatzea 

• Makina materialaren arabera doitzea 

2. Trokelatzeko makina baten atalak eta mekanismoak 
− Honako hauek funtzionatzeko mekanismoak: 

• Martxan jartzea. 
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• Makinaren doikuntzak. 

• Segurtasuna. 

− Sartzaileak edo elikagailuak 

− Trokelatzeko prentsa 

− Pletina 

− Soberakinen egozkailua 

− Kaxagai-bereizgailua 

− Hartzaileak 

− Gidak eta topeak 

3. Trokelatzeko prozesua eta metodoak 
− Trokelaketa-prozesuaren funtzionamendua 

− Trokelaketa-metodoak 

− Euskarrien trazabilitatea 

− Euskarria manipulatzeko moduak 

− Trokelaketa-euskarriak biltegiratzeko sistemak 

4. Trokelaketa-prozesuko segurtasun- eta ingurumen-arauak 
− Arrisku-faktoreak eta -egoerak. 

− Norbera babesteko ekipoak eta segurtasun-mekanismoak 

− Ingurumena prebenitzeko eta babesteko sistemak  

5. Trokelaketaren kalitatea kontrolatzeko sistemak 
− Kalitate-kontrola trokelaketa-prozesuan 

− Materialak jasotzean, trokelaketa-prozesuan eta azken produktuan kalitatea kontrolatzeko parametroak 

− Trokelaketa-prozesuaren kalitatea kontrolatzeko neurgailuak 

 
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. 


