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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA PARAMETRO FISIKO-KIMIKOEN ZEHAZTAPENA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0222 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Analisia eta kontrola 
Profesionaltasun-ziurtagiria Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Saiakuntza fisiko-kimikoak Iraupena 130 

Saiakuntza fisiko-kimikoetarako laginak eta ekipoak prestatzea 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Parametro fisiko-kimikoen analisietan txostenak interpretatzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0057_3: SAIAKUNTZA FISIKO-KIMIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA ETA EMAITZEN BERRI 
EMATEA gaitasun-ataleko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laborategian, parametro fisiko-kimikoen analisiak egitea, eta emaitzak fidagarriak izan daitezen behar diren neurriak hartzea. 

EI1.1 Laginak prestatzeko teknikak nahi den saiakuntza-mota eta parametro fisiko-kimikoaren arabera (fusio-puntua, dentsitatea, 
biskositatea...) aplikatzea. 
EI1.2 Aparatuak modu egokian muntatu direla eta zerbitzu osagarriekiko konexioak ondo daudela egiaztatzea. 
EI1.3 Tresnak eta ekipoak kalibratzea, eta erabiliko den tresnaren arabera eta neurtu behar den propietatearen arabera optimizatu 
beharreko parametroa definitzea.  
EI1.4 Emaitza fidagarria izan dadin substantzia batek izan behar duen purutasuna zehaztu edo identifikatzeko parametroak neurtzea. 

A2: Parametro fisiko-kimikoak zehazteko dauden teknika instrumentalak erabiltzea. 
EI2.1 Aztertu beharreko printzipio fisiko-kimikoak erabiliko diren teknika instrumentalekin erlazionatzea. 
EI2.2 Laginak prestatzeko teknikak nahi den parametro fisiko-kimikoaren eta teknika instrumentalaren arabera (kromatografia, 
espektrometria...) aplikatzea. 
EI2.3 Tresnak erabili beharreko teknika instrumentalaren arabera manipulatzea eta kalibratzea. 
EI2.4 Parametro fisiko-kimikoak erabilitako teknika instrumentalaren arabera neurtzea eta lortutako emaitza ekipoaren ezaugarri 
instrumentalen arabera aztertzea. 

 
Edukiak 
1.  Laginak eta ekipoak prestatzea. 

- Laginak egin nahi den saiakuntza-motaren arabera prestatzea. 
- Erabili beharreko ekipo eta tresnen erabilera. 
- Erabili beharreko ekipoen kalibratzea. 

2.  Substantziak identifikatzeko saiakuntzak egitea. 
- Fusio-puntua zehaztea. 
- Dentsitatea zehaztea. 
- Biskositatea eta gainazal-tentsioa zehaztea. 
- Bero espezifikoa zehaztea. 
- Datu-taulak eta propietate fisiko-kimikoen grafikoak erabiltzea. 
- Emaitzen baliozkotasuna ziurtatzea eta interpretatzea. 

3.  Substantziak identifikatzeko tresnak erabiltzea. 
- Analisi fisiko-kimikoan teknika instrumentalak erabiltzea. 
- Teknika instrumentalak zehaztea: 

o Errefraktometria. 
o Polarimetria. 
o pH-metria. 
o Potentziometria. 
o Kromatografia. 
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o Espektrometria. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
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 UF0221 Saiakuntza fisiko-kimikoetarako laginak eta ekipoak prestatzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak 
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