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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0332_2 gaitasun-ataleko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Termoegonkorrak eta matrize polimerikoko material konposatuak transformatzeko sistemak aztertzea. 

EI1.1 Termoegonkorrak edo matrize polimerikoko material konposatuak transformatzeko teknikak bereiztea, haien oinarriak eta 
erabiltzen diren instalazio-motak ezagutzea, eta eraldatzen dituzten materialen ezaugarriekin erlazionatzea haien ezaugarriak. 
EI1.2 Instalazio tipo bat prestatzeko eragiketak, gehien egiten diren doikuntzak, prozesuaren informazioan ageri diren aldagaiak eta 
erabiltzen diren neurgailuak eta kontrol-sistemak deskribatzea. 
EI1.3 Operazio-kondizioetan gertatzen diren kontrolik gabeko aldaketa nagusiak aipatzea, eta prozesuan egin behar diren zuzenketak 
identifikatzea. 
EI1.4 Gai erdiegin eta amaituen kalitateko kontrol primarioko eragiketak deskribatzea. 
EI1.5 Materialen oinarrizko parametroak azken produktuaren propietateekin eta transformazio-prozesuko aldagaiekin erlazionatzea. 
EI1.6 Ekoizpen-sistemen mantentze-lan prebentiboko eragiketak identifikatzea, ezarritako arauen arabera. 

A2: Ekoizpen-sistema osagarriak identifikatzea eta behar bezala erabiltzea protokoloen arabera. 
EI2.1 Ekoizpen-sistema osagarriak identifikatzea (biltzeko sistemak, manipulatzeko sistemak eta abar), eta haien funtzionamendua eta 
aplikazioak identifikatzea. 
EI2.2 Ekipo edo instalazio osagarri bakoitzari egokitutako operazio-aldagaiak zerrendatzea, eta aldagai horien erregulazioa operazio 
osagarrien eta prozesu nagusiko operazioen arteko sinkronizazioarekin erlazionatzea. 
EI2.3 Ekipo edo sistema osagarriak erabiltzea, ekipo errealen, simulagailuen edo laborategiko eskalako ekipoen bidez. 
EI2.4 Prozesuan ekipoek sortutako seinaleak edo informazioak fabrikazio-argibideekin erlazionatzea. 
EI2.5 Norberaren eskumeneko ekipo, makina eta instalazio osagarrietan esku hartzeko prozedurak azaltzea. 

 
Edukiak 
1. Material termoegonkorren molde bidezko transformazio-sistemak. 

−  Dosifikatzeko eta nahasteko sistemak: 
 Eskuzko sistemak. 
 Sistema mekanikoak. 
 Ultrasoinu bidezko sistemak. 

−  Eskuzko moldekatzea: 
 Desmoldekatzaileak aplikatzea: Argizariak. Silikonak. Geruzak. PTFE.  
 Gel-estaldurak aplikatzea: Gel-estalduren ezaugarriak. Gel-estaldura motak. Geruza-lodierak. Akatsak. 
 Erretxinaren prestaketa. 
 Erretxina eta zuntzak aplikatzeko sistemak: Ijezketa. Zuntzaren inpregnazioa. 
 Desmoldatzea eta bizar-kentzea. 
 Prozesu-parametroak. 
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−  Hutseko moldekatzea: 
 Instalazioak eta tresnak. 
 Prozesu-parametroak. 
 Hutseko moldaketa-motak. Huts-poltsa. Infusioa. 

−  Aldi bereko proiekzioa: 
 Erabiltzen diren erretxina- eta zuntz-motak. 
 Erretxina-proiekzioko sistemak: Pita bateko pistolak. Bi pitako pistolak. 
 Zuntz-proiekzioko sistemak: Zuntz-ebakitzea. Zuntz-proiekzioko gailuak. 
 Erretxina eta zuntza inpregnatzeko eta burbuilak ezabatzeko sistemak: arrabolak... 
 RTM prozesuko parametroak (erretxina-transferentzia bidezko moldaketa): 
 Erabiltzen diren erretxinen ezaugarriak. Biskositatea. Ontze-prozesuaren exotermia. Gel-denbora. 
 Erretxina-injekzioko sistemak. 
 Moldeak: Erabiltzen diren materialak. Indargarriak. Itxierak. 
 Aurreformak fabrikatzea: Proiekzio-prozesua. Ehunen edo maten termokonformazioa. 
 Ehunak, feltroak edo matak ebakitzea eta ipintzea, eta zuntz-aurreformak. 
 Prozesu-parametroak. 
 RTM motak: Konbentzionala. RTM Light. RTM hutsarekin konbinatua. 
 Desmoldatzea eta bizar-kentzea. 

−  Injekzioa: 
 Injekzio-makinak: Elikatze-pistoi. Torlojua eta atzera ezineko balbula. 
 Moldeak: Elikatze-sistema: Isurbideak, kanalak eta sarbideak. Barrunbeak. Berokuntza-sistemak. 
 Prozesu-parametroak. 

 
2. Material termoegonkorren prentsa bidezko transformazio-sistemak. 

−  SMC (xaflen konformazio bidezko moldaketa): 
 SMCko xaflen osagaiak: Erretxinak. Gogortzaileak edo katalizatzaileak. Karga mineralak. Zuntz indargarriak. Lodigarriak edo 

biskositatea handitzekoak. Aditiboak. 
 SMCko xaflen fabrikazioa: 

- Erretxinak katalizatzaileekin eta aditiboekin nahastea. 
- Film eramaileak jartzea. 
- Zuntz indargarriak gehitzea. 
- Zuntzaren trinkotzea eta inpregnazioa. 
- Harilketa eta ebaketa. 
- Xaflen zahartzapena edo aurreontzea. 
- SMCren aldaerak: SMC-R, SMC-CR, SMC-D. 

 Prentsak eta moldeak. 
 SMCko xaflak prentsan jartzea eta pilatzea.  
 Prozesu-parametroak. 

−  BMC (konposatuen moldaketa gordina): 
 BMCko osagaiak: Erretxinak. Gogortzaileak edo katalizatzaileak. Karga mineralak. Zuntz indargarriak. Aditiboak. 
 BMCren fabrikazioa: Erretxina eta zuntzak nahastea. Dosifikazioa edo zigilatzea.  
 Prentsak eta moldeak. 
 Prozesu-parametroak. 

 
3. Material termoegonkorren transformazioko beste sistema batzuk. 

−  Estrusioa: 
 Erretxinak, zuntzak eta aditiboak. 
 Instalazioak eta tresnak. 
 Prozesu-parametroak. 

−  Pultrusioa: 
 Erretxinak, zuntzak eta aditiboak. 
 Fabrikazio-prozesua: Trefilagailuak. Erretxina-bainua. Aurreforma emateko sistema eta pita. Trakzio- eta ebaketa-sistema. 
 Prozesu-parametroak. 

−  Haria biltzea: 
 Harilketa-sistemak. Zirkunferentziatan. Helikoidala. Polarra edo satelitea. 
 Mandrilak. 
 Prozesu-parametroak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
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– 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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0719: Matrize polimerikoko konposatuak eta konposatu termoegonkorrak 
transformatzeko erabiltzen diren lehengaiak eta nahasteak prestatzea 
 
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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