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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA NAHASTE ETA MATERIAL TERMOPLASTIKOAK PRESTATZEA  
Espezifikoa 

Kodea  UF0989 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Polimeroen transformazioa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta 

kontrola 
Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Termoplastikoak egitearen eta transformatzearen koordinazioa eta 
kontrola Iraupena 150 

Segurtasuna eta ingurumena, polimeroen transformazio-industrietan 
(Zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Termoplastikoen transformazioaren kontrola 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0786_3: MATERIAL TERMOPLASTIKOEN TRANSFORMAZIOA KOORDINATZEA ETA 
KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Termoplastiko-mota guztiak bereiztea, haien konposizio kimikoaren, egituraren eta morfologiaren arabera, eta haien propietateekin eta 
izan ditzaketen aplikazioekin erlazionatzea. 

EI1.1 Material termoplastikozko gai-motak sailkatzea, dituzten aplikazioen eta degradatzeko edo birziklatzeko aukeren arabera. 
EI1.2 Termoplastiko-mota guztien konposizioa eta propietateak deskribatzeko formulazio eta sinbologia egokia deskribatzea. 
EI1.3 Nahaste baten osagaiak identifikatzea, bai eta azken produktuaren ezaugarrietan eta aplikazioetan duten eragina ere. 
EI1.4 Polimeroen mikro eta makroegiturak haien propietateetan duten eragina deskribatzea, bai eta polimeroen prozesaketa eta azken 
gaiari ematen dizkioten ezaugarriak ere.  
EI1.5 Produktu jakin bat ekoizteko termoplastikorik egokiena hautatzea, karga-koadernoa kontuan hartuta. 
EI1.6 Gai baten espezifikazio teknikoak betetzeko material termoplastikoaren maila onena ezartzea. 
EI1.7 Produktuen manipulaziotik ondorioztatutako arriskuak deskribatzea, eta arriskuak txikiagotu edo ezabatuko dituzten segurtasun-
teknikak edo -prozedurak proposatzea. 

A2: Nahasteak lantzeko prozesuaren eta material termoplastikoak dosifikatzeko prozesuaren ezaugarriak zehaztea.  
EI2.1 Material plastikoen nahasteak egiteko behar diren nahasgailuak eta osagaien dosifikazioa hautatzea. 
EI2.2 Formulazio-fitxa batetik abiatuz, nahaste jakin baten masa bat prestatzeko behar diren osagaien masak eta bolumenak 
kalkulatzea. 
EI2.3 Nahasketak era jarraituan eta era etenean egiteko sistemen ezaugarriak azaltzea, material termoplastiko mota bakoitzari 
aplikatzeko dituzten abantailak eta eragozpenak baloratuz. 
EI2.4 Nahasketa egoki batek duen garrantzia artikuluaren azken propietateekin eta akatsen edo desadostasunen agerpenean izan 
dezakeen eraginarekin erlazionatzea. 
EI2.5 Ingurumenaren eta prozesuaren ekonomiaren ikuspegietatik, nahasteak egitean ekoizpen-prozesutik bertatik datozen hondakin-
materialak erabiltzeko beharra baloratzea. 

 
Edukiak 
1.  Material polimerikoak, haien propietateak eta ezaugarriak zehaztea 

–  Polimeroak: 
 Oinarrizko kontzeptuak.  
 Makromolekulak.  
 Monomeroak.  
 Eraketa.  
 Polimerizazio-erreakzioak.  
 Polimerizazio-teknikak.  
 Osaera/morfologia erlazioa. 
 Propietateak.  

–  Polimeroen familia nagusiak:  
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 sintesia, propietateak eta aplikazioak.  
 Material polimerikoen deskribapena.  
 Polimero termoplastikoak eta termogogorgarriak.  
 Ingeniaritzako polimeroak.  
 Polimero bereziak.  
 Material konposatuak.  

–  Polimeroen propietateak: egoera amorfoa. Egoera kristalinoa: 
 Fusioa.  
 Propietate mekanikoak, dinamikoak, elektrikoak, termikoak: Fluxu-propietateak.  
 Biskositatea.  
 Polimeroen degradazioa eta egonkortzea.  

–  Polimeroen ezaugarrien zehaztapena: 
 Pisu molekularrak: kalkulua.  
 Transformazio-propietateekin duten erlazioa: Erreologiaren hastapenak.  
 Karakterizazio-teknikak.  

2.  Polimeroen transformaziorako nahasteak formulatzea eta prestatzea. 
– Nahastearen osagaiak.  
– Polimero-nahaste baten formulazioa. 
– Nahaste-ekipoak:  

 Barne-nahasgailuak.  
 Arraboldun nahasgailua.  
 Dispertsatzaileak (boladun errotak eta abar)  
 Nahasketa jarraituko ekipoak. 

– Nahasteak prestatzea:  
 Kalkuluak egitea.  
 Aurretiazko eragiketak.  
 Nahasketa-zikloa eta nahasteak.  

– Segurtasuna.  
– Nahaste baten formulazio praktikoa eta nahaste-kantitate jakin bat lortzeko osagaien kalkuluak.  
– Lehengaiak eta nahaste gordinak biltegiratzeko baldintzak. 

3. Polimeroen transformaziorako nahasteak egitea. 
–  Aldagaien kontrola eta osagaiak gehitzeko ordena. 
–  Polimero-nahasteak prestatzea. 
–  Dosifikazio-sistemak (grabimetrikoak eta bolumetrikoak). 
– Likido-nahasgailuak. 
–  Barne-nahasgailu urtzaileak (ez-jarraituak). 
–  Nahasketarako estrusio-makinak (nahasgailu urtzaile jarraituak). 
–  Nahasketa-sistema bakoitzaren abantailak eta eragozpenak. 
–  Kolore-kontzentratuen prestakuntzak eta beste batzuk. 
–  Hezetasunaren eta zenbait kutsatzaileren ondorioak. 
–  Material birziklatuen erabilera: baldintzak eta mugak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta kontrola. 
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