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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GAINAZAL-TRATAMENDU GALVANIKO, KIMIKO ETA 
MEKANIKOAK (zeharkakoa) Espezifikoa 

Kodea  UF0594 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eragiketa mekanikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Gainazal-tratamenduak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Gainazal-tratamenduak Iraupena 190 

Gainazal-tratamendurako ekipo eta instalazioen prestakuntza  70 
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 LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Gainazal-tratamendu kimiko edo elektrolitikoak (fosfatazioa, ilunketa, nikeleztatze kimikoa, zinkeztatzea, kromoztatzea...) eta 
galvanikoak (anodizatzea, kromoztatze gogorra, brontzeztatzea, kadmioztatzea, kobreztatzea, nikeleztatzea, zinkeztatzea...) egiteko 
ekipoak eta instalazioak erabiltzea, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI1.1 Gainazal-tratamendu kimiko motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin erlazionatzea, 
helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI1.1 Galvanizazio-tratamendu motak kontrolatu behar diren parametroekin (korronte elektrikoa, lodiera, itsaspena, partikularen pisua...) 
eta piezaren oinarrizko materialarekin erlazionatzea, helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI1.3 Prozesu kimiko nahiz galvanikoetan tratatutako piezetan izaten diren akats tipiko ohikoenak azaltzea. 
EI1.4 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun kasu praktiko 
batean, nikeleztatzeko gainazal-tratamendua egitea prozedura kimikoa erabiliz: 

- Egiaztatzea aurreikusitako prozesu elektrolitikoa bat datorrela pieza-motaren eta estalduraren arabera dokumentu 

teknikoetan adierazitakoarekin. 

- Pieza nikeleztatzeko tratamenduaren eskakizunen arabera garbitzea. 

- Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak identifikatzea (bainuen denbora, tenperatura eta konposizioa). 

- Nikeleztatzeko egin beharreko eragiketak gauzatzea. 

- Egunero kontrolatzea, laginen bidez, bainuen pH-a bat datorrela fabrikatzaileak eskatutako balioekin. 

- Nikeleztatutako proba-pieza kontrolatzea (distirak, material falta, geruza-sakontasuna, agente atmosferiko eta korrosiboen 

aurreko zahartzea neurtzeko probetarako laino gaziaren ganberarekiko erresistentzia, itsaspenen kontroleko arauetan 

zehaztu baino partikula gutxiago erauztea zinta itsasgarriak...). 
EI1.5 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun kasu praktiko 
batean, zinkeztatzeko gainazal-tratamendua egitea galvanizazio-prozedura erabiliz: 

- Prestatzeko eragiketa guztiak egitea kalitate-arauak eta laneko osasunaren arauak betez. 

- Pieza zinkeztatzeko tratamenduaren eskakizunen arabera garbitzea. 

- Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak identifikatzea (bainuen denbora, tenperatura eta konposizioa). 

- Zinkeztatzeko egin beharreko eragiketak gauzatzea. 

- Zinkeztatutako proba-pieza kontrolatzea (distirak, material falta, geruza-sakontasuna, agente atmosferiko eta korrosiboen 

aurreko zahartzea neurtzeko probetarako gatz-lainoen ganberarekiko erresistentzi...). 
EI1.6 Bi kasuetan, estaltzeko instalazioen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

A2: Gainazal-tratamendu mekanikoa (lehorreko granailatzea, hezeko granailatzea) egiteko ekipo eta instalazioak erabiltzea, laneko eta 
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen arabera, eta zehaztutako ezaugarriak lortzea. 

EI2.1 Gainazal-tratamendu mekaniko motak kontrolatu behar diren parametroekin eta piezaren oinarrizko materialarekin erlazionatzea, 
helburuaren eta erabilera-eremuaren arabera. 
EI2.2 Hondar-zirristatutako piezetan izaten diren akats tipiko ohikoenak azaltzea. 
EI2.3 Pieza baten planoa, aplikatu beharreko araudia, espezifikazio teknikoak eta tratatu beharreko pieza bera ditugun kasu praktiko 
batean, grainalatze-tratamendua egitea lehorrean: 

- Pieza granailatze-tratamenduaren eskakizunen arabera garbitzea. 
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- Egiaztatzea proiekzio-pistolek, posizionatzeko erretiluek, proiekzio-ganberek eta segurtasun-elementuek behar bezala 

funtzionatzen dutela. 

- Tratamenduari aplikatu beharreko proiekzio-parametroak (intentsitatea, bolumena, presioa, distantzia), egonaldi-denbora 

eta estalduraren ehunekoa (%) identifikatzea eta erregulatzea. 

- Granailatzeko egin beharreko eragiketak gauzatzea, eskatutako zirristaketa-elementua erabiliz. 

- Granailatutako piezaren gainazalaren akabera kontrolatzea. 

 

Edukiak 

1. Gainazal-tratamendu kimiko edo elektrolitikoak egiteko teknikak. 
o Prozedura kimikoaren bidez nikeleztatzeko gainazal-tratamendua: 

• Oinarria eta objektua. 

• Kontrolatu beharreko parametroak. 

• Piezaren oinarrizko materialak: 

• Pieza garbitzea. 

• Gainazal-akaberen kontrola (distirak, materialik eza, geruzaren sakonera). 

• Tratamenduari aplikatu beharreko parametroak. 

• Bainu elektrolitikoen pH-a egiaztatzea. 

• Akatsak detektatzea eta ebaluatzea. 

• Lehen mailako mantentze-lanak. 

2. Gainazal-tratamendu galvanikoa egiteko teknikak. 
o Prozedura galvanikoaren bidez zinkeztatzeko gainazal-tratamendua: 

• Oinarria eta objektua. 

• Kontrolatu beharreko parametroak (bainuen denbora, tenperatura eta konposizioa). 

• Piezaren materiala. 

• Pieza garbitzea. 

• Parametroak doitzea: tenperatura, konposizioa. 

• Piezaren kontrola (distirak, materialik eza, geruzaren sakonera). 

• Ohiko akatsak. 

• Lehen mailako mantentze-lanak. 

3. Gainazal-tratamendu mekanikoa egiteko teknikak. 
o Gainazal-tratamendu mekanikoa (lehorreko grainalaketa, hezeko granailaketa): 

• Oinarria eta objektua. 

• Tratamendu-motak. 

• Kontrolatu beharreko parametroak. 

• Segurtasun-elementuak egiaztatzea. 

• Proiekzio-parametroak doitzea. 

• Granailatutako piezaren gainazalaren akabera kontrolatzea. 

• Ohiko akatsak. 

 

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.              

 


