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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GAINAZAL-TRATAMENDURAKO EKIPO ETA INSTALAZIOEN 
PRESTAKUNTZA  Espezifikoa 

Kodea  UF0593 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eragiketa mekanikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Gainazal-tratamenduak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Gainazal-tratamenduak Iraupena 190 

Gainazal-tratamendu galvaniko, kimiko eta mekanikoak  90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Gainazal-tratamenduetarako lan- eta ingurumen-arriskuen 

prebentzioa (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0102_2 GAINAZAL-TRATAMENDUAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-
burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Produktu metaliko eta plastikoen eta material konposatuen gainazal-tratamenduetako prozesuen ezaugarriak zehaztea, faseak 
erlazionatuz erabiltzen diren baliabideekin, sortzen diren gainazal-transformazioekin eta kontrolatu behar diren parametroekin. 

EI1.1 Planoan irudikatutako ikurrak eta elementu normalizatuak identifikatzea. 
EI1.2 Planoetako bistak, ebakidurak, sekzioak eta xehetasunak interpretatzea. 
EI1.3 Material-motak eta haien ezaugarriak bereiztea. 
EI1.4 Gainazal-tratamendu motak deskribatzea (faseak, eragiketak, produktuak eta baliabideak), eta helburuarekin eta erabilerarekin 
erlazionatzea. 
EI1.5 Gainazal-tratamendu galvaniko, kimiko edo mekanikoen suposizio praktiko batean, piezaren planoa, aplikatu beharreko arauak 
eta espezifikazio teknikoak zehaztuta daudela: 

- Tratatu behar den eremuaren forma eta kotak identifikatzea. 

- Material-mota, konposizioa eta ezaugarriak identifikatzea, taulak... baliatuz. 

- Planoan zehaztutako puntu kritikoak identifikatzea. 

- Begiz egiaztatzea kimikoki edo elektrokimikoki egindako desugerketak ez duela ezpurutasunik eta oxidorik, puntu 

kritikoetan batez ere. 

- Espezifikazio teknikoak interpretatzea (tratatu behar den gainazala, korronte-dentsitatea, korronte-intentsitatea, lodiera, 

T/E kurba, materiala, deposizio-abiadura...). 

- Egin behar diren tratamenduak identifikatzea. 

- Tratamenduaren sartze-gradua identifikatzea. 

- Maskaratu beharreko eremuak zehaztea. 

- Tratamendu bakoitzaren faseak eta eragiketak zehaztea, gero prozesuak prestatzeko. 

- Tratamendua egiteko behar diren instalazioak, ekipoak eta lan-baliabideak deskribatzea. 

- Parametroak ezartzea (tenperatura, denbora, abiadura...). 

A2: Piezei eusteko behar diren tresna berezien definizio-krokisak egitea. 
EI2.1 Irudikapenak (bistak, perspektibak, sekzioak, ebakidurak...) eman nahi den informazioarekin erlazionatzea. 
EI2.2 Funtzio- eta mekanizazio-akotazioen arteko desberdintasunak deskribatzea. 
EI2.3 Baliabide konbentzionalen bidez eustea ezinezkoa den suposizio praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 

- Irtenbide funtzionalak, ziurrak eta lortzen errazak proposatzea: 

- Tresnaren sekzioa kalkulatzea. 

- Hautatutako irtenbidearen krokisa egitea, eta geometria eta neurri nagusiak agerian jartzea, irudikapen grafikoaren arauak 

aplikatuz. 

- Tresnaren izaera dela-eta beharrezko jotzen diren espezifikazioekin osatzea marrazkia (materialak, kalitatea, lotura-

motak...). 

- Ziurtatzea bastidoreek ondo eusten dietela piezei eta ez dutela sortzen estali gabeko punturik Foucaulten korrontea dela 

eta. 
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A3: Gainazal-tratamenduak egiteko behar diren ekipo, instalazio eta produktuak prestatzeko teknikak erabiltzea, ezarritako espezifikazio 
teknikoak baliatuz (gainazal-mota eta ekarpen-materiala) eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI3.1 Gainazal-tratamenduak egiteko erabiltzen diren ekipoen ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak deskribatzea (labeak, 
instalazioak...). 
EI3.2 Ekipoen parametroak egitea, datu teknikoen eta gainazal-tratamendu motaren arabera. 
EI3.3 Instalazio eta ekipoetan izaten diren anomalia edo alterazio, eragiketa eta lehen mailako mantentze-lanetako sistemarik ohikoenak 
deskribatzea (elektrodoen, elektrobalbulen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen, balbulen... kontrola). 
EI3.4 Piezaren planoaren, aplikatu beharreko araudiaren eta espezifikazio teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan 
kasu praktiko batean, prestatzea: 

- Piezaren oinarrizko materiala eta instalazioak identifikatzea. 

- Upelen egoera identifikatzea (ihesak, bainuen maila, garbitasuna, tenperatura...). 

- Anodoen eta katodoen bainu-upelak prestatzea eta muntatzea, estali behar diren piezen arabera. 

- Elektrolisi-bainuak prestatzeko eragiketa guztiak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak betez. 

- Maskaratzea hautatzea, piezaren materialaren eta egin behar den tratamenduaren arabera, eta piezan aplikatzea. 

- Garbitzeko eragiketak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak betez (desugerketa, koipegabetzea, 

urragarriekin garbitzea, marruskadura bidez garbitzea...). 

- Bainuen konposizioa eta kontzentrazioa zehaztea eta egiaztatzea, espezifikazio teknikoen eta aplikatu beharreko 

araudiaren arabera. 

- Parametroak (elektrikoak, xurgapenak...) espezifikazio teknikoen arabera zehaztea. 

- Iragazkien egoera aztertzea. 

- Erregulazio- eta kontrol-parametroak tratamenduaren arabera doitzea (adibidez, tenporizadoreetan, piezen murgiltze-

denborak). 
EI3.5 Piezaren planoaren, aplikatu beharreko araudiaren eta espezifikazio teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan 
kasu praktiko batean, osagaiak prestatzea: 

- Soluzioak prestatzeko zer osagai eta dosi erabili behar diren zehaztea, egin behar den tratamenduaren (estaltzea) eta 

ezarritako formulazioaren, piezaren gainazal-motaren eta egin behar den estalduraren arabera. 

- Produktu-nahasteak egitea, ekipoak erabiliz eta eragiketetan segurtasun-arauak eta laneko osasunekoak betez eta 

errespetatuz. 

- Lortzen den nahastearen azken parametroak egiaztatzea, lortutako emaitzak fitxa teknikoan aurreikusitakoekin 

kontrastatuz. 

- Lortzen diren nahasteen garbitasuna egiaztatzea. 

 

Edukiak 

1. Gainazal-tratamenduetarako dokumentu teknikoak eta planoak interpretatzea. 
o Objektu baten bisten arteko erlazioa.  
o Elementuen eta sinboloen normalizazioa. 
o Interpretazioa. 
o Bista posibleak eta beharrezko bistak (bistak, ebakidurak, sekzioak). 
o Bista ortogonalak (europarra eta amerikarra) irudikatzeko sistemak. 
o Piezen krokisak eta eskemak egitea. 
o Espezifikazio teknikoak. 

2. Material metaliko, plastiko eta konposatuen ezaugarriak. 
o Tratamendu kimiko eta mekanikoetan erabiltzeko material-motak. 
o Materialen ezaugarriak. 
o Material metaliko eta konposatuen propietateak.  

3. Gainazal-tratamenduetan aplikatzen diren oinarri kimikoak 
o Elementuen eta konposatuen nomenklatura. 
o Taula periodikoa eta elementu kimikoak. 
o Formulazioa. 
o Materialen konposizioa.  

4. Gainazal-tratamenduetako garbitasun-propietateak 
o Oinarria eta objektua. 
o Motak (desugerketa kimiko edo elektrokimikoa, granailatzea). 
o Produktuak eta manipulazioa. 
o Garbiketa egitea. 
o Garbiketa egiaztatzea.  

5. Gainazal-tratamenduetako maskaratze-prozedurak 
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o Oinarria eta objektua. 
o Maskaratze-motak. 
o Produktuak eta manipulazioa. 
o Maskaratu beharreko eremuak aukeratzea. 

6. Piezei eusteko tresnak. 
o Tresnen definizioa. 
o Tresnen definizioen krokisa egitea. 
o Sekzioen (sekzio erabilgarrien) kalkulua. 
o Zentratzea eta erreferentziak hartzea. 
o Pieza-euskarrien kalitatea. 
o Lotura-motak. 
o Foucaulten korrontea. 

7. Gainazal-tratamenduetarako ekipo, instalazio eta produktuen prestakuntza. 
o Ezaugarriak eta funtzionamendu-printzipioak (instalazio elektrolitikoak, galvanikoak, lehortze-instalazioak…). 
o Ekipoen parametroak (tenperatura, denbora, abiadura…). 
o Manipulazioa eta erregulazioa. 
o Anomaliak eta alterazioak. 
o Lehen mailako mantentze-lanak (elektrodoen, elektrobalbulen, ibiltarte-amaieren, detektagailuen... kontrola). 

 

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 lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako 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: Gainazal-tratamenduak.              

 


