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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA POLIMERO TERMOEGONKORRETARAKO EREDUAK ETA 

MOLDEAK EGITEA  Baldintzatua 
Kodea  UF0725 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Polimeroen transformazioa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak transformatzeko 

eragiketak 
Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Polimero termoegonkorretarako ereduak eta moldeak eraikitzea eta 
egokitzea Iraupena 100 

Polimeroen transformaziorako marrazketa teknikoa (Zeharkakoa) 30 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Matrize polimerikoko konposatuak eta konposatu termoegonkorrak 

transformatzeko erabiltzen diren lehengaiak eta nahasteak 
prestatzea (Zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0333_2 gaitasun-ataleko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, 
ereduak eta moldeak eraikitzeari eta egokitzeari dagokionez 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Moldeen eta ereduen fabrikazioan erabiltzen diren eraikuntza-material motak lortu behar den produktuaren ezaugarriekin erlazionatzea. 

EI1.1 Moldearen elementu metaliko indargarrien lotura-sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Moldea edo eredua eratu arte material-geruzak aplikatzea, ezarritako kalitate-espezifikazioen arabera. 
EI1.3 Ordena eta garbitasuna mantenduz jardutea, bai eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko ezarritako arauen eta 
planen arabera ere. 

A2: Ereduaren edo moldearen muntaketa produktuaren espezifikazioei jarraituz egitea. 
EI2.1 Ereduaren gainazalak prestatzeko teknikak aztertzea, lortu behar den produktuaren espezifikazioen arabera. 
EI2.2 Elementuen mekanizazioa planoetan eta lan-aginduetan ezarritakoaren arabera egitea, eta kotak eta perdoiak lortzea. 
EI2.3 Moldearen edo ereduaren egitura indartzeko eragiketak egitea, planoetan eta lan-aginduetan ezarritako dimentsioak betetzeko. 
EI2.4 Produktuaren ezaugarriak egiaztatzea, produktuaren kalitatea bermatzeko. 
EI2.5 Ordena eta garbitasuna mantenduz jardutea, bai eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko ezarritako arauen eta 
planen arabera ere. 
EI2.6 Lan-ingurunean beharrezkoak diren ordena eta garbitasuna zaintzea, eta hondakinak adierazitako moduan eta denboran 
ezabatzea. 
EI2.7 Prozesuko datuak euskarri egokietan eta berariaz prestatuetan erregistratzea (papera, informatikoak eta abar). 

 
Edukiak 
1.  Egurraren teknologia polimero termoegonkorretarako molde eta ereduetan. 

–  Egurraren propietateak. Propietate kimikoak. Propietate fisikoak. Propietate mekanikoak. 
–  Ereduen eraikuntzan erabiltzen diren egur-motak. 
–  Taulen ezaugarriak. 
–  Taula mihiztatuen ezaugarriak. 
–  Elementuen mekanizazioa eta ebaketa. 
–  Piezak lotzea. Taulak itsastea. Taulak torlojuz lotzea.  
–  Gainazal-akaberak. 
–  Egurrezko piezen patroigintza. 
–  Egurrezko ereduak egitea.  
 

2.  Soldadura metalikoa polimero termoegonkorretarako molde eta ereduetan. 
–  Oinarrizko lotura soldatu motak. 
–  Soldatzeko pieza metalikoak eta hodiak prestatzea. 
–  Tungstenozko elektrodo bidezko arkuzko soldadura: 
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 Soldadura elektrikoaren prozesua: ezaugarriak, materialak, akatsak. 
 Ekipoaren osagaiak: funtzioa, prestazioak eta haien arteko erlazioa. 

–  Elektrodoak: motak, ezaugarriak eta erabilera nagusia. 
–  Atmosfera geldoko eta gas aktiboko atmosferako haga metaliko bidezko arkuzko soldadura (MIG eta MAG): 

 Soldadura oxiazetilenikoaren prozesua: ezaugarriak, transformazioak, materialak, akatsak. 
 Ekipoaren osagaiak: funtzioa, prestazioak eta haien arteko erlazioa. 
 Elikatze-materialak eta gasak: motak, ezaugarriak eta erabilera nagusia. 

 
3.  Polimero termoegonkorretarako molde eta ereduen muntaketa. 

–  Ereduaren diseinua. 
–  Eredurako materialen ebaketa eta prestaketa. 
–  Ereduaren muntaketa. Jokoak eta doikuntzak. Ereduaren babesa eta ezkoztatzea. Argizari-motak. Aplikazio-sistemak. 
–  Moldearen diseinua. Krokisak egitea. Barrunbea. Elikatze-sistemak. Kanporatze-sistemak. 
–  Moldeak xaflak pilatuz egitea. 
–  Indargarriak egitea. Materialak. Mekanizazioa eta soldadura. 
–  Moldearen babesa. 
–  Lehen laginen lorbidea. 

 Neurrien kontrola. 
 Kontrol estetikoa. 

 
4.  Kalitate-kontrola eta segurtasuna polimero termoegonkorretarako moldeak eta ereduak eraikitzean eta egokitzean. 

–  Analisiak eta saiakuntzak, makinatik irten bezain laster. Autokontrola. SPC. 
–  Moldeen eta ereduen kalitate-kontrola. 

 Hutsegite estetikoen ikusizko kontrola.  
 Neurrien kontrola. 
 Saiakuntza mekanikoak, kimikoak... 

–  Lan-inguruneko segurtasun-kondizioak. 
 Arrisku fisikoak eta kimikoak. 
 Arrisku elektrikoak. 
 Arrisku ergonomikoak eta jarrera-arriskuak. 

–  Makinetako nahitaezko babesak. Makinei buruzko errege-dekretua. 
– Norbera babesteko ekipoak. NBE-motak. Erabilera. 
–  Hondakinen tratamendua. 

 Hondakin-motak. 
 Biltzea eta biltegiratzea. 
 Birziklatze-sistemak. 

– Larrialdi-planak. 
 Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
 Funtzio-organigrama. 
 Irisgarritasun-plana. 
 Simulazioak. 

–  Ordena eta garbitasuneko sistema, 5S. 
 

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 -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 UF0723: Polimeroen transformaziorako marrazketa teknikoa 
 
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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