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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA TERMOPLASTIKOEN TRANSFORMAZIOAREN KONTROLA  
Baldintzatua 

Kodea  UF0990 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Polimeroen transformazioa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta 

kontrola 
Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Termoplastikoak egitearen eta transformatzearen koordinazioa eta 
kontrola Iraupena 150 

Segurtasuna eta ingurumena, polimeroen transformazio-industrietan 
(Zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Nahaste eta material termoplastikoak prestatzea 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0786_3: MATERIAL TERMOPLASTIKOEN TRANSFORMAZIOA KOORDINATZEA ETA 
KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Material plastikoen transformaziorako instalazio tipo baten doikuntza aztertzea, prozesuaren informaziotik abiatuz. 

EI1.1 Prozesua kontrolatzeko parametro nagusiak identifikatzea, transformazio-metodoaren arabera. 
EI1.2 Lor daitezkeen artikulu-mota desberdinak —geometriaren, dimentsioen eta abarren arabera— transformazio-teknikekin 
erlazionatzea.  
EI1.3 Materialak transformatu aurretik egokitzeko egin behar diren eragiketak azaltzea, eta aplikatzeko premia transformatu beharreko 
materialaren arabera justifikatzea. 
EI1.4 Produktu ez-adosak errefusatzeko ekipoak behar bezala doitzeko garrantzia balioestea. 
EI1.5 Moldearen muntaketa eta doikuntza zehatza azken produktuaren kalitatearekin erlazionatzea. 
EI1.6 Hasierako produktuak, erdibukatuak eta azken produktuak identifikatzeko metodoak azaltzea, bai egiaztatuta daudenak, bai 
berresteko fasean daudenak, eta prozesuaren trazabilitatearekin erlazionatzea. 

A2: Material termoplastikoen transformazio-teknikak deskribatzea, eta haien funtsak eta aplikazioak azaltzea. 
EI2.1 Termoplastikoak transformatzeko teknika guztiak aztertzea eta gai amaituaren propietateekin erlazionatzea. 
EI2.2 Polimero termoegonkorrak transformatzeko ekipoen funtzioa azaltzea.  
EI2.3 Termoplastikoak transformatzeko instalazioen lehen mailako mantentze-lanei dagozkien jarduera nagusiak adieraztea, bai eta 
haien maiztasuna ere.  
EI2.4 Termoplastikoen transformazioko produktu bat lortzeko eskematik abiatuz, prozesuan parte hartzen duten ekipoak, haien 
elementuak eta azken produktuari ematen dizkioten ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.5 Lote baten fabrikazioko kasu praktiko batean, simulagailuen bidez edo laborategiko eskalako ekipoen bidez: 

–  Prozesuaren informazio teknikoa interpretatzea. 
–  Lehengai guztien helburua definitzea. 
–  Abiatzeko materiala hautatzea, fabrikazio-agindua baliatuz. 
–  Prozesuaren aldagaiak doitzea, azken produktuaren espezifikazioen arabera. 
–  Neurgailuak behar bezala kalibratuta daudela kontrolatzea. 
–  Polimeroen transformazioa espezifikazio teknikoen arabera gidatzea.  
–  Azken produktuaren kalitatea egiaztatzea. 
–  Dagozkion eginkizunen esleipena proposatzea. 

 
Edukiak 
1.  Polimeroen prozesatzea 

–  Transformazio-metodoaren printzipioak.  
–  Moldaketa-materialak eta haren osagaiak: polimeroak eta aditiboak. 
– Nahasteak egitea eta formak ematea.  
–  Transformazio-metodo orokorrak: 

 Injekzio bidezko moldekatzea.  
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 Estrusioa. 
 Puztea. 
 Biratze-moldekatzea. 
 Arrabolez prentsatzea. 
 Xaflen termokonformazioa. 
 Material plastiko bidezko estaldura.  
 Plastiko indartuen prozesatzea.  

2. Polimeroen transformazioaren kontrola 
– Kontrol-sistemak. 
– Eragiketa-parametroak. 
– Ekipoen identifikazioa. 
– Sistema osagarriak. 
–  Osagaiak eta tresneria. 
–  Aplikazioak. 

3. Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioetan lehen mailako mantentze-lanetako teknikak erabiltzea  
–  Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-kontzeptuak. 

 Mantentze-lan motak (prebentziozkoa, zuzentzailea, prediktiboa eta abar). 
 Mantentze-lan produktibo osoa. 
 Mantentze-lanak kudeatzeko euskarri informatikoak. 

–  Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-lan prebentiboko eragiketak. 
–  Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-lan zuzentzaileko eragiketak (elementuak ordeztea). 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0989: Nahaste eta material termoplastikoak prestatzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta kontrola. 
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