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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
MATRIZE POLIMERIKOKO KONPOSATUAK ETA KONPOSATU 
TERMOEGONKORRAK TRANSFORMATZEKO ERABILTZEN 
DIREN LEHENGAIAK ETA NAHASTEAK PRESTATZEA 
(Zeharkakoa)  

Espezifikoa 

Kodea  UF0719 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Polimeroen transformazioa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak transformatzeko 

eragiketak 
Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Polimero termoegonkorretarako ereduak eta moldeak eraikitzea eta 
egokitzea Iraupena 100 

Polimeroen transformaziorako marrazketa teknikoa (Zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Polimero termoegonkorretarako ereduak eta moldeak egitea  

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0333_2 gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen transformazioan erabiltzen diren lehengaiak identifikatzea, eta beren 
ezaugarri fisiko eta kimikoekin erlazionatzea. 

EI1.1 Lehengai-mota guztien ezaugarriak zehaztea, eta haien propietateak saiakuntza fisiko-kimiko sinpleen bidez identifikatzea 
(biskositatea, malgutasuna, elastikotasuna, kolorea, sugarra, organoleptikoak eta abar), oinarrizko saiakuntza-taulak erabiliz. 
EI1.2 Gehien erabiltzen diren polimeroen eta substantzia kimikoen laburtzapenak ezagutzea, eta bakoitzaren formula eta izenarekin 
erlazionatzea. 
EI1.3 Lehengaien arrisku-seinaleak identifikatzea, eta haiek erabiltzean hartu behar diren prebentzio- eta babes-neurri egokiekin 
erlazionatzea. 
EI1.4 Material polimerikoetan eta beste substantzia batzuetan anomaliak detektatzea, patroiekin alderatuta. 
EI1.5 Lehengai polimerikoak ordenatu eta sailkatzea, eta haiek identifikatzeko, jasotzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko egin behar 
diren eragiketak eta erabili behar diren ekipoak identifikatzea. 

A2: Nahaste baten formulazioa interpretatzea, osagaietatik, produktu osagarrietatik eta ekipo espezifikoetatik abiatuta egiteko eta 
kontrolatzeko. 

EI2.1 Formulazioa interpretatzea, eta, horretarako, nahaste-fitxen edo formulen espezifikazioak laneko unitateetara bihurtzea. 
EI2.2 Nahaste-sistemak identifikatzea, eta egokiena hautatzea, lortu nahi den nahastearen espezifikazioen arabera. 
EI2.3 Nahaste baten formulazioko kasu praktiko batetik abiatuta, hauek hartzen dira aintzat:  

– Neurketa-unitateak.  
– Neurketa-ekipoen tara.  
– Ordena eta garbiketa.  
– Pisatutako materialaren identifikazio zuzena.  
– Produktuak manipulatzeko arauak.  
– Instalazioetan segurtasunez eragiteko arauak. 

EI2.4 Nahastean eragiten duten aldagaiak ulertzea, eta haiek neurtzen dituzten gailuak identifikatzea, bai eta erabiltzen diren unitateak 
ere. 

 
Edukiak 
1.  Material polimerikoen oinarriak. 

−  Kontzeptu kimikoak. 
 Teoria atomiko-molekularra. Sistema periodikoa. Atomoa eta loturak. 
 Hizkuntza kimikoa. Konposatu kimikoen formulazioa eta nomenklatura.  
 IUPAC-en arauak. 
 Karbonoaren kimika. Karbono-loturak. Funtzio organiko nagusiak. 
 Makromolekulak: Monomeroak, polimeroak. 
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 Polimerizazio-erreakzioak. 
 Plastiko-familia nagusien deskribapena, ezaugarriak eta sailkapena. Gehien erabiltzen diren akronimoak. 
 Nahasteen osagaiak eta aditiboak. Azken propietateetan dituzten eraginak. 
 Material polimerikoen ohiko izenak eta sinbologia. 
 Material polimerikoak erabiltzean arriskuak saihesteko neurriak hartzea. 

−  Materialak: 
 Matrize termoplastikoak eta termoegonkorrak. 
 Termoplastiko amorfoak eta kristalinoak. 
 Material erretikulatuak: 
o Konposatu alilikoak. 
o Amino konposatuak. 
o Epoxi konposatuak. 
o Konposatu fenolikoak. 
o Poliester-konposatuak: Ortoftalikoak, isoftalikoa, bisfenolikoak. Propietate eta ezaugarri nagusiak. 

−  Sistema indargarriak:  
 Zuntz-motak. 
 Beira-zuntzak. 
 Karbono-zuntzak. 
 Aramida-zuntzak. 

−  Ezaugarri nagusiak 
 Konposizio kimikoa. 
 Diametroak. 
 Luzerak. Zuntz laburra. Zuntz luzea. 
 Ehunekoak. 
 Antolamendu fisikoa. 
 Aurkezpen-formatuak (zuntz ebakia, zuntz bihurritua, ehunak...).  

−  Aditiboak: 
 Biskositate-murriztaileak. 
 Desmoldekatzaileak. 
 Zuntz-/matrize-inpregnazioaren laguntzaileak. 
 Suaren kontrakoak. 
 Polimerizazio-inhibitzaileak. 
 Koloratzaileak. 
 Argiaren egonkortzaileak. 

- Kargak: 
 Mineralak. 
 Pisu-murriztaileak.  

 
2. Gurutzatze-erreakzioak.  

−  Katalizatzaileak eta aktibatzaileak: 
 Gogortzaile-motak eta erreaktibotasun kimikoa. 
 Katalizatzaileen eragina. 
 Aktibatzaile nagusiak. 
 Efektu sinergetikoa. 
 Gurutzatze-erreakzioaren kontrola, metodo termikoak eta mekanikoak. 

−  Tenperaturak gurutzatze-erreakzioan duen eragina: Gel-puntua (itzulerarik gabea). 
−  Gurutzatze-erreakzioaren kontrola, metodo termikoak eta mekanikoak. 
 

3. Polimeroen propietateak. 
−  Propietate mekanikoak: 

 Dentsitatea.  
 Tentsioa eta deformazioa. 
 Inpaktua. 
 Biskositatea (Ford koparen testa eta errotazionala). 
 Uzkurdura. 

−  Propietate termikoak: 
 Beira-trantsizioko tenperatura, fusio-tenperatura eta gelifikazio-tenperatura. 
 Neurketa-metodoak. 

−  Propietate kimikoak: 
 Iodo-indizea. 
 Alkohol-balorazioak, azido-balorazioa... 
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 Ur-mailaren kalkulua. 
 Disolbatzaile eta substantzia kimikoekiko erresistentziak. 

 
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: Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak transformatzeko eragiketak. 
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