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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA MATERIALEN SAIAKUNTZA FISIKOAK 
 

Kodea  MF0056_3 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Analisia eta kontrola 
Profesionaltasun-ziurtagiria Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak Maila 3 

Laborategiko kalitatearen eta jardunbide onen kontrola (Zeharkakoa) 50 
Laborategiko datuen tratamendurako eta kudeaketarako programa 
informatikoak (Zeharkakoa) 40 

Segurtasun-neurriak eta ingurumeneko neurriak laborategian aplikatzea 
(Zeharkakoa) 40 

Saiakuntzak eta analisiak egiteko laginketa (Zeharkakoa) 70 
Saiakuntza fisiko-kimikoetarako laginak eta ekipoak prestatzea 40 
Parametro fisiko-kimikoen zehaztapena 60 
Parametro fisiko-kimikoen analisietan txostenak interpretatzea 30 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Saiakuntza fisiko eta fisiko-kimikoetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0056_3: SAIAKUNTZA FISIKOAK EGITEA, EMAITZAK EBALUATZEA 
ETA EMAITZEN BERRI EMATEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Saiakuntza fisikoetan erabilitako tresnak, ekipoak eta teknikak neurtu beharreko parametroekin erlazionatzea. 

BI1.1 Materialen egitura-motak eta egitura horiek materialari ematen dizkioten propietateak erlazionatzea. 
BI1.2 Materialen propietateak identifikatzeko aukera ematen duten saiakuntzak deskribatzea eta zer oinarri zientifiko dituzten azaltzea. 
BI1.3 Saiakuntzan aztertu beharreko parametroak ondorioztatzea eta, saiakuntzaren aldizkakotasuna eta doitasuna kontuan hartuz eta 
laginaren baldintzak ezagutuz, erabiltzea komeni den metodoa ondorioztatzea eta dagokion araudia aukeratzea. 
BI1.4 Neurgailuen oinarrizko eskemak interpretatzea, aparatuaren osagaien oinarrizko ezaugarri teknikoak deskribatuz eta haien 
zertarakoa zehaztuz. 
BI1.5 Teknika jakin baten aplikazio-prozesua deskribatzea, aurretiaz eskema sekuentzial eta ordenatu bat eginez, lanerako gida edo 
prozedura gisa balioko duena. 
BI1.6 Aparatu eta ekipoen mantentze-lanak antolatzea, eta une oro erabiltzeko moduan daudela egiaztatzea. 

A2: Laborategian, parametro fisikoen saiakuntzak egitea, eta emaitza fidagarria izan dadin behar diren neurriak hartzea. 
EI2.1 Lagina tresna-motari egokitzeko baldintzak zehaztea, eta laginak prestatzeko teknikak saiakuntza-motaren eta aztertu nahi den 
parametro fisikoaren arabera aplikatzea. 
EI2.2 Tresnak eta ekipoak kalibratzea, eta erabiliko den tresnaren arabera eta neurtu behar den propietatearen arabera optimizatu 
beharreko parametroa definitzea. 
EI2.3 Substantzia identifikatzen duten parametroak neurtzea, eta, emaitzak fidagarriak izan daitezen, saiakuntza behar bestetan 
errepikatzea. 
EI2.4 Material desberdinetako probetak prestatzea, eta haiekin propietateak neurtzeko eta ezaugarriak zehazteko saiakuntza fisikoak 
egitea. 
EI2.5 Material desberdinen probeta metalografikoak tratamendu desberdinekin prestatzea, eta eraso egokiena hautatzea. 
EI2.6 Probeta metalografikoak mikroskopikoan aztertzea, eta materialaren egiturari eta fidagarritasunari buruzko ondorioak lantzea. 

A3: Parametro fisikoen saiakuntzetan lortutako emaitzak interpretatzea eta dagokion txostena egitea. 
EI3.1 Datuak lagin- eta saiakuntza-motaren arabera euskarri egokian erregistratzea, eta emaitzak unitate egokietan lortzeko behar diren 
zenbakizko kalkuluak egitea. 
EI3.2 Neurtu nahi den propietate-motaren arabera, materialaren erabilera-mugak baloratzea, grafikoak interpretatzea eta erregistroak 
aztertzea. 
EI3.3 Lortutako emaitzen txostena idaztea, bertan jasoz erabilitako metodoa, teknika, emaitzen balorazioa eta saiakuntzan gertatu diren 
gorabehera esanguratsuenak. 
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EI3.4 Materialaren ezaugarriak zehazteko, konstanteen eta propietateen taulak erabiltzea, eta emaitzen baliozkotasunari buruzko 
erabakia hartzea. 
EI3.5 Emaitza okerren ikerketan parte hartzea. 
EI3.6 Laborategiari dagozkion errore-kausak erregistratzea. 

A4: Material baten portaera azaltzea, eta kanpoko agenteekiko dituen propietate fisikoekin erlazionatzea. 
EI4.1 Material-mota desberdinak identifikatzea, haien konposizioa eta ezaugarriak erabilitako lorpen-metodoaren arabera deskribatuz. 
EI4.2 Material bakoitzaren propietate eta aplikazio garrantzitsuenak azaltzea. 
EI4.3 Kanpoko agenteek materialaren propietate fisikoen aldaketan duten eraginaren bidez, materialaren portaera zehaztea, eta 
aldaketa horretan eragiten duten faktoreak azaltzea. 
EI4.4 Material baten propietateetan materiala lortzeko erabili diren formulazioek duten eragina ebaluatzea eta osagai bakoitza zertarako 
den baloratzea. 
EI4.5 Material batek propietate fisikoak aldatuko dizkioten kanpoko erasoen aurrean erakusten duen portaera zehazteko saiakuntzak 
egitea, aldaketa horiei dagokien grafikoa egitea eta material hori erabilera jakin batzuetarako egokia den ala ez ondorioztatzea. 
EI4.6 Material baten hondatze-prozesuan haren propietate fisiko eta kimikoen aldaketak duen eragina azaltzea. 

A5: Materialak honda ez daitezen babes gisa erabil daitezkeen gainazal-tratamendu motak aztertzea. 
EI5.1 Materialen tratamenduak materiala babesteko erabilitako prozesu-motaren arabera sailkatzea eta haien aplikazioak eta erabilerak 
deskribatzea.  
EI5.2 Material bati tratamendu termiko edo termokimiko bat aplikatuz lortzen den hobekuntza azaltzea. 
EI5.3 Estaldura kimiko eta elektrokimikoen prozesuak bereiztea eta teknika aplikatzeko jarraitutako urratsak deskribatzea. 
EI5.4 Estaldurarako beste gainazal-prozesu batzuk azaltzea eta elkarren arteko bereizketa egitea. 
EI5.5 Estaldura-metodoak aztertzea, eta saihestu nahi den narriadura-motaren arabera egokiena zein den aukeratzea. 
EI5.6 Gainazal-tratamenduen kontrolari saiakuntza fisikoak, mekanikoak eta metalografikoak aplikatzea, eta estalduretan erabilitako 
bainuen hondakinak ezabatzeko unean ingurumeneko arauak errespetatzea. 

Edukiak 
1. Materialen sailkapena eta propietateak. 

-  Material-motak.  Materialen propietateak. 
- Materialen saiakuntzak. 

2. Lagina ekipo-motari egokitzea. 
- Lagin-motak. Laginak prestatzeko teknikak. 
- Erabili beharreko ekipo-motak eta tresneria. 
- Ekipoen mantentze-lanak eta kalibratzea. 

3. Saiakuntza fisikoak. 
– Saiakuntza ez-suntsitzaileak (SES). 
– Saiakuntza mekanikoak. 
– Saiakuntza metalografikoak. 

4. Emaitzak lortzea eta interpretatzea. 
- Trazabilitatea, kalkuluak eta artxiboa. 
- Taulak, datuak eta grafikoak erabiltzea. 
- Emaitzak material-motaren arabera baliozkotzea eta interpretatzea. 
- Emaitzen tratamendu estatistikoa. 

5. Materialek kanpoko agenteen aurrean duten portaera. 
- Propietateak aldatzea. 
- Propietateen aldaketan eragiten duten faktoreak. 
- Materialek kanpoko agenteen aurrean duten portaera ebaluatzeko saiakuntzak. 
- Emaitzen interpretazioa. 

6. Materialen narriadura saihesteko gainazal-tratamenduak. 
- Gainazal-tratamendu moten deskribapena. 
- Materialak tratamendu-motaren arabera egokitzea. 
- Tratamendu-mota desberdinak material desberdinetan aplikatzea. 
- Materialen propietateak tratamenduaren eraginez aldatzea. 
- Adostasun-saiakuntzak. 
- Hondakinen kudeaketa. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
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– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak  
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