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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-MODULUA TRANSFORMATU POLIMERIKOEN AKABERAK (Zeharkakoa) 
 

Kodea  MF0331_2 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Polimeroen transformazioa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Polimero termoplastikoak transformatzeko eragiketak Maila 2 

Polimeroak transformatzeko makinen eta instalazioen sistema mekanikoen, 
hidraulikoen, pneumatikoen eta elektrikoen eraginkortasuna, eta haien mantentze-
lanak (Zeharkakoa) 

70 

Polimeroen transformaziorako marrazketa teknikoa (Zeharkakoa) 30 
Polimeroen transformaziorako ekipoen buruen, moldeen eta matrizeen konfigurazioa 
(Zeharkakoa) 40 

Kalitatearen kudeaketa eta laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa 
(Zeharkakoa) 50 

Material termoplastikoen transformazioa 90 
Material termoplastikoak transformatzeko egokitzea 60 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Polimero termoplastikoen transformaziorako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0331_2 TRANSFORMATU POLIMERIKOEN AKABERA-ERAGIKETAK 
EGITEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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 lan-argibide 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. 
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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. 

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. 
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 Erremintak. Erreminta-motak. Erremintari heltzeko modua. 
– Leunketa. Leunketa-motak (ontzia, gurpilarekin, elektroleunketa). 
– Muntaketa mekanikoa. 

 Jokoak eta doikuntzak. 
 Osagaien kokapena. 

 
4.  Transformatu polimerikoetarako lotura-teknologiak. 

–  Ultrasoinu bidezko soldadura. 
 Ultrasoinu bidezko soldadurako ekipoak. 
 Prozesu-parametroak. 
 Loturen diseinua. 
 Sonotrodoak. 
 Materialen bateragarritasuna. 

–  Bibrazio bidezko soldadura. 
 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. 
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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. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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

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

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Polimero termoplastikoak transformatzeko eragiketak. 
 
 

 4


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

