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IZENA
POLIMERO TERMOEGONKORRAK ETA HAIEN KONPOSATUAK TRANSFORMATZEKO ERAGIKETAK

KODEA
QUIT0109

LANBIDE-ARLOA
Kimika

LANBIDE-EREMUA
Polimeroen transformazioa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
QUI114_2 Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak transformatzeko eragiketak (2007ko urriaren 5eko 730/2007
ED)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Erretxina-moldeak fabrikatzeko eragiketak egitea; termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen harrera-,
prestaketa- eta manipulazio-eragiketak egitea, ezarritako formulei eta espezifikazioei jarraitzen dieten nahasteak lortzeko,
eta nahaste horien transformazioa egitea. Fabrikazioko instalazioen, makinen eta tresneriaren doikuntzaz, lehen mailako
mantentze-lanez, eta material eta produktuen kalitateaz arduratzea, une oro laneko arriskuen eta ingurumen-arriskuen
segurtasun- eta prebentzio-kondizioak mantenduz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0332_2: Matrize polimerikoko material konposatuen eta material termoegonkorren transformazioa gidatzea.
UC0326_2: Polimeroak transformatzeko makinak eta instalazioak prestatzea.
UC0333_2: Polimero termoegonkorretarako ereduak eta moldeak eraikitzea eta egokitzea.
UC0331_2: Transformatu polimerikoen akabera-eragiketak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Teknikariak polimeroen transformazioko industrietan, automobilgintzako eta etxetresna elektrikoen enpresa
osagarrietan, matrize polimerikoko material konposatuen eta material termoegonkorren industriarako lehengaiak
ekoizteko instalazioetan eta laborategietan, eta horiekin lotutako industrien garapen-zentroetan eta bulego
teknikoetan egingo du lan.

Ekoizpen-sektoreak
Industria kimikoa, automobilgintzako eta etxetresna elektrikoen ekoizpeneko industria osagarria, polimeroak
transformatzeko industria, aisialdiko ontzien eraikuntza, industria aeronautikoa eta aeroespaziala, eta izaera
polimerikoko produktuak edo lehengaiak erabiltzen diren industria guztiak.

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak:
6

8329.002.4 Plastikoa eta kautxua transformatzeko makinetako operadorea
8332.001.3 Plastikozko produktuak fabrikatzeko makinetako operadorea, oro har
8332.002.2 Plastikoa moldekatzeko makinako operadorea, oro har

Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak
transformatzeko eragiketak

8332.005.1 Plastikoa estrusioz moldekatzeko makinako operadorea
8332.009.5 Plastikoa injekzioz moldekatzeko makinako operadorea
8332.012.5 Plastikoa arrabolez prentsatzeko makinako operadorea
8332.013.4 Material plastikoak soldatzeko makinako operadorea
8332.016.1 Estrusio-makinako operadorea (materia plastikoak)
8332.020.0 Plastikoa laminatzeko makinako operadorea
8332.021.9 Biratze-moldekatzez estaltzeko makinako operadorea (plastikoa)
8332.022.8 Plastikozko produktuei akabera emateko makinako operadorea
8332.023.7 Plastikoa birsortzeko makinako operadorea
8332.024.6 Plastikoa goi-hutsez metalizatzeko makinako operadorea
8332.025.5 Plastikozko panelak prestatzeko makinetako operadorea
8332.027.3 Materia plastikozko produktuen fabrikazioko egiaztatzailea
8332.028.2 Erretxina sintetikoak fabrikatzeko makinetako operadorea
8332.029.1 Plastikoak inprimatzeko makinako operadorea
8332.031.2 Plastikozko jostailuak fabrikatzeko operadorea
8332.032.1 Joko hezigarriak eta sozialak fabrikatzeko operadorea
8332.033.0 Segurtasun-kaskoak fabrikatzeko operadorea
8332.034.9 Apar-goma ebakitzeko makinetako operadorea
8414.003.2 Metalezko, kautxuzko edo plastikozko produktuen muntaketa-kateko mihiztatzailea
8414.007.8 Automobilgintzako mihiztatze-lerroetako muntatzailea
8159.009.8 Elektrolisi-upelen bidezko tratamendu kimikoetako instalazioetako operadorea
8351.013.1 Tanpografia-inprimagailuko operadorea
8361.010.1 Harizpi kimikoetarako estrusio-makinako operadorea
8332.013.4 Material plastikoak soldatzeko makinako operadorea
Termoplastikoen birringailuko operadorea
Poliesterrezko moldeen eta ereduen eraikitzailea.
Erretxina-moldeak prestatzeko makinetako operadorea.
Gai termoegonkorrak eta matrize polimerikoko material konposatuz osatutako gaiak transformatzeko makinetako operadorea.
Material konposatuz osatutako gaien mihiztatzailea.
Material konposatuen eskuzko operadorea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0332_2
Matrize polimerikoko material konposatuen eta
material termoegonkorren transformazioa

ORDUAK

140

PRESTAKUNTZA-ATALAK
UF0719: (Zeharkakoa) Matrize
polimerikoko konposatuak eta
konposatu termoegonkorrak
transformatzeko erabiltzen diren
lehengaiak eta nahasteak prestatzea
UF0720: Matrize polimerikoko
material konposatuen eta material
termoegonkorren transformazioko
eragiketak
UF0721: (Zeharkakoa) Kalitatearen
kudeaketa eta laneko eta
ingurumeneko arriskuen prebentzioa

MF0326_2 (ZEHARKAKOA)
Polimeroak transformatzeko makinak eta
instalazioak prestatzea

140

UF0722: (Zeharkakoa) Polimeroak
transformatzeko makinen eta
instalazioen sistema mekanikoen,
hidraulikoen, pneumatikoen eta
elektrikoen eraginkortasuna, eta haien
mantentze-lanak
UF0723: (Zeharkakoa) Polimeroen
transformaziorako marrazketa
teknikoa

ORDUAK

30

60

50

70

30
7

KIMIKA
Profesionaltasun-ziurtagiria

UF0724: (Zeharkakoa) Polimeroen
transformaziorako ekipoen buruen,
moldeen eta matrizeen konfigurazioa

MF0333_2:
Polimero termoegonkorretarako ereduak eta
moldeak eraikitzea eta egokitzea

8

100

MF0331_2 (ZEHARKAKOA)
Transformatu polimerikoen akaberak

70

MP0152:
Polimero termoegonkorren eta haien konposatuen
transformazio-operazioetako lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

120

Iraupena, guztira

510

UF0723: (Zeharkakoa) Polimeroen
transformaziorako marrazketa
teknikoa
UF0719: (Zeharkakoa) Matrize
polimerikoko konposatuak eta
konposatu termoegonkorrak
transformatzeko erabiltzen diren
lehengaiak eta nahasteak prestatzea
UF0725: Polimero
termoegonkorretarako ereduak eta
moldeak egitea

40

30

30

40
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1. gaitasun-atala:
MATRIZE POLIMERIKOKO MATERIAL KONPOSATUEN ETA MATERIAL
TERMOEGONKORREN TRANSFORMAZIOA GIDATZEA
Kodea: UC0332_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1 Lehengaiak biltzea, kondizio seguruetan biltegiratzeko, behar bezala fabrikatzeko arauak betez.
BI1.1 Substantziak edo produktuak etiketak eta zehaztutako kantitateak egiaztatuz identifikatu dira.
BI1.2 Garraiobidea produktuaren ezaugarrien eta aurkezpenaren araberakoa da.
BI1.3 Produktuak produktu-familien arabera biltegiratzen dira, biltegiko barne-arauei jarraituz.
BI1.4 Materialen kalitatearen saiakuntza zehaztutako parametroen eta ezaugarrien arabera egin da.
BI1.5 Jasotzen den materialaren erregistro informatikoa egiteko prozedurei, edo bestelako erregistroen prozedurei,
jarraitzen zaie, informazioa behar bezala erregistratuta gera dadin, eta prozesuaren trazabilitatea bermatzeko.
BI1.6 Produktuak eta materialak deskargatzean, manipulatzean eta biltegiratzean errespetatu egiten dira arrisku
kimikoak edo ingurumen-kutsadura prebenitzeko berariazko arauak.
LB2: Material-nahasteak dagokien dokumentazio teknikoaren arabera prestatzea, gero transformatzeko.
BI2.1 Zehaztutako formulazioa behar bezala interpretatu da, eta, hala badagokio, laneko prozedura normalizatuei
dagozkien neurri-unitateetara bihurtu da.
BI2.2 Formularen osagaiak dagozkion baliabide, tresna eta ekipoak erabiliz pisatzen dira, material-galerak eta
ekipoak hondatzea saihestuz.
BI2.3 Formularen osagaiak identifikatzen dira eta ezarritako tokietara baliabide egokiak erabiliz garraiatzen dira.
BI2.4 Biltegian geratzen diren material- eta osagai-kantitateak kontrolatu egiten dira, hornidurarik gabe gera ez
daitezen.
BI2.5 Ezarritako lan-prozedura eta -kondizioak behar bezala erabiliz erabiltzen eta manipulatzen dira nahasgailuak
eta nahasteak.
BI2.6 Detektatzen diren anomaliak erregistratu eta jakinarazi egiten dira, operazio-liburuetan ezarritako denboran,
moduan eta euskarrietan.
LB3: Material konposatuen eta termoegonkorren transformazioa —injekziozko, hutseko edo bestelako moldekatzeen
bidezkoa, termokonformazio bidezkoa, proiekzio bidezkoa, hari-biribilkatze bidezkoa, eskuzko ukipen bidezkoa eta
abar— gidatzea, ekoizpen-kondizioak kontrolatuz eta prozesuaren informazioari jarraituz.
BI3.1 Moldeak babesteko aditibo eta substantzia osagarriak behar bezala erabiltzen dira eta gaiak behar bezala
desmoldatzen.
BI3.2 Operazio-kondizioetan kontrolik gabe gertatzen diren aldaketak (kontrolagailu automatikoen irakurketak,
neurketak eta abar) detektatzen dira eta egoki diren aldaketak sartzen dira erantzuteko ezarritako gutxieneko
denboran.
BI3.3 Transformazioa zuzentzeko parametroak ezarritako jarduera-tartean eta fabrikatutako produktuaren
kalitatearen aldaketen arabera doitzen dira.
BI3.4 Produktuaren ezaugarriak neurtzen edo aintzat hartzen dira, eta ezarritakoarekin alderatuta dituen
desbideratzeak detektatzen.
BI3.5 Kalitate-kontrol primarioko probak eta autokontrolak operazio-liburuetan ezarritako moduan eta
aldizkakotasunarekin egingo dira.
BI3.6 Arrisku pertsonalak eta instalazioko arriskuak prebenitzeko jarraibideen eta kondizioen arabera gauzatzen da
prozesua.
BI3.7 Prozesuan gertatzen diren anomaliak arduradunei jakinarazten zaizkie, eta dagokien neurriak hartzen dira.
BI3.8 Protokoloetan ezarritako euskarri egokietan erregistratzen dira datuak.
LB4: Produktu erdimanufakturatuak jasotzeko sistemak kontrolatzea, prozeduraren eskuliburuetako argibideei jarraituz.
BI4.1 Bilketa-sistemak behar bezala erregulatzen eta maneiatzen dira, jasotako argibideei jarraikiz.
BI4.2 Azken produktuak ez du kalterik edo hutsegiterik bilketari eslei dakiokeenik.
BI4.3 Produktu erdimanufakturatuen laginak hartzen dira, eta saiakuntzak eta probak egiten zaizkie, dagozkien
espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzeko.
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BI4.4 Jasotako produktuak pisuaren espezifikazioak, dimentsioen espezifikazioak edo fabrikazio-eskuliburuan
ezarritako beste espezifikazio batzuk betetzen ditu.
BI4.5 Lortutako produktu erdimanufakturatuak behar bezala identifikatzen eta etiketatzen dira, kontrolatzeko,
akabera emateko garraiatzeko eta trazabilitatea bermatzeko.
LB5: Lanpostua ordenan eta garbi mantentzea, arrisku pertsonalak eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko mailak
errespetatuz.
BI5.1 Une oro mantentzen da lanpostua ordenan eta garbi, eta agindutako norbera babesteko ekipoak erabiltzen
dira.
BI5.2 Ezarritako kalitate-arauak, ingurumen-arauak eta arriskuak prebenitzeko arauak une oro betetzen dira,
ezarritako protokoloak betez.
BI5.3 Norberaren ardurapeko eremua produktuen isuririk gabe, garbi, eta beste inolako hondakin-motarik gabe
mantentzen da.
BI5.4 Ekoizpen-hondarrak behar den unean eta agindutako moduan kentzen dira, ingurumen-araudia betez.
BI5.5 Norbera babesteko ekipoak behar bezala erabiltzen dira, eta bermatzen da erabiltzeko egoera ezin hobean
daudela eta berariaz ezarritako tokian.
BI5.6 Elementu osagarriak (suteen aurkako ekipoak, babes-elementuak eta abar) ordenan eta berariaz prestatutako
tokietan daude.
BI5.7 Larrialdietan, era arduratsu batean jokatzen da, ezarritako planaren arabera.
BI5.8 Ustekabeko kasuetan erabaki egokiak hartzen dira, eta langilearen erantzukizuna gainditzen badute,
arduradunari jakinarazten zaizkio protokoloaren arabera.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Garraio mekanikoko, pneumatikoko eta ponpaketako sistemak. Biltegiratze-sistemak. Askotariko erabilerak eta
magnitudeak neurtzeko elementuak eta tresnak. Berogailuak eta hozkailuak, ponpak eta konpresoreak. Dosifikagailuak
eta nahasgailuak. Maneiagailuak eta robotak. Termoegonkorren transformazio-makinak: konpresio-prentsak (berokoak
eta hotzekoak), aldi bereko proiekzio-sistemak, ponpak, erretxina-dosifikagailuak eta -nahasgailuak, huts-ekipoak,
erretxinen injekzio- eta transferentzia-makinak, zentrifugazio bidezko moldaketa, hari-biribilkatzea, pultrusio-sistemak eta
abar. Instalazio pneumatikoak eta hidraulikoak. Norbera babesteko ekipoak. Babes kolektiboko baliabideak. Eskuzko
moldaketarako ekipamendua. Gasen eta substantzia kaltegarrien erauzgailuak. Material polimerikoak. Produktu
kimikoak. Fluidoak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Produktu erdieginak. Espezifikazioen arabera egindako nahasteak. Produktu transformatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Produktu-fitxak eta makinen eskuliburuak. Fabrikazio-aginduak eta jarraibide osagarriak. Nahaste-prozedurak Makina
eta instalazioen funtzionamendu eta erabilerako eskuliburuak. Barne-araudia eta kalitate-arauak, laneko eta inguruneko
arriskuen prebentzioa.

2

2. gaitasun-atala:
POLIMEROAK TRANSFORMATZEKO MAKINAK ETA INSTALAZIOAK
PRESTATZEA
Kodea: UC0326_2
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Moldeak edo matrizeak muntatzea edo muntaketan laguntzea, planoei jarraituz eta baliabide eta tresna egokiak
erabiliz.
BI1.1 Muntaketa-planoak edo -eskemak behar bezala interpretatzen dira, erabilera-argibideei jarraituz.
BI1.2 Muntaketa baliabide eta tresna egokiekin egiten da, argibideei jarraituz.
BI1.3 Sentsoreak, ibiltarte-amaierak eta abar eskuliburuetan ezarritako espezifikazioen arabera doitzen dira.
BI1.4 Egiaztatzen da moldeak edo matrizeak ez daudela hondatuta.
BI1.5 Moldeetako eta makinetako elementu mugikor funtzionalak behar bezala doituta daudela egiaztatzen da.
LB2: Makina eta instalazio oinarrizkoen edo osagarrien berokuntza-sistemak, hozte-sistemak, sistema hidraulikoak edo
pneumatikoak prest jartzea eta kontrolatzea.
BI2.1 Energia eta fluidoak elikatzeko sistemen konexioak edo erregulazioak behar bezala egiten dira, zerbitzuko
presioak eta tenperaturak kontuan hartuta.
BI2.2 Garbitzeko edo purgatzeko eragiketak zehaztutako uneetan egiten dira, lan-prozesu normalizatuen arabera.
BI2.3 Protokoloetan ezarritako sekuentziak eta balioak erabiliz jartzen dira prest sistemak.
BI2.4 Ezarritako prozeduren arabera behar bezala eta behar den unean erabiltzen dira eragingailuak.
BI2.5 Balbulak eta erreguladoreak energia-fluxua eta zerbitzu osagarriak mantentzeko kontrolatzen dira, eta
prozesuko kondizioak eta eremuko segurtasuna bermatzen dira.
LB3: Transformazio-makinetan lehengaiak elikatzeko sistema eta beste sistema osagarri batzuk prestatzea, prozesua
prozedurak ezartzen dituen bermeekin gauzatzen dela bermatzeko.
BI3.1 Fabrikazio-aginduak behar bezala interpretatzen dira, ezarritako protokoloei jarraituz.
BI3.2 Lehengaien hornidura garaiz eta behar bezala bermatzen da; laneko aginduan zehaztutakoarekin bat datorrela
bermatzen da eta egokitzapena aurretiaz hasten da.
BI3.3 Elikatze- eta dosifikazio-sistemak behar bezala erregulatzen dira, laneko prozedura normalizatuen arabera.
BI3.4 Aretoa ordenan eta garbi mantentzen da, eta sor daitezkeen kutsadura-iturriak saihesten dira.
BI3.5 Sistema osagarriak (biltze-sistemak, gas-injekzioko sistemak, zuntzen elikatze-sistemak eta abar)
eskuliburuetako prozesu-informazioaren arabera aktibatzen dira.
BI3.6 Lehengaien elikatze-sistemak eta beste sistema osagarri batzuk sinkronizatu egiten dira prozesu nagusiarekin,
jarraitutasuna izan dezan.
LB4: Lehen mailako mantentze-lanak egitea eta arriskuak prebenitzeko sistemak egiaztatzea.
BI4.1 Atal akastunak, higatuak edo hondatuak markatu edo seinalatu egiten dira konpontzeko.
BI4.2 Lehen mailako mantentze-lanak edo disfuntzioak zuzentzeko behar diren konponketak egiten dira, betiere
operadorearen eskuduntzak gainditzen ez badira.
BI4.3 Iragazkiak garbitzeko, iragazkiak aldatzeko, birsortzeko, koipeztatzeko eta abarrerako eragiketak behar bezala
eta dagokion unean egiten dira.
BI4.4 Operadorearen eskuduntzak gainditzen dituzten matxuren berri ematen zaio mantentze-lanen zerbitzuari.
BI4.5 Arriskuak prebenitzeko mekanismoak identifikatzen eta aktibo mantentzen dira, erabiltzeko kondizioetan.
BI4.6 Arrisku berriak detektatzean, berehala jakinarazten zaizkie segurtasun-arduradunei, eta neurri zuzentzaileak
ezartzen parte hartzen da.
LB5: Pertsonekin, materialekin eta makinekin lotutako segurtasun-arauak betetzea, behar bezala fabrikatzeko arauei
jarraituz.
BI5.1 Energia elektrikoaren edo termikoaren erabilerak eta presiopeko fluidoen erabilerak aplikazio-eskuliburuetan
ezarritako arauak betetzen dituela egiaztatzen da.
BI5.2 Mekanismo edo elementu mugikorrak behar bezala babestuta edo seinaleztatuta daudela egiaztatzen da.
BI5.3 Laneko arriskuen prebentzio-planean aurreikusitako norbera babesteko ekipoak erabiltzeko kondizioetan
mantentzen dira, eta lan egin bitartean erabiltzen dira; gauza bera egiten da ingurumen-kutsadura saihesteko
ekipoekin.
BI5.4 Makinetan eta prozesuetan matxurak eragin ditzaketen elementuen hurbiltasuna zaindu egiten da, eta
ezarritako prozeduren arabera jarduten da.
BI5.5 Egiaztatzen da mekanismoek ez dutela jasaten haientzat kalkulatutako esfortzua baino handiagoa.
BI5.6 Erabili beharreko materialak (lehengaiak, aditiboak, gai erdimanufakturatuak eta abar) toki eta kondizio
egokietan jartzen dira hondatu edo kutsatu ez daitezen.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Energia-sareak eta presiopeko fluidoak. Konexio- eta erregulazio-elementu elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak.
Biltegiratzeko instalazioak. Garraiatzeko gailuak eta jasogailuak. Berogailuak. Hozkailuak. Ponpak eta konpresoreak.
Dosifikagailuak eta nahasgailuak. Maneiagailuak eta robotak. Errotak. Elaborazio- edo moldaketa-makinak edo instalazioak eta haien osagaiak. Askotariko erabilerak eta magnitudeak neurtzeko tresnak. Material polimerikoak.
Produktu kimikoak. Fluidoak. NBEak

Lanaren produktuak edo emaitza
Transformaziorako makinak, tresnak eta ekoizpen-baliabideak, prestatuak, erregulatuak eta ekoizpena hasteko egoeran.
Prozesuko beharrei egokitutako sistema osagarriak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Enpresako sail teknikoek sortutako dokumentazioa. Makinen eta instalazioen funtzionamendu- eta erabileraeskuliburuak, eta fabrikatzaileek entregatutako dokumentazioa. Enpresan edo lantokian ezarritako antolamendu- eta
ekoizpen-arau orokorrak. Lan-aginduak eta fabrikazio-protokoloak. Behar bezala fabrikatzeko arauak. Laneko eta
ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak.

3

3. gaitasun-atala
POLIMERO TERMOEGONKORRETARAKO EREDUAK ETA MOLDEAK
ERAIKITZEA ETA EGOKITZEA
Kodea: UC0333_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Moldeak eta ereduak eraikitzeko lehengaiak biltzea, ezarritako prozeduren arabera.
BI1.1 Erabili beharreko materialak (egurrak, xaflak, igeltsua, buztina eta abar) identifikatzen dira, eta haien
saiakuntzak egiten dira, ezarritako parametroen eta ezaugarrien arabera.
BI1.2 Moldea eta haren lotura-sistema osagarriak indartzeko material metalikoak biltzen eta egiaztatzen dira, lanprozedura normalizatuei jarraituz.
BI1.3 Moldeak eta ereduak eraikitzeko materialen aurkezpena egokia da erabili behar den mekanizaziomotarentzat.
BI1.4 Eredu edo molde bat egiteko behar diren material polimerikoak (erretxinak, katalizatzaileak eta abar) laneko
prozedura normalizatuei jarraituz biltzen dira.
BI1.5 Moldeak eta ereduak eraikitzeko lehengaiak eta materialak biltzearekin lotutako arriskuak prebenitzeko
neurriak kontuan hartzen dira haiek erabiltzean.
LB2: Ereduak eta moldeak eraikitzeko materialak prestatzea, produktuaren espezifikazioen arabera.
BI2.1 Moldearen edo ereduaren planoak interpretatzen dira, eta, hala badagokio, eskala aldatzen zaie.
BI2.2 Piezak mekanizatzeko erabiltzen diren txantiloiak behar bezala egiten dira, ezarritako prozedurei jarraituz.
BI2.3 Mekanizazio-makinak (tornuak, fresatzeko makinak, zerrak, artezgailuak eta abar) laneko aginduen arabera
doitzen dira.
BI2.4 Moldea indartzeko egitura-materialak mekanizatu egiten dira planoko espezifikazioak betetzeko.
BI2.5 Arriskuak prebenitzeko arauak laneko arriskuak prebenitzeko planeko prozeduren arabera betetzen dira.
LB3: Lortu behar den produktuaren egitura-eredu bat egitea moldea muntatu aurretiko urrats gisa, produktuaren
espezifikazioen arabera.
BI3.1 Ereduaren gainazala egiten da ezarritako lan-espezifikazioei eta -metodoei jarraituz.
BI3.2 Zuakerrak, mihiztadurak eta tresna doituak erabiliz indartzen da eredua.
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BI3.3 Produktuaren ezaugarriak neurtzen edo aintzat hartzen dira; ezarritakoarekin alderatuta dituen
desbideratzeak detektatzen dira eta beharrekoak diren neurri zuzentzaileak hartzen dira.
BI3.4 Arrisku pertsonalak eta instalazioko arriskuak prebenitzeko jarraibideen eta kondizioen arabera gauzatzen da
prozesua.
BI3.5 Prozesuan gertatzen diren anomaliak dagokionari jakinarazten zaizkio, eta hura konpontzeko neurri egokia
hartzen da.
BI3.6 Lan-prozeduren arabera egokitutako euskarrietan erregistratzen dira datuak, eguneratu egiten dira eta
prozesuaren trazabilitatea ziurtatzen da.
LB4: Ekoizpen-molde bat armatu eta muntatzea, planoko espezifikazioei jarraituz.
BI4.1 Ereduaren gainazala behar bezala egokitzen da, eta, horretarako, prozesuan zehaztutako material
osagarriak erabiltzea.
BI4.2 Material-geruzak aplikatzen dira moldea eratu arte, ezarritako lan-prozedurei jarraituz.
BI4.3 Moldea bere pisuaren eta dimentsioen arabera indartzen da, taulak, hodiak, metalezko barrak eta abar
erabiliz.
BI4.4 Moldea egiaztatzen da, fabrikazio-prozesuarekin lotutako kalteak edo akatsak ez dituela bermatzeko.
BI4.5 Arrisku pertsonalak eta instalazioko arriskuak prebenitzeko jarraibideen eta kondizioen arabera gauzatzen da
prozesua.
BI4.6 Prozesuari dagozkion erregistroak euskarri egokietan, lan-prozeduretan ezarritakoetan, jasotzen dira.
LB5: Lanpostua ordenan eta garbi mantentzea, laneko arriskuak eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko mailak
errespetatuz.
BI5.1 Une oro mantentzen da lanpostua ordenan eta garbi, eta agindutako norbera babesteko ekipoak erabiltzen
dira.
BI5.2 Ezarritako kalitate-arauak, ingurumen-arauak eta arriskuak prebenitzeko arauak une oro betetzen dira,
ezarritako protokoloak betez.
BI5.3 Norberaren ardurapeko eremua produktuen isuririk gabe, garbi, eta beste inolako hondakin-motarik gabe
mantentzen da.
BI5.4 Ekoizpen-hondarrak behar den unean eta agindutako moduan kentzen dira, ingurumen-araudia betez.
BI5.5 Norbera babesteko ekipoak behar bezala hautatzen eta erabiltzen dira, eta bermatzen da erabiltzeko egoera
ezin hobean daudela eta berariaz ezarritako tokian.
BI5.6 Elementu osagarriak (suteen aurkako ekipoak, babes-elementuak eta abar) ordenan eta berariaz
prestatutako tokietan daude.
BI5.7 Larrialdietan, era arduratsu batean jokatzen da, ezarritako planaren arabera.
BI5.8 Ustekabeko kasuetan erabaki egokiak hartzen dira, eta langilearen erantzukizuna gainditzen badute,
arduradunari jakinarazten zaizkio protokoloaren arabera.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ebaketa-, fresaketa-, lixatze- eta mekanizazio-sistemak. Lotura-sistemak: soldatzea, mihiztatzea, itsastea. Biltegiratzeeta jasotze-sistemak (garabiak, polipastoak eta abar). Askotariko erabilerak eta magnitudeak neurtzeko elementuak eta
tresnak. Ponpak eta konpresoreak. Dosifikagailuak eta nahasgailuak. Transformatzeko makinak. Norbera babesteko
ekipoak. Material polimerikoak. Produktu kimikoak. Fluidoak. Elementu indargarriak (zuakerrak, mihiztadurak eta abar).
Egurra eta taulak. Errefortzu metalikoak. Zuntzak eta ehunak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Ekoizpena hasteko kondizioetan dauden moldeak eta ereduak. Lehen piezak. Espezifikazioen arabera konpondutako
moldeak eta ereduak. Ekoizpen-moldeen aldaketak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Produktu-fitxak eta makinen eskuliburuak. Fabrikazio-aginduak eta jarraibide osagarriak. Pieza, molde eta ereduen
planoak. Barne-araudia eta kalitate-arauak, laneko eta inguruneko arriskuen prebentzioa.
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4

4. gaitasun-atala
TRANSFORMATU POLIMERIKOEN
AKABERA-ERAGIKETAK EGITEA
Kodea: UC0331_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Pieza edo gai erdiamaituen inprimatze-eragiketak egitea, ezarritako protokoloei jarraituz.
BI1.1 Inprimatze-klixeak edo -matrizeak dagozkien lan-aginduen arabera muntatzen dira.
BI1.2 Tintak edo kolore-euskarriak eta grafismoak dagozkien lan-aginduen arabera prestatzen eta kargatzen dira.
BI1.3 Gainazaletan egin behar diren aurretiko tratamenduak ondoren inprimatzeko egiten dira.
BI1.4 Inprimatze-prozesua laneko aginduetan edo oro har zehaztutako kondizioetan egiten da.
BI1.5 Gaiek laneko aginduetan ezarritako irizpideak betetzen dituztela egiaztatzen da.
BI1.6 Espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak ezabatzeko ezarritako arauen arabera sailkatzen dira.
LB2: Piezen edo gai erdibukatuen gainazalak estaltzeko eragiketak egitea, ezarritako protokoloei jarraituz.
BI2.1 Metalizatzeko instalazioak eta horretarako behar diren bainuak edo produktuak doitu egiten dira lan-aginduei
jarraituz.
BI2.2 Pintatzeko instalazioak eta erabili behar diren pinturak lan-aginduei jarraituz prestatzen dira.
BI2.3 Ondoren metalizatzeko edo pintatzeko aurrez egin behar diren gainazal-tratamenduak ezarritako prozeduren
arabera egiten dira.
BI2.4 Metalizazio-prozesua laneko aginduetan edo oro har zehaztutako kondizioetan egiten da.
BI2.5 Pintatze-prozesua laneko aginduetan edo oro har zehaztutako kondizioetan egiten da.
BI2.6 Espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak ezabatzeko ezarritako arauen arabera sailkatzen dira.
LB3: Akabera mekanikoko eragiketak egitea piezetan edo produktu erdibukatuetan, ezarritako arauei jarraituz.
BI3.1 Mekanizazio-, konformazio- eta leunketa-instalazioak eta abar doitu egiten dira ondoren erabiltzeko.
BI3.2 Eragiketa gauzatzeko tresnak hautatu egiten dira, eta gailuak muntatzen dira.
BI3.3 Eragiketak laneko aginduetan edo oro har zehaztutako kondizioetan egiten dira.
BI3.4 Kalitate-espezifikazioak eta perdoi dimentsionalak ezarritako baldintzei jarraituz bermatzen dira.
BI3.5 Espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak ezabatzeko ezarritako arauen arabera sailkatzen dira.
LB4: Piezetan edo gai erdibukatuetan lotura-eragiketak egitea, laneko prozedura normalizatuei jarraituz.
BI4.1 Soldadura termikoko, mekanikoko, ultrasonikoko edo laser bidezko soldadurako instalazioak doitu egiten dira
ondoren erabiltzeko.
BI4.2 Makinari dagozkion matrizeak laneko aginduaren arabera muntatzen eta doitzen dira.
BI4.3 Soldadurak laneko aginduetan edo oro har zehaztutako kondizioetan egiten dira.
BI4.4 Lotura kimikoa behar duten eragiketetan proportzio eta kondizio egokietan prestatzen dira itsasgarriak.
BI4.5 Itsasketa-eragiketak laneko aginduetan edo oro har zehaztutako kondizioetan egiten dira.
BI4.6 Espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak ezabatzeko ezarritako arauen arabera sailkatzen dira.
LB5: Akabera eman zaien gaiak produktuaren espezifikazioen arabera muntatzea eta egokitzea, bidaltzeko eta
prozesuaren trazabilitatea bermatzeko.
BI5.1 Pieza-multzoa laneko aginduan zehaztutako kondizioetan muntatzen da.
BI5.2 Muntaketako eta kontrol primarioko tresnak laneko aginduan ezarritako kondizioetan prestatzen dira.
BI5.3 Muntaketako eragiketak behar bezala egiten dira eta ezarritakoa betetzen dute.
BI5.4 Egokitzapen-eragiketak egiten dira behar bezala biltegiratzeko, bidaltzeko eta garraiatzeko.
BI5.5 Espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak ezabatzeko ezarritako arauen arabera sailkatzen dira.
BI5.6 Akabera eman zaien gaiei lotutako dokumentuak zuzen eta era irakurgarrian betetzen dira dagokion
euskarrian; prozesuetan parte hartu duten pertsonek sinatzen eta datatzen dituzte, produktuaren trazabilitatea
bermatzeko.

15

KIMIKA
Profesionaltasun-ziurtagiria

LB6: Pertsonen, instalazioen eta ingurumenaren segurtasun-mailak mantentzea, dagokion araudiari jarraikiz.
BI6.1 Oro har ezarritako higieneko eta segurtasun pertsonaleko kondizioak betetzen dira, bai eta kasu bakoitzean
erabili behar diren makinei eta produktuei dagozkienak ere.
BI6.2 Norbera babesteko ekipoak hautatzen dira, erabiltzen eta erabiltzeko egoera ezin hobean uzten dira,
ezarritako prozedurei jarraituz.
BI6.3 Efluenteen emisioa saihesteko ezartzen diren kondizioak betetzen dira ingurumena kalte ez dezaten.
BI6.4 Lan-giroa ezarritako parametroetan mantentzen da; anomaliak jakinarazten eta/edo zuzentzen dira, eta
anomaliak eragiten dituzten ekipoetan neurriak hartzen dira.
BI6.5 Sortutako hondakinak lan-prozeduretan ezarritako kondizioetan kentzen dira.
BI6.6 Detektatzen diren arrisku berriak segurtasun-arduradunei jakinarazten zaizkie, eta hartu beharreko neurrien
azterketan laguntzen da.
LB7: Akabera eman zaien produktu polimerikoen kalitatea kontrolatzeko laginak hartzea eta haietan saiakuntza sinpleak
egitea, espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzeko.
BI7.1 Laginak hartzeko ekipoak ezarritako prozeduren arabera prestatzen dira.
BI7.2 Kalitatea kontrolatzeko lagin adierazgarriak hartzen dira ezarritako prozeduren eta denbora-tarteen arabera.
BI7.3 Tresnak eta materiala trebeziaz eta kontuz erabiltzen dira.
BI7.4 Azken produktuaren ezaugarriak egiaztatzen dira behaketa-saiakuntzak eginez, patroiekin alderatuz edo
saiakuntza sinpleak eginez.
BI7.5 Saiakuntzen emaitzak erregistratu egiten dira, eta dagokien moduan eta unean jakinarazten dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Inprimaketa-, kromoztaketa-, serigrafia-, metalizazio- eta garreztatze-instalazioak, eta koroa-tratamendukoak. Ebaketa-,
fresaketa-, lixatze- eta mekanizazio-sistemak. Leungailuak eta leuntzeko ontziak. Lotura-sistemak: soldatzea, itsastea.
Biltegiratze- eta jasotze-sistemak (garabiak, polipastoak eta abar). Automatismoak eta robotak. Bilgarri-motak eta
biltzeko eta egokitzeko instalazio-motak. Askotariko erabilerak eta magnitudeak neurtzeko elementuak eta tresnak.
Norbera babesteko ekipoak. Material polimerikoak, plastikozko gai erdibukatuak, termoegonkorrak edo kautxua. Tintak
eta disolbatzaileak. Pintzelak, arrabolak, brotxak, zapiak, plastiko malguko xaflak. Pintatzeko pistolak eta kabinak.
Norbera babesteko ekipoak. Gasen eta substantzia kaltegarrien erauzgailuak. Laginak hartzeko tresnak. Determinazio
sinpleetarako ekipoak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Laneko aginduan ezarritako baldintzak betez akabera eman zaien gaiak, erdimanufakturatuak, izaera polimerikoko
multzoak, produktu ontziratuak, bilduak eta egokituak. Hartutako laginak. Kalitate-saiakuntza sinpleen emaitzak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Enpresako sail teknikoek sortutako dokumentazioa. Makinen eta instalazioen funtzionamendu- eta erabileraeskuliburuak, eta fabrikatzaileek entregatutako dokumentazioa. Enpresan edo lantokian ezarritako antolamendu- eta
ekoizpen-arau orokorrak. Lan-aginduak eta fabrikazio-protokoloak. Barne-araudia eta kalitate-arauak, laneko eta
inguruneko arriskuen prebentzioa.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
MATRIZE POLIMERIKOKO MATERIAL KONPOSATUEN ETA MATERIAL
TERMOEGONKORREN TRANSFORMAZIOA
2. prestakuntza-modulua:
POLIMEROAK TRANSFORMATZEKO MAKINAK ETA INSTALAZIOAK
PRESTATZEA
3. prestakuntza-modulua:
POLIMERO TERMOEGONKORRETARAKO EREDUAK ETA MOLDEAK
ERAIKITZEA ETA EGOKITZEA
4. prestakuntza-modulua:
TRANSFORMATU POLIMERIKOEN AKABERAK
5. prestakuntza-modulua:
POLIMERO TERMOEGONKORREN ETA HAIEN KONPOSATUEN
TRANSFORMAZIO-OPERAZIOETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
MATRIZE POLIMERIKOKO MATERIAL KONPOSATUEN ETA MATERIAL
TERMOEGONKORREN TRANSFORMAZIOA
Kodea: MF0332_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0332_2 Matrize polimerikoko material konposatuen eta material
termoegonkorren transformazioa gidatzea.

Iraupena: 140 ordu
1.1. prestakuntza-atala
MATRIZE POLIMERIKOKO KONPOSATUAK ETA KONPOSATU
TERMOEGONKORRAK TRANSFORMATZEKO ERABILTZEN DIREN LEHENGAIAK
ETA NAHASTEAK PRESTATZEA
Kodea: UF0719
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0332_2 gaitasun-ataleko LB1 lanbideburutzapenarekin, lehengaiak biltzeari dagokionez, eta LB2 lanbide-burutzapen osoarekin

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen transformazioan erabiltzen diren lehengaiak
identifikatzea, eta beren ezaugarri fisiko eta kimikoekin erlazionatzea.
EI1.1 Lehengai-mota guztien ezaugarriak zehaztea, eta haien propietateak saiakuntza fisiko-kimiko sinpleen bidez
identifikatzea (biskositatea, malgutasuna, elastikotasuna, kolorea, sugarra, organoleptikoak eta abar), oinarrizko
saiakuntza-taulak erabiliz.
EI1.2 Gehien erabiltzen diren polimeroen eta substantzia kimikoen laburtzapenak ezagutzea, eta bakoitzaren formula eta
izenarekin erlazionatzea.
EI1.3 Lehengaien arrisku-seinaleak identifikatzea, eta haiek erabiltzean hartu behar diren prebentzio- eta babes-neurri
egokiekin erlazionatzea.
EI1.4 Material polimerikoetan eta beste substantzia batzuetan anomaliak detektatzea, patroiekin alderatuta.
EI1.5 Lehengai polimerikoak ordenatu eta sailkatzea, eta haiek identifikatzeko, jasotzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko
egin behar diren eragiketak eta erabili behar diren ekipoak identifikatzea.
A2: Nahaste baten formulazioa interpretatzea, osagaietatik, produktu osagarrietatik eta ekipo espezifikoetatik abiatuta
egiteko eta kontrolatzeko.
EI2.1 Formulazioa interpretatzea, eta, horretarako, nahaste-fitxen edo formulen espezifikazioak laneko unitateetara
bihurtzea.
EI2.2 Nahaste-sistemak identifikatzea, eta egokiena hautatzea, lortu nahi den nahastearen espezifikazioen arabera.
EI2.3 Nahaste baten formulazioko kasu praktiko batetik abiatuta, hauek hartzen dira aintzat:
– Neurketa-unitateak.
– Neurketa-ekipoen tara.
– Ordena eta garbiketa.
– Pisatutako materialaren identifikazio zuzena.
– Produktuak manipulatzeko arauak.
– Instalazioetan segurtasunez eragiteko arauak.
EI2.4 Nahastean eragiten duten aldagaiak ulertzea, eta haiek neurtzen dituzten gailuak identifikatzea, bai eta erabiltzen
diren unitateak ere.
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Edukiak:
1. Material polimerikoen oinarriak.
- Kontzeptu kimikoak.
• Teoria atomiko-molekularra. Sistema periodikoa. Atomoa eta loturak.
• Hizkuntza kimikoa. Konposatu kimikoen formulazioa eta nomenklatura.
• IUPAC-en arauak.
• Karbonoaren kimika. Karbono-loturak. Funtzio organiko nagusiak.
• Makromolekulak: Monomeroak, polimeroak.
• Polimerizazio-erreakzioak.
• Plastiko-familia nagusien deskribapena, ezaugarriak eta sailkapena. Gehien erabiltzen diren akronimoak.
• Nahasteen osagaiak eta aditiboak. Azken propietateetan dituzten eraginak.
• Material polimerikoen ohiko izenak eta sinbologia.
• Material polimerikoak erabiltzean arriskuak saihesteko neurriak hartzea.
– Materialak:
• Matrize termoplastikoak eta termoegonkorrak.
• Termoplastiko amorfoak eta kristalinoak.
• Material erretikulatuak:
– Konposatu alilikoak.
– Amino konposatuak.
– Epoxi konposatuak.
– Konposatu fenolikoak.
– Poliester-konposatuak: Ortoftalikoak, isoftalikoa, bisfenolikoak. Propietate eta ezaugarri nagusiak.
– Sistema indargarriak:
• Zuntz-motak.
• Beira-zuntzak.
• Karbono-zuntzak.
• Aramida-zuntzak.
– Ezaugarri nagusiak:
• Konposizio kimikoa.
• Diametroak.
• Luzerak. Zuntz laburra. Zuntz luzea.
• Ehunekoak.
• Antolamendu fisikoa.
• Aurkezpen-formatuak (zuntz ebakia, zuntz bihurritua, ehunak...).
– Aditiboak:
• Biskositate-murriztaileak.
• Desmoldekatzaileak.
• Zuntz-/matrize-inpregnazioaren laguntzaileak.
• Suaren kontrakoak.
• Polimerizazio-inhibitzaileak.
• Koloratzaileak.
• Argiaren egonkortzaileak.
- Kargak:
• Mineralak.
• Pisu-murriztaileak.

2. Gurutzatze-erreakzioak.
– Katalizatzaileak eta aktibatzaileak:
• Gogortzaile-motak eta erreaktibotasun kimikoa.
• Katalizatzaileen eragina.
• Aktibatzaile nagusiak.
• Efektu sinergetikoa.
• Gurutzatze-erreakzioaren kontrola, metodo termikoak eta mekanikoak.
– Tenperaturak gurutzatze-erreakzioan duen eragina: Gel-puntua (itzulerarik gabea).
– Gurutzatze-erreakzioaren kontrola, metodo termikoak eta mekanikoak.
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3. Polimeroen propietateak.
– Propietate mekanikoak:
• Dentsitatea.
• Tentsioa eta deformazioa.
• Inpaktua.
• Biskositatea (Ford koparen testa eta errotazionala).
• Uzkurdura.
– Propietate termikoak:
• Beira-trantsizioko tenperatura, fusio-tenperatura eta gelifikazio-tenperatura.
• Neurketa-metodoak.
– Propietate kimikoak:
• Iodo-indizea.
• Alkohol-balorazioak.
• Ur-mailaren kalkulua.
• Disolbatzaile eta substantzia kimikoekiko erresistentziak.

1.2. prestakuntza-atala
MATRIZE POLIMERIKOKO MATERIAL KONPOSATUEN ETA MATERIAL
TERMOEGONKORREN TRANSFORMAZIOKO ERAGIKETAK
Kodea: UF0720
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0332_2ko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin
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.
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– Dosifikatzeko eta nahasteko sistemak:
• Eskuzko sistemak.
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–

–

–

–

• 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.
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:
o Erretxinak katalizatzaileekin eta aditiboekin nahastea.
o Film eramaileak jartzea.
o Zuntz indargarriak gehitzea.
o Zuntzaren trinkotzea eta inpregnazioa.
o Harilketa eta ebaketa.
o Xaflen zahartzapena edo aurreontzea.
o 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:
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• 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.

1.3. prestakuntza-atala
KALITATEAREN KUDEAKETA ETA LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOA
Kodea: UF0721
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, arrisku kimikoak edo
ingurumen-kutsadura prebenitzeko arauei dagokienez, eta UC0332_2ko LB5 lanbide-burutzapenarekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Polimeroen transformazioarekin lotutako segurtasun-neurriak eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko
neurriak identifikatzea.
EI1.1 Lan-eremuan langileek errespetatu behar dituzten eragiketa segururako arauak deskribatzea.
EI1.2 Lan-prozeduretan agintzen diren segurtasuneko eta higieneko arauak betetzea.
EI1.3 Eragiketak egiteko norbera babesteko behar diren jantziak eta ekipoak erabiltzea, eta prozesuaren eta/edo
produktuaren arrisku kimikoekin erlazionatzea.
EI1.4 Eragiketa guztietan ingurumena babesteko aplikatu behar diren arauak eta prozedurak identifikatzea.
EI1.5 Ingurumen-arriskuak identifikatzea, bai eta eragin daitezkeen ingurumen-inpaktuen parametroak ere.
EI1.6 Segurtasun-orrien eta norbera babesteko baliabideen helburua deskribatzea.
EI1.7 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako:
– Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.
– Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.
– Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
A2: Behar bezala fabrikatzeko arauak aplikatzea polimeroen eta matrize polimerikoko material konposatuen transformazioprozesuetan.
EI2.1 Kalitateko eta erabateko kalitateko kontzeptuak definitzea, eta lanpostuko jarduerekin erlazionatzea.
EI2.2 Fabrikazio zuzenaren arauak identifikatzea, eta transformazio-prozesuetan aplikatzea.
EI2.3 Fabrikazio-dokumentuen betetzea lortutako produktuen trazabilitatearekin erlazionatzea.
EI2.4 Loteari, betetzeari, erregistroari eta eguneratzeei lotutako dokumentuak identifikatzea.
EI2.5 Anomaliak eta gorabeherak komunikatzeko mekanismoak deskribatzea.
EI2.6 Ordenak eta garbitasunak ekoizpen-prozesuaren oinarrizko egintza gisa duten garrantzia justifikatzea.
EI2.7 Laginak hartzeko eta identifikatzeko protokoloak behar bezala aplikatzea.
A3: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI3.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak
zehaztea.
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.
EI3.3 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
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EI3.4 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.

Edukiak:
1. Material polimerikoen transformazioko kalitate-kudeaketako oinarriak:
– Kalitate-sistemak: ISO. EFQM. TS16949.
– Estatistika aplikatuko kontzeptuak.
• Banaketa normala.
• Kontrol-grafikoak.
• Ahalmen-azterketak.
• Laginketa-teknikak (jarduera-protokoloak).
– Kalitaterik ezaren arriskuak. Kalitaterik ezaren kostuak.
– Kalitate-ikuskapenak.

2. Material polimerikoen transformazioko segurtasuna eta laneko arriskuen prebentzioa.
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Arrisku profesionalak. Kontzeptuak eta definizioak.
Arrisku profesionalen prebentziorako legea. Kontzeptu legalak. Eskubideak eta betebeharrak. Zigorrak.
Larrialdi-plana. Elaborazioa. Eraginkortasuna.
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.
Seinaleztapenak. Optikoa. Akustikoa.
Ordena eta garbiketa lan-eremuan. 5S-en metodologia.
Prebentzio-ikuskapenak. Anomaliak detektatzea.

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
–
–
–
–
–
–
–

2

Istripu-motak.
Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntza.
Sorospena.
Larrialdi-egoerak.
Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

2. prestakuntza-modulua:
POLIMEROAK TRANSFORMATZEKO MAKINAK ETA INSTALAZIOAK
PRESTATZEA
Kodea: MF0326_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0326_2 Polimeroak transformatzeko makinak eta instalazioak prestatzea.
Iraupena: 140 ordu
2.1. prestakuntza-atala
POLIMEROAK TRANSFORMATZEKO MAKINEN ETA INSTALAZIOEN SISTEMA
MEKANIKOEN, HIDRAULIKOEN, PNEUMATIKOEN ETA ELEKTRIKOEN
ERAGINKORTASUNA, ETA HAIEN MANTENTZE-LANAK
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Kodea: UF0722
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0326_2ko LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbideburutzapenekin, makinak eta instalazioak erabiltzeari dagokionez

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Polimeroak transformatzeko instalazioetako osagai mekanikoak, elektrikoak, pneumatikoak eta kontrol-osagaiak
instalazioan eta ekoizpen-prozesuan egiten duten funtzioarekin erlazionatzea.
EI1.1 Energia-sareen elementu eta osagaiak eta fluidoak identifikatzea, bai eta haien funtzioa eta erabilera ere.
EI1.2 Multzoaren eta instalazio-osagaien plano, eskema eta dokumentu teknikoak interpretatzea.
EI1.3 Polimeroen transformazioko ekipo eta instalazioen funtzionamendu-printzipioa haien eraikuntza-xehetasunekin
eta esku-hartzearekin erlazionatzea.
EI1.4 Ekipo edo instalazio bakoitzari egokitutako operazio-aldagaiak identifikatzea, eta azken produktuan lortu beharreko
ezaugarriekin erlazionatzea.
A2: Transformazio-instalazio baten funtzionamendurako beharrezkoak diren zerbitzu eta ekipo osagarriak prestatzea eta
behar bezala erabiltzea.
EI2.1 Berokuntza- eta hozte-instalazioetan, instalazio hidrauliko eta pneumatikoetan eta beste sistema osagarri
batzuetan ekipoek izan behar dituzten kondizioak azaltzea.
EI2.2 Zerbitzu osagarrien —hoztea, aire konprimatua, gasak eta abar— konexioa eta erregulazioa gauzatzeko
eragiketen sekuentzia deskribatzea.
EI2.3 Prozesua abiarazteko aldagaietan (tenperatura, presioa, denbora eta abar) egin behar diren doikuntzak
zerrendatzea.
EI2.4 Norbera, instalazioak eta ingurunea babesteari buruzko arauak aplikatzea.
EI2.5 Instalazio osagarriak polimeroen transformazioko prozesuarekin sinkronizatzeko beharra justifikatzea.

Edukiak:
1. Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioetako sistema mekanikoen azterketa.
–
–
–
–
–

Makinen organoak.
Makinen elementuak.
Mugimenduak transformatzeko mekanismoak.
Sistema mekanikoen planoko azterketa.
Sistema mekanikoen muntaketa.

2. Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioetako teknologia elektrikoaren oinarriak.
–
–
–
–
–

Zirkuitu elektrikoak.
Osagaiak plano batean identifikatzea.
Korronte alternoko eta zuzeneko oinarrizko zirkuituen muntaketa.
Parametroen neurketa: Erresistentzia, intentsitatea, tentsioa eta abar.
Akats elektrikoen detekzioa.

3. Polimeroen transformaziorako fluidoen mekanika.
–
–
–
–

Marruskadura.
Biskositatea.
Karga-galerak.
Abiadura eta abar.

4. Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioetako sistema pneumatikoak, elektropneumatikoak,
hidraulikoak eta elektrohidraulikoak.
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– Teknologia pneumatikoaren oinarriak.
• Mugimendua sortzea eragintza pneumatiko eta elektropneumatiko bidez.
• Teknologia hidraulikoaren oinarriak.
• Mugimendua sortzea eragintza hidrauliko eta elektrohidrauliko bidez.
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•
•

Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen abantailak eta eragozpenak.
Zirkuitu pneumatikoen eta hidraulikoen muntaketa.

5. Sistema automatizatu baten osagaiak.
– Kontrol programagarriaren oinarriak.
– Automaten oinarrizko programazioa.
– Automaten bidez kontrolatutako elementu pneumatiko, hidrauliko edo elektrikoen muntaketa.

6. Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioetan lehen mailako mantentze-lanetako teknikak
erabiltzea.
– Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-kontzeptuak.
• Mantentze-lan motak (prebentziozkoa, zuzentzailea, prediktiboa eta abar).
• Mantentze-lan produktibo osoa.
• Mantentze-lanak kudeatzeko euskarri informatikoak.
– Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-lan prebentiboko eragiketak.
– Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-lan zuzentzaileko eragiketak (elementuak ordeztea).

7. Polimeroak transformatzeko ekipo eta instalazioetako sistema pneumatikoen, elektropneumatikoen,
hidraulikoen eta elektrohidraulikoen segurtasuna.
– Lan-inguruneko segurtasun-kondizioak.
• Arrisku fisikoak eta kimikoak.
• Arrisku elektrikoak.
• Arrisku ergonomikoak eta jarrera-arriskuak.
• Fluidoen eta presiopeko gasen instalazioetako arriskuak.
– Makinetako nahitaezko babesak. Makinei buruzko errege-dekretua.
– Norbera babesteko ekipoak. NBE-motak. Erabilera.
– Ordena eta garbitasuneko sistema, 5S.

2.2. prestakuntza-atala
POLIMEROEN TRANSFORMAZIORAKO MARRAZKETA TEKNIKOA
Kodea: UF0723:
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0326_2ko LB1 lanbide-burutzapenarekin, planoak

interpretatzeari dagokionez

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Molde edo eredu bat lortzeko krokisak, planoak eta txantiloiak interpretatzea.
EI1.1 Planoak interpretatzea eta txantiloiak prestatzeko eskalatze-, neurketa- eta ebaketa-eragiketak egitea.
EI1.2 Elementu normalizatuak hautatzea, jasotako espezifikazioen arabera.
EI1.3 Materialak prestatzeko ondorengo eragiketetan kontuan izan behar diren oinarrizko kotak eta perdoiak adieraztea.
EI1.4 Planoak interpretatuz, piezen mekanizaziorako behar diren txantiloiak lortzea.
EI1.5 Sinbologiaren, errotulazioaren eta koten beharra arrazoitzea, eta irudikapen-motarekin lotzea.
A2: Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen adierazpen grafikoa egitea.
EI2.1 Moldeak edo ereduak grafikoki irudikatzea eraikuntza-, muntatze- eta desmuntatze-lanetarako behar diren
xehetasun guztiekin (hala nola bistak, ebakidurak eta sekzioak).
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, prisma edo zilindro zuzen jakin bat sistema
diedrikoan marraztea —oinarritik eta planotik abiatuta—, plano horizontalean etzatea, eta prismaren eta zilindroaren itzal
propioak eta, eguzki-argiztapena edo argiztapen puntuala adierazteko, diedroaren planoetan jaurtitako itzalak aurkitzea.
EI2.3 Irudikapen-sistemak konparatzea, eta haien erabilera-eremua zehaztea.
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Edukiak:
1. Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen adierazpen-sistemak.
– Sistema diedrikoa: Oinarriak.
• Proiekzio-planoak.
• Puntuaren, zuzenaren eta planoaren proiekzioak.
• Trazak.
• Ebaketa, paralelismoa eta elkarzutasuna.
• Distantziak.
• Plano-eraispenak, -biraketak eta -aldaketak.
• Irudikapena.
• Sekzio lauak.
• Moldeen edo ereduen xehetasun espezifikoak: injekzio-puntuak, elikatze-kanalak eta huts-sistemak.

2. Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen planoen interpretazioa.
– Oinarriak. Pieza industrialak irudikatzeari buruzko arauak.
• Bisten hautaketa.
• Krokisak egitea.
• Forma industrialen irudikapena.
• Bista, ebakidura eta sekzioen antolamendua.
• Eskalak.
• Marrazki baten interpretazioa.

3. Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen kotatze-printzipioak.
– Kotatze-sistemak. Kotatze-arauak betetzea.
• Perdoiak: Oinarriak. Doikuntza-motak. Nomenklatura. Doikuntzak aukeratzea. Marrazkietan perdoiak
kontuan hartzea.
• Perdoidun akotazioei buruzko arauak.
• Perdoi geometrikoak:
• Formaren eta kokapenaren perdoiak. Azaleko ikurrak eta idatzizko argibideak.

2.3. prestakuntza-atala
POLIMEROEN TRANSFORMAZIORAKO EKIPOEN BURUEN, MOLDEEN ETA
MATRIZEEN KONFIGURAZIOA
Kodea: UF0724
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0326_2ko LB1, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
moldeen prestaketari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

26

A1: Polimeroen transformazioko eta moldaketako makinetan moldeak, matrizeak eta ekipoen buruak muntatzea eta doitzea
(eta desmuntatzea); lortu behar diren piezen kota nagusiak identifikatzea, eta moldearen edo matrizearen osaerak eta
egindako lanak kota horietan zer eragin duten arrazoitzea.
EI1.1 Moldeak, matrizeak, torlojuak eta bestelakoak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuak gauzatzea edo
prozesuetan parte hartzea, erreminta egokiak erabiliz.
EI1.2 Moldeak, matrizeak, torlojuak eta beste elementu batzuk ondo muntatuta daudela ziurtatuko duen eragiketamultzoa deskribatzea.
EI1.3 Sortutako piezek planoan edo lan-argibideetan ageri diren kotak betetzen dituztela ziurtatzeko egiaztapenak
deskribatzea.
EI1.4 Moldeak, matrizeak, torlojuak eta bestelakoak garbitzeko eta kontserbatzeko teknikak identifikatzea.
EI1.5 Kotak kontrolatzeko tresnak eta elementuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko prozedurak deskribatzea.

Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak
transformatzeko eragiketak

A2: Polimeroak transformatzeko eta moldatzeko instalazio bateko segurtasun-elementuak deskribatzea, norbera babesteko
ekipoak deskribatzea eta lehen mailako mantentze-lanetan kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea.
EI2.1 Ekipo osagarrietako eragiketetan eta lehen mailako mantentze-lanetan aplikatu beharreko segurtasun-arauak
aztertzea.
EI2.2 Transformazio-makinen eta makina osagarrien segurtasun- eta babes-elementuak deskribatzea.
EI2.3 Mantentze-lan prebentiboen segurtasun-kondizio espezifikoak deskribatzea.
EI2.4 Industria kimikoko fabriketako segurtasun-arau orokorrak azaltzea.
EI2.5 Lan-ingurunean ordena eta garbitasuna mantentzeko beharra justifikatzea, eta hondakinak ezabatzeko prozedura
egokiak deskribatzea.

Edukiak:
1. Polimeroak prozesatzeko buruen, moldeen eta matrizeen analisi funtzionala.
–
–
–
–
–
–
–
–

Molde-, matrize-, buru-, torloju- eta bestelako tresna-motak.
Moldeen, matrizeen, buruen, torlojuen eta bestelako tresnen osagaiak identifikatzea.
Moldeko barrunbeen banaketa.
Erauzketa-sistemak. Kontrairteerarako sistema bereziak.
Sentsoreak. Ibiltarte-amaierak.
Molde eta matrizeen muntaketa eta desmuntaketa. Jokoak eta doikuntzak.
Buru, torloju eta bestelako tresnen muntaketa eta desmuntaketa. Jokoak eta doikuntzak.
Molde, matrize, buru, torloju eta bestelako tresnen kontserbazioa eta garbiketa.

2. Polimeroak prozesatzeko elikatze-, hozte- eta berokuntza-sistemak
–
–
–
–

Elikatze-sistemak. Isurbideak, kanalak eta sarbideak.
Hozte-kanalak. Konfigurazioa eta dimentsionatzea.
Berokuntza-sistemak (erresistentziak, olioa, eta abar).
Berokuntza-, hozte-, elikatze- eta dosifikazio-sistemen muntaketa.

3. Polimeroen transformazioko instalazioetako segurtasuna eta lehen mailako mantentze-lanak.
– 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.
– Ordena eta garbitasuneko sistema, 5S.

3

3. prestakuntza-modulua
POLIMERO TERMOEGONKORRETARAKO EREDUAK ETA MOLDEAK
ERAIKITZEA ETA EGOKITZEA
Kodea: MF0333_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0333_2 Polimero termoegonkorretarako ereduak eta moldeak eraikitzea
eta egokitzea.

Iraupena: 100 ordu
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3.1. prestakuntza-atala
POLIMEROEN TRANSFORMAZIORAKO MARRAZKETA TEKNIKOA
Kodea: UF0723
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0333_2ko LB2 lanbide-burutzapenarekin, planoak

interpretatzeari dagokionez

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Molde edo eredu bat lortzeko krokisak, planoak eta txantiloiak interpretatzea.
EI1.1 Planoak interpretatzea eta txantiloiak prestatzeko eskalatze-, neurketa- eta ebaketa-eragiketak egitea.
EI1.2 Elementu normalizatuak hautatzea, jasotako espezifikazioen arabera.
EI1.3 Materialak prestatzeko ondorengo eragiketetan kontuan izan behar diren oinarrizko kotak eta perdoiak adieraztea.
EI1.4 Planoak interpretatuz, piezen mekanizaziorako behar diren txantiloiak lortzea.
A2: Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen adierazpen grafikoa egitea.
EI2.1 Moldeak edo ereduak grafikoki irudikatzea eraikuntza-, muntatze- eta desmuntatze-lanetarako behar diren
xehetasun guztiekin (hala nola bistak, ebakidurak eta sekzioak).
EI2.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, prisma edo zilindro zuzen jakin bat sistema
diedrikoan marraztea —oinarritik eta planotik abiatuta—, plano horizontalean etzatea, eta prismaren eta zilindroaren itzal
propioak eta, eguzki-argiztapena edo argiztapen puntuala adierazteko, diedroaren planoetan jaurtitako itzalak aurkitzea.
EI2.3 Irudikapen-sistemak konparatzea, eta haien erabilera-eremua zehaztea.

Edukiak:
1. Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen adierazpen-sistemak.
– Sistema diedrikoa: Oinarriak.
• Proiekzio-planoak.
• Puntuaren, zuzenaren eta planoaren proiekzioak.
• Trazak.
• Ebaketa, paralelismoa eta elkarzutasuna.
• Distantziak.
• Plano-eraispenak, -biraketak eta -aldaketak.
• Irudikapena.
• Sekzio lauak.
• Moldeen edo ereduen xehetasun espezifikoak: injekzio-puntuak, elikatze-kanalak eta huts-sistemak.

2. Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen planoen interpretazioa.
– Oinarriak. Pieza industrialak irudikatzeari buruzko arauak.
• Bisten hautaketa.
• Krokisak egitea.
• Forma industrialen irudikapena.
• Bista, ebakidura eta sekzioen antolamendua.
• Eskalak. Marrazki baten interpretazioa.

3. Polimeroen transformaziorako moldeen edo ereduen kotatze-printzipioak.
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– Kotatze-sistemak. Kotatze-arauak betetzea.
• Perdoiak: Oinarriak. Doikuntza-motak. Nomenklatura. Doikuntzak aukeratzea. Marrazkietan perdoiak
kontuan hartzea.
• Perdoidun akotazioei buruzko arauak.
• Perdoi geometrikoak:
o Formaren eta kokapenaren perdoiak.
o Azaleko ikurrak eta idatzizko argibideak.

Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak
transformatzeko eragiketak

3.2. prestakuntza-atala
MATRIZE POLIMERIKOKO KONPOSATUAK ETA KONPOSATU
TERMOEGONKORRAK TRANSFORMATZEKO ERABILTZEN DIREN LEHENGAIAK
ETA NAHASTEAK PRESTATZEA
Kodea: UF0719
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0333_2ko LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen transformazioan erabiltzen diren lehengaiak
identifikatzea, eta beren ezaugarri fisiko eta kimikoekin erlazionatzea.
EI1.1 Lehengai-mota guztien ezaugarriak zehaztea, eta haien propietateak saiakuntza fisiko-kimiko sinpleen bidez
identifikatzea (biskositatea, malgutasuna, elastikotasuna, kolorea, sugarra, organoleptikoak eta abar), oinarrizko
saiakuntza-taulak erabiliz.
EI1.2 Gehien erabiltzen diren polimeroen eta substantzia kimikoen laburtzapenak ezagutzea, eta bakoitzaren formula eta
izenarekin erlazionatzea.
EI1.3 Lehengaien arrisku-seinaleak identifikatzea, eta haiek erabiltzean hartu behar diren prebentzio- eta babes-neurri
egokiekin erlazionatzea.
EI1.4 Material polimerikoetan eta beste substantzia batzuetan anomaliak detektatzea, patroiekin alderatuta.
EI1.5 Lehengai polimerikoak ordenatu eta sailkatzea, eta haiek identifikatzeko, jasotzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko
egin behar diren eragiketak eta erabili behar diren ekipoak identifikatzea.
EI1.6 Ingurumen-inpakturik txikiena eragiteko ezartzen diren hondakin-kudeaketako prebentzio-neurriak eta lanarriskuen prebentzio-neurriak deskribatzea.
A2: Nahaste baten formulazioa interpretatzea, osagaietatik, produktu osagarrietatik eta ekipo espezifikoetatik abiatuta
egiteko eta kontrolatzeko.
EI2.1 Formulazioa interpretatzea, eta, horretarako, nahaste-fitxen edo formulen espezifikazioak laneko unitateetara
bihurtzea.
EI2.2 Nahaste-sistemak identifikatzea, eta egokiena hautatzea, lortu nahi den nahastearen espezifikazioen arabera.
EI2.3 Nahaste baten formulazioko kasu praktiko batetik abiatuta, hauek hartzen dira aintzat:
– Neurketa-unitateak.
– Neurketa-ekipoen tara.
– Ordena eta garbiketa.
– Pisatutako materialaren identifikazio zuzena.
– Produktuak manipulatzeko arauak.
– Instalazioetan segurtasunez eragiteko arauak.
EI2.4 Nahastean eragiten duten aldagaiak ulertzea, eta haiek neurtzen dituzten gailuak identifikatzea, bai eta erabiltzen
diren unitateak ere.

Edukiak:
1. Material polimerikoen oinarriak.
– Kontzeptu kimikoak.
• Teoria atomiko-molekularra. Sistema periodikoa. Atomoa eta loturak.
• Hizkuntza kimikoa. Konposatu kimikoen formulazioa eta nomenklatura.
• IUPAC-en arauak.
• Karbonoaren kimika. Karbono-loturak. Funtzio organiko nagusiak.
• Makromolekulak: Monomeroak, polimeroak.
• Polimerizazio-erreakzioak.
• Plastiko-familia nagusien deskribapena, ezaugarriak eta sailkapena. Gehien erabiltzen diren akronimoak.
• Nahasteen osagaiak eta aditiboak. Azken propietateetan dituzten eraginak.
• Material polimerikoen ohiko izenak eta sinbologia.
• Material polimerikoak erabiltzean arriskuak saihesteko neurriak hartzea.
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– Materialak:
• Matrize termoplastikoak eta termoegonkorrak.
• Termoplastiko amorfoak eta kristalinoak.
• Material erretikulatuak:
o Konposatu alilikoak.
o Amino konposatuak.
o Epoxi konposatuak.
o Konposatu fenolikoak.
o Poliester-konposatuak: Ortoftalikoak, isoftalikoa, bisfenolikoak.
o Propietate eta ezaugarri nagusiak.
– Sistema indargarriak:
• Zuntz-motak.
• Beira-zuntzak.
• Karbono-zuntzak.
• Aramida-zuntzak.
– Ezaugarri nagusiak:
• Konposizio kimikoa.
• Diametroak.
• Luzerak. Zuntz laburra. Zuntz luzea.
• Ehunekoak.
• Antolamendu fisikoa.
• Aurkezpen-formatuak (zuntz ebakia, zuntz bihurritua, ehunak...).
– Aditiboak:
• Biskositate-murriztaileak.
• Desmoldekatzaileak.
• Zuntz-/matrize-inpregnazioaren laguntzaileak.
• Suaren kontrakoak.
• Polimerizazio-inhibitzaileak.
• Koloratzaileak.
• Argiaren egonkortzaileak.
- Kargak:
• Mineralak.
• Pisu-murriztaileak.

2. Gurutzatze-erreakzioak.
– Katalizatzaileak eta aktibatzaileak:
• Gogortzaile-motak eta erreaktibotasun kimikoa.
• Katalizatzaileen eragina.
• Aktibatzaile nagusiak.
• Efektu sinergetikoa.
• Gurutzatze-erreakzioaren kontrola, metodo termikoak eta mekanikoak.
– Tenperaturak gurutzatze-erreakzioan duen eragina: Gel-puntua (itzulerarik gabea).
– Gurutzatze-erreakzioaren kontrola, metodo termikoak eta mekanikoak.

3. Polimeroen propietateak.
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– Propietate mekanikoak:
• Dentsitatea.
• Tentsioa eta deformazioa.
• Inpaktua.
• Biskositatea (Ford koparen testa eta errotazionala).
• Uzkurdura.
– Propietate termikoak:
• Beira-trantsizioko tenperatura, fusio-tenperatura eta gelifikazio-tenperatura.
• Neurketa-metodoak.
– Propietate kimikoak:
• Iodo-indizea.

Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak
transformatzeko eragiketak

•
•
•

Alkohol-balorazioak, azido-balorazioa...
Ur-mailaren kalkulua.
Disolbatzaile eta substantzia kimikoekiko erresistentziak.

3.3. prestakuntza-atala
POLIMERO TERMOEGONKORRETARAKO EREDUAK ETA MOLDEAK EGITEA
Kodea: UF0725
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0333_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, ereduak eta moldeak eraikitzeari eta egokitzeari dagokionez

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:
• 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):
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•
•
•

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. Aplikaziosistemak.
– 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.

4

4. prestakuntza-modulua
TRANSFORMATU POLIMERIKOEN AKABERAK
Kodea: MF0331_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0331_2 Transformatu polimerikoen akabera-eragiketak egitea.
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Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Mekanizatzeko eta/edo gainazal-tratamendua egiteko gai erdieraldatuak egokitzeko eragiketak identifikatzea.
EI1.1 Produktuak garbitzeko, koipegabetzeko eta leuntzeko eragiketak deskribatzea.
EI1.2 Gainazal-tratamenduaren aurretiazko eragiketak azaltzea: koroa-tratamendua, plasma-tratamendua eta abar.
EI1.3 Gai erdimanufakturatuen gainazal-ezaugarriak transformatu polimerikoen akaberako eragiketekin erlazionatzea.
EI1.4 Eragiketak laneko segurtasun- eta higiene-kondizioetan egiteko norbera babesteko sistemak identifikatzea.
A2: Produktu erdielaboratuen inprimatze-, serigrafia-, tanpografia-instalazioak eta abar prestatzea.
EI2.1 Tintak, disolbatzaileak eta produktu osagarriak hautatzea, azken produktuaren espezifikazioen araberako
eragiketetarako.
EI2.2 Inprimatzeko makinen, klixeen, deposituen, matrizeen eta bobinen prestakuntza deskribatzea, ezarritako lanargibide eta -arauen arabera.
EI2.3 Tanpoiak, tintak eta produktu osagarriak prestatzea tanpografia-eragiketak kalitatea bermatzeko kondizioetan
egiteko.
EI2.4 Inprimatzeko ekipoak eta harekin lotutako ekipoak erabiltzeko metodoak aztertzea, eta operazio-arazo ohikoenak
eta haien aurrean hartu beharreko neurriak identifikatzea.
EI2.5 Inprimatzeko ekipoak erabiltzean sortzen diren laneko arriskuak identifikatzea, bai eta erabiltzen diren produktuei
eta hartu beharreko prebentzio-neurriei lotutakoak ere.
A3: Produktu polimerikoen gainazal-tratamenduaren kondizioen ezaugarriak zehaztea.
EI3.1 Metalizazio-produktu osagarrien eta metalizazio-bainuen lan-kondizioak identifikatzea, eta egin behar diren
neurketak eta saiakuntzak egitea.
EI3.2 Pintatzeko instalazioak —prozesuko lehengaiak eta prozesuko instalazio osagarriak barne— prestatzea,
produktuak behar duen akaberaren arabera.
EI3.3 Produktuak fabrikazio-aginduetan ezarritako kantitate eta ordenan dosifikatu edo neurtzeko teknikak aztertzea.
EI3.4 Metalizazio- edo pintaketa-prozesua lortu nahi den produktuaren espezifikazioen arabera gauzatzea.
EI3.5 Gainazal-tratamenduetan kontrolatu behar diren aldagai nagusiak eta haien aldaketa-tarte normala zerrendatzea.
A4: Pieza erdielaboratuetan mekanizazio- eta/edo lotura-eragiketak egitea.
EI4.1 Piezetan mekanizazio-eragiketak egiteko kotak, tresnak eta erreminta zehatzak identifikatzea.
EI4.2 Mekanizazio-, konformazio- edo leuntze-instalazioak segurtasun-, ordena- eta garbitasun-kondizioetan doitzeko
modua deskribatzea.
EI4.3 Produktu amaitua ezarritako kalitate-kondizioetan lortzeko lotura-sistema zehatza hautatzea.
EI4.4 Soldadurako eragiketak egiteko behar diren matrizeak, elektrodoak eta beste tresna jakin batzuk muntatzea eta
doitzea.
EI4.5 Itsasgarriak, disolbatzaileak eta sistema osagarriak lotura kimikoko eragiketekin erlazionatzea.
EI4.6 Ezarritako babes pertsonaleko eta ingurumen-babeseko, garbiketako eta ordenako arau eta planen arabera
jardutea.
A5: Multzoen muntaketaren ezaugarriak eta bidaltzeko amaitutako gaien egokitzapena zehaztea.
EI5.1 Multzoak eta/edo muntaketak laneko aginduan zehaztutako kondizioetan osatzea.
EI5.2 Mekanizazio-, konformazio- edo leuntze-instalazioak segurtasun-, ordena- eta garbitasun-kondizioetan doitzeko
modua deskribatzea.
EI5.3 Gai amaituak behar bezala biltegiratzeko, bidaltzeko edo garraiatzeko egokitzapen-eragiketen ezaugarriak
zehaztea.
EI5.4 Kalitate-espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak eta haiek bereizteko eta birziklatzeko metodoak aztertzea.
EI5.5 Azken produktuen ordenazio-sistemak eta biltegian eta bidalketetan erabiltzen diren kodetze-sistemak bereiztea.
EI5.6 Biltegiko eta bidalketetako materialak garraiatzeko eta eskuz edo mekanikoki pilatzeko ekipoak aztertzea, eta
salgaien zirkuituekin erlazionatzea.
A6: Produktu amaituetan eta prozesuko produktu kimikoetan kalitate-kontrolerako laginak hartzea eta saiakuntza sinpleak
egitea, espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzeko.
EI6.1 Kalitate-kontrolerako laginak hartzea, eta prozeduren araberako ohiko egiaztapenak egitea.
EI6.2 Kalitatea kontrolatzeko laginen kontserbazioa eta garraioa justifikatzea ezarritako kondizioetan.
EI6.3 Produktu amaituen akatsak egiaztatzea, zuzenean behatuta edo saiakuntza sinpleak eginda.
EI6.4 Amaitutako gai polimerikoen eta prozesuko produktu kimikoen ezaugarri fisikoak eta kimikoak egiaztatzea,
saiakuntza edo proba sinpleak eginez.
EI6.5 Saiakuntzen emaitzak erregistratzea modu eta une egokian, eta laneko gorabeherak edo anomaliak jakinaraztea.
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Edukiak:
1. Transformatu polimerikoetarako inprimatze-prozesuak.
– Tintak, disolbatzaileak, aglutinatzaileak, pigmentuak eta aditiboak.
– Transformatu polimerikoetarako gainazalen prestakuntza. – Koroa-tratamenduak, plasma-tratamenduak eta abar.
– Serigrafia. Pantailak. Serigrafiako makinak. Inprimaketa-prozesuak. Lehortzea. Ondorengo tratamenduak: Tintak
ezabatzea eta deskoipeztatzea.
– Tanpografia:
• Klixeak. Altzairua. Fotopolimeroak.
• Tanpoiak. Tamaina. Forma. Gogortasuna.
• Sistema irekia eta itxia.
• Tanpografiako makinak.

2. Transformatu polimerikoetarako metalizazio-prozesuak.
– Aurretiko tratamenduak eta piezen prestaketa.
• Mordentatzea.
• Neutralizatzea.
• Katalizatzea.
• Azeleratzea.
• Jalkipen ez-elektrolitikoa.
• Bainuen mantentze-lanak.
– Estalketa galvanikoko zikloa.
• Eraso-bainuak.
• Bainu elektrolitikoak.
• Parametroak mantentzea, pH-a. Tenperaturak. Kontzentrazioak.

3. Transformatu polimerikoetarako piezen mekanizazioa eta leunketa.
– Egin beharreko eragiketen interpretazioa.
• Erabili behar diren teknologiak.
• Makina eta operazioen sekuentziak.
• Tresnak, finkatze-sistemak.
• Eragiketa bakoitzaren lan-parametroak.
– Torneaketa.
• Tornu-motak.
• Tornuan egiten diren eragiketak.
• Piezari heltzeko modua.
• Erremintak. Erreminta-motak. Erremintari heltzeko modua.
– Fresaketa.
• Fresatzeko makina motak.
• Fresatzeko makinak egiten diren eragiketak.
• Piezari heltzeko modua.
• Erremintak. Erreminta-motak. Erremintari heltzeko modua.
– Leunketa. Leunketa-motak (ontzia, gurpilarekin, elektroleunketa).
– Muntaketa mekanikoa.
• Jokoak eta doikuntzak.
• Osagaien kokapena.

4. Transformatu polimerikoetarako lotura-teknologiak.
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– Ultrasoinu bidezko soldadura.
• Ultrasoinu bidezko soldadurako ekipoak.
• Prozesu-parametroak.
• Loturen diseinua.
• Sonotrodoak.
• Materialen bateragarritasuna.
– Bibrazio bidezko soldadura.
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• Bibrazio-soldadura angeluarra.
• Bibrazio-soldadura lineala.
• Loturen diseinua.
• Prozesu-parametroak.
– Lotura termikoa.
• Elementu bero bidezko lotura.
• Gas bero bidezko lotura.
• Alanbre erresistibo bidezko lotura.
– Transformatu polimerikoetarako itsasketa:
• Itsasgarriak.
• Itsasketa-mekanismoak.
• Aplikazio-metodoak eta dosifikazio-sistemak.
• Itsasgarrien gainazal-aurretratamenduak.
• Loturen diseinua.

5. Transformatu polimerikoetarako logistika eta biltegiratzea.
– Logistikako kontzeptuak.
• Hornidura-sistemak.
• Garraio-sistemak.
• Informazio-fluxua.
• Banaketa-sistemak.
– Inbentarioen kudeaketa.
• Sarrerak.
• Irteerak.
• Izakinak.
– Eskaeren prozesamendua.
• Etiketatzea.
• Bidalketa-kontrola. Bilgarriak.
– Harrerako teknikak.
• Dokumentazioa.
• Manipulazio-sistemak.
• Saiakuntzak.
– Biltegiratzea.
• Banaketa fisikoa.
• Mantenu-sistemak.
• Biltegiratze-sistemak.

6. Transformatu polimerikoetarako lehengai polimerikoen, prozesuko produktuen eta produktu amaituen
kalitate-kontrola.
–
–
–
–

Laginak hartzea. Laginketa-teknikak.
Analisiak eta saiakuntzak, makinatik irten bezain laster. Autokontrola. SPC.
Kalitate-arauak. ISO9000. EFQM. TS16949.
Produktu amaituaren kalitate-kontrola.
• Hutsegite estetikoen ikusizko kontrola.
• Neurrien kontrola.
• Saiakuntza mekanikoak, kimikoak.

7. Transformatu polimerikoetarako egoera-orriak eta dokumentazioa.
– Eskuzko ereduak eta informatizatuak. Betetzea.
– Jasotako eta sortutako informazioa erabiltzea. Informazio-fluxua.
– Trazabilitatea.
Babes- eta prebentzio-arauak.
• Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea.
• Instalazioei eta lantokiei buruzko errege-dekretuak.
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5

5. prestakuntza-modulua
POLIMERO TERMOEGONKORREN ETA HAIEN KONPOSATUEN
TRANSFORMAZIO-OPERAZIOETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0152
Iraupena: 120 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Konposatu termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen sistemak erabiltzea segurtasuneko eta
laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko kondizio optimoetan.
EI1.1 Lehengai polimerikoak ordenatu eta sailkatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta haiek identifikatzeko, jasotzeko,
garraiatzeko eta biltegiratzeko egin behar diren eragiketak eta erabili behar diren ekipoak identifikatzea.
EI1.2 Material polimerikoetan eta beste substantzia batzuetan anomaliak detektatzen laguntzea, patroiekin alderatuta.
EI1.3 Nahaste-sistemak identifikatzen parte hartzea, bai eta egokiena hautatzen ere, lortu nahi den nahastearen
espezifikazioen arabera.
EI1.4 Nahaste baten formulazioko kasu praktiko batean oinarrituta, hauek izan behar dira kontuan:
– Neurketa-unitateak.
– Neurketa-ekipoen tara.
– Ordena eta garbiketa.
– Pisatutako materialaren identifikazio zuzena.
– Produktuak manipulatzeko arauak.
– Instalazioetan segurtasunez eragiteko arauak.
EI1.5 Instalazio tipo bat, gehien egiten diren doikuntzak, prozesuaren informazioan ageri diren aldagaiak eta erabiltzen
diren neurgailuak eta kontrol-sistemak prestatzen laguntzea.
EI1.6 Operazio-kondizioetan gertatzen diren kontrolik gabeko aldaketa nagusiak definitzen eta prozesuan egin behar
diren zuzenketak identifikatzen parte hartzea.
EI1.7 Ekoizpen-sistemen mantentze-lan prebentiboko eragiketak identifikatzen laguntzea, ezarritako arauen arabera.
EI1.8 Ekipo edo sistema osagarriak erabiltzea, ekipo errealen, simulagailuen edo laborategiko eskalako ekipoen bidez.
EI1.9 Prozesuan ekipoek sortutako seinaleek edo informazioek fabrikazio-argibideekin duten erlazioa aztertzea.
A2: Molde edo eredu bat lortzeko krokisak, planoak eta txantiloiak interpretatzea.
EI2.1 Planoak interpretatuz, piezen mekanizaziorako behar diren txantiloiak lortzen parte hartzea.
EI2.2 Piezak egurrezko taulatan edo erretxinan garatzeko modua lortzea.
EI2.3 Moldea edo eredua eratu arte material-geruzak aplikatzea, ezarritako kalitate-espezifikazioen arabera.
EI2.4 Elementuen mekanizazioa planoetan eta lan-aginduetan ezarritakoaren arabera egiten parte hartzea, bai eta kotak
eta perdoiak lortzen ere.
EI2.5 Moldearen edo ereduaren egitura indartzeko eragiketak egiten parte hartzea, planoetan eta lan-aginduetan
ezarritako dimentsioak betetzeko.
EI2.6 Produktuaren ezaugarriak egiaztatzea, produktuaren kalitatea bermatzeko.
EI2.7 Ordena eta garbitasuna mantentzeko eragiketak egitea, laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko
ezarritako arauen eta planen arabera.
A3: Polimeroen transformazioko eta moldaketako makinetan moldeak, matrizeak eta ekipoen buruak muntatzea,
desmuntatzea eta doitzea; lortu behar diren piezen kota nagusiak identifikatzea, eta moldearen edo matrizearen osaerak eta
egindako lanak kota horietan zer eragin duten arrazoitzea.
EI3.1 Moldeak, matrizeak, torlojuak eta bestelakoak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuetan parte hartzea,
erreminta egokiak erabiliz.
EI3.2 Moldeak, matrizeak, torlojuak eta beste elementu batzuk ondo muntatuta daudela ziurtatuko duen eragiketamultzoan parte hartzea.
EI3.3 Sortutako piezek planoan edo lan-argibideetan ageri diren kotak betetzen dituztela ziurtatzeko egiaztapenak
egitea.
A4: Produktu erdielaboratuei akabera emateko instalazioak (inprimatzea, serigrafia, tanpografia, metalizazioa, pintaketa eta
abar) prestatzea.
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EI4.1 Produktuak garbitzeko, koipegabetzeko eta leuntzeko eragiketak egitea.
EI4.2 Tintak, disolbatzaileak eta produktu osagarriak hautatzen parte hartzea, azken produktuaren espezifikazioen
araberako eragiketetarako.
EI4.3 Tanpoiak, tintak eta produktu osagarriak prestatzen parte hartzea tanpografia-eragiketak kalitatea bermatzeko
kondizioetan egiteko.
EI4.4 Inprimatzeko ekipoak eta harekin lotutako ekipoak erabiltzea, eta operazio-arazo ohikoenak eta haien aurrean
hartu beharreko neurriak identifikatzea.
EI4.5 Pintatzeko instalazioak —prozesuko lehengaiak eta prozesuko instalazio osagarriak barne— prestatzen parte
hartzea, produktuak behar duen akaberaren arabera.
EI4.6 Metalizazio- edo pintaketa-prozesua lortu nahi den produktuaren espezifikazioen arabera gauzatzen dela
egiaztatzea.
A5: Pieza erdielaboratuetan mekanizazio- eta/edo lotura-eragiketak egitea.
EI5.1 Produktuak garbitzeko, koipegabetzeko eta leuntzeko eragiketak egitea.
EI5.2 Mekanizazio-, konformazio- edo leuntze-instalazioak segurtasun-, ordena- eta garbitasun-kondizioetan doitzeko
modua deskribatzea.
EI5.3 Produktu amaitua ezarritako kalitate-kondizioetan lortzeko lotura-sistema zehatzaren hautaketan parte hartzea.
EI5.4 Soldadurako eragiketak egiteko behar diren matrizeen, elektrodoen eta beste tresna jakin batzuen muntaketa eta
doikuntza egiaztatzea.
A6: Multzoak muntatzea eta bidaltzeko amaitutako gaiak egokitzea.
EI6.1 Multzoak eta/edo muntaketak laneko aginduan zehaztutako kondizioetan amaitzen parte hartzea.
EI6.2 Mekanizazio-, konformazio- edo leuntze-instalazioak segurtasun-, ordena- eta garbitasun-kondizioetan doitzeko
modua deskribatzea.
EI6.3 Kalitate-espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuak eta haiek bereizteko eta birziklatzeko metodoak aztertzea.
A7: Produktu kimikoen kalitate-kontrolerako laginak hartzea.
EI7.1 Kalitate-kontrolerako laginak hartzea, eta prozeduren araberako ohiko egiaztapenak egitea.
EI7.2 Produktu amaituetan eta prozesuan saiakuntza sinpleak egitea, eta espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzea.
A8: Konposatu termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen transformazioarekin lotutako segurtasunneurriak eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko neurriak identifikatzea.
EI8.1 Lan-prozeduretan agintzen diren segurtasuneko eta higieneko arauak betetzea.
EI8.2 Eragiketak egiteko norbera babesteko behar diren jantziak eta ekipoak erabiltzea, eta prozesuaren eta/edo
produktuaren arrisku kimikoekin erlazionatzea.
EI8.3 Ekoizpen-prozesuan ordena eta garbitasuna zainduz jardutea.
A9: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI9.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI9.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI9.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI9.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI9.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI9.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Konposatu termoegonkorren eta matrize polimerikoko material konposatuen sistemak erabiltzea
segurtasuneko eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioko kondizio optimoetan.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lehengai polimerikoen ordena eta sailkapena, identifikazio-, harrera-, garraio- eta biltegiratze-prozesuetan.
Material polimeriko eta beste substantzia batzuetako anomalien azterketa.
Neurketa-unitateen eta nahaste-sistemen hautaketa.
Neurketa-ekipoen tara.
Pisatutako materialaren identifikazioa.
Produktu eta instalazioak erabiltzeko eta maneiatzeko arauen erabilera.
Instalazio tipo baten prestaketa (doikuntzak, aldagaiak, neurgailuak eta kontrol-sistemak).
Ekoizpen-sistemen mantentze-lan prebentiboak.
Ekipo edo sistema osagarri mekanikoen, elektrikoen, pneumatikoen eta kontrolekoen erabilera.
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2. Ereduaren edo moldearen fabrikazioa eta muntaketa produktuaren espezifikazioei jarraituz.
–
–
–
–
–
–
–

Planoak interpretatuz, piezen mekanizaziorako behar diren txantiloiak lortzea.
Piezak egurrezko taulatan edo erretxinan garatzeko modua lortzea.
Moldeak edo ereduak eratu arte material-geruzak aplikatzea, ezarritako kalitate-espezifikazioen arabera.
Elementuen mekanizazioa gauzatzea (kotak, perdoiak...).
Moldearen edo ereduaren egitura indartzea.
Moldearen eta ereduaren kalitatea bermatzea, produktuaren ezaugarriei erreparatuz.
Ordenatzeko eta garbitzeko lanak egitea, laneko arriskuak eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauen eta planen
arabera.

3. Polimeroen transformazioko eta moldaketako ekipoetako molde, matrize eta ekipo-buruen fabrikazioa,
muntaketa, doikuntza eta desmuntaketa.
–
–
–
–

Molde edo eredu bat lortzeko krokisen, planoen eta txantiloien interpretazioa.
Planoak interpretatuz, piezen mekanizaziorako txantiloiak lortzea.
Moldeen, matrizeen, torlojuen eta bestelako elementu batzuen muntaketa.
Sortutako piezetan planoaren edo laneko aginduen araberako kotak betetzen direla egiaztatzea.

4. Produktu erdielaboratuei akabera emateko instalazioen erabilera (inprimatzea, serigrafia, tanpografia,
metalizazioa, pintaketa eta abar).
– Produktuak garbitzeko, koipegabetzeko eta leuntzeko eragiketak egitea.
– Tanpografiarako tintak, disolbatzaileak eta produktu osagarriak hautatzea.
– Tanpoiak, tintak eta produktu osagarriak prestatzea tanpografia-eragiketak kalitatea bermatzeko kondizioetan
egiteko.
– Inprimatze-ekipoen erabilera.
– Pintatzeko instalazioen prestaketa.
– Metalizazio- edo pintaketa-prozesuen erabilera.

5. Pieza erdielaboratuetan mekanizazio- eta/edo lotura-eragiketak egitea.
– Produktuak garbitzeko, koipegabetzeko eta leuntzeko eragiketak egitea.
– Lotura-sistema egokiaren hautaketa.
– Soldadurako eragiketak egiteko behar diren matrizeen, elektrodoen eta beste tresna jakin batzuen muntaketan eta
doikuntzan parte hartzea.

6. Multzoen muntaketa eta bidaltzeko amaitutako gaien egokitzapena.
– Multzoen muntaketaren akabera.
– Kalitate-espezifikazioak betetzen ez dituzten produktuen eta haiek bereizteko eta birziklatzeko metodoen azterketa.

7. Produktu amaituen eta prozesuko produktu kimikoen kalitate-kontrolerako laginak hartzea.
– Kalitatea kontrolatzeko laginak hartzea eta prozeduren arabera egiaztatzea.
– Produktu amaituetan eta prozesuko produktu kimikoetan saiakuntza sinpleak egitea, eta espezifikazioak betetzen
dituztela egiaztatzea.

8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
–
–
–
–
–
–
–
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Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0332_2
Matrize polimerikoko
material konposatuen eta
material termoegonkorren
transformazioa gidatzea.

MF0326_2
Polimeroak transformatzeko
makinak eta instalazioak
prestatzea

MFO333_2
Polimero
termoegonkorretarako
ereduak eta moldeak
eraikitzea eta egokitzea

MF0331_2
Transformatu polimerikoen
akaberak

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

•
•
•
•

1 urte

3 urte

•
•
•
•

1 urte

3 urte

•
•
•
•

1 urte

3 urte

•
•
•
•

1 urte

3 urte

Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna
Ingeniaria
Ingeniari teknikoa.
Kimika lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria
• Lanbide-eremu honen 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria
Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna
Ingeniaria
Ingeniari teknikoa.
Kimika lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria
• Lanbide-eremu honen 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria
Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna
Ingeniaria
Ingeniari teknikoa.
Kimika lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria
• Lanbide-eremu honen 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria
Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna
Ingeniaria
Ingeniari teknikoa.
Kimika lanbide-arloko goi-mailako
teknikaria
• Lanbide-eremu honen 3. mailako
profesionaltasun-ziurtagiria

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak
transformatzeko eragiketak

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Termoplastiko eta
termoegonkorren laborategia

60

60

Termoegonkorrak
transformatzeko lantegia

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Kudeaketa-gela
Termoplastiko eta
termoegonkorren laborategia
Termoegonkorrak
transformatzeko lantegia

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Kudeaketa-gela

Errotuladorearekin idazteko bi arbel.
– Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet.
– Ikus-entzunezko tresneria.
– Ikasgelako materiala.
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.

Termoplastiko eta termoegonkorren
laborategia

Laborategiko mahaiak.
– Laborategiko tabureteak.
– Makina unibertsala.
– Berogailuak.
– Bunsen erregailuak.
– Probetak trokelatzeko makina.
– Probetak lortzeko moldeak.
– Plater beroko prentsa.
– Bainu termostatikoak.
– Termometroak/termopareak.
– Durometroak.
– Balantza.
– Dentsimetroa.
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Termoplastiko eta termoegonkorren
laborategia

– Dimentsio-neurgailuak.
– Jariakortasun-indizearen neurgailua.
– Laborategiko beirazko tresneria.
– Askotariko tresneria: espatulak, matxardak, euskarriak eta abar.
– Askotariko zuntzak, ehunak eta erretxinak.

Termoegonkorrak transformatzeko lantegia

– Plater beroko prentsa.
– Moldeak.
– Dosifikazio-ekipoa.
– Balantza.
– RTM edo RTM Light makinak.
– Eskuz moldekatzeko ekipamendua.
– Huts-ponpa.
– Muntaketa-mahaia.
– Zerrak, lixagailuak eta bestelako muntaketa-ekipoak.
– Neurgailuak.
– Akabera-ekipoak: mekanizazioa, pintura, tanpografia, soldadura eta
abar.
– Metalak soldatzeko ekipoa.
– Mekanizazio-ekipoa.
– Norbera babesteko ekipoak: oinetakoak, eskularruak, betaurrekoak
eta segurtasun-jantzia.
– Armairuak.
– Materialen biltegia.
– Zuntzak, ehunak, taulak, erretxinak, gel-geruzak, tintak,
disolbatzaileak, hodi metalikoak eta abar.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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 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 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.

