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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
MATERIAL ETA PRODUKTU TERMOPLASTIKOEN ETA 
TERMOEGONKORREN ERAGIKETA OSAGARRIAK, AKABERA ETA 
KALITATEA KOORDINATZEA ETA KONTROLATZEA (Zeharkakoa) 

 

Kodea  MF0785_3 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Polimeroen transformazioa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta kontrola Maila 3 

Nahaste eta material termoplastikoak prestatzea 60 
Termoplastikoen transformazioaren kontrola 60 
Segurtasuna eta ingurumena, polimeroen transformazio-industrietan (Zeharkakoa) 30 
Planoak interpretatzea eta moldeak kalkulatzea (Zeharkakoa) 60 
Moldeak marraztea, definitzea eta fabrikatzea (Zeharkakoa) 60 
Polimeroen transformaziorako zerbitzu osagarriak (Zeharkakoa) 60 
Molde eta ekipo osagarrien muntaketa eta mantentze-lanak. (Zeharkakoa) 40 
Polimeroen transformazio-industrietako laneko arriskuen prebentzioa (Zeharkakoa) 30 
Polimeroen transformazio-industrietako ekoizpenaren antolaketa (Zeharkakoa) 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Polimero termoplastikoen transformazioaren antolaketako eta kontroleko lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0785_3 MATERIAL ETA PRODUKTU TERMOPLASTIKOEN ETA TERMOEGONKORREN ERAGIKETA 
OSAGARRIAK, AKABERA ETA KALITATEA KOORDINATZEA ETA KONTROLATZEA gaitasun-atalarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Material termoplastikoen eta termoegonkorren transformazio-prozesuen akabera-eragiketak azken produktuaren aplikazioekin 
erlazionatzea.  

EI1.1 Akabera-eragiketen sekuentzia deskribatzea, eta azken gaiaren ezaugarriekin erlazionatzea.  
EI1.2 Produktu komertzial batetik abiatuta, azken itxura lortzeko egin zaizkion akabera- eta muntaketa-tratamenduak ezartzea. 
EI1.3 Lotura kimikoko eragiketetan erabilitako itsasgarri-motak aztertzea, eta haien erabilera justifikatzea lotu beharreko matrize 
polimerikoaren izaeraren arabera. 
EI1.4 Gainazalak prestatzeko eragiketen (koroa-tratamendua, plasma-tratamendua eta abar) eta aurretiazko tratamenduen 
(koipegabetzea eta mordentatzea) ezaugarriak zehaztea, eta haien erlazioa ondorengo tratamenduekin baloratzea. 
EI1.5 Produktu amaituen egokitzapen-sistemak deskribatzea, bai eta biltegiratzeko edo bidaltzeko kodetze-sistemak ere, eta haiek 
trazabilitatea ziurtatzeko duten garrantzia baloratzea. 

A2: Gai transformatu termoplastiko eta/edo termoegonkorretan akabera-teknikak aztertzea eta aplikatzea. 
EI2.1 Transformatu polimerikoen akabera-eragiketa eta transformazio osteko eragiketa nagusiak aztertzea,  
eta haietan erabiltzen diren ekipoak identifikatzea. 
EI2.2 Pieza plastikoak lotzeko sistemak azken produktuak jasango dituen esfortzuekin erlazionatzea. 
EI2.3 Akaberako produktu osagarriak (tintak, metalizazio-bainuak eta abar) behar bezala prestatzeko modua deskribatzea. 
EI2.4 Akabera-tratamenduetan kontrolatu behar diren aldagai nagusiak identifikatzea. 
EI2.5 Polimeroen gai erdielaboratuetatik abiatuta, akabera-tratamendu desberdinak aplikatzea, azken produktuaren ezaugarrien 
arabera. 
EI2.6 Plastikoen edo termoegonkorren transformaziorako eragiketa osagarriekin eta akabera-eragiketekin lotutako laneko eta 
ingurumeneko arriskuak deskribatzea, bai eta haiek prebenitzeko sistemak ere.  
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan: teknikariaren ardurapean dauden langileak modu espezifiko eta 
jarraitu batean informatzea eta trebatzea, eragiketa osagarriei dagokienez.  

A3: Termoplastiko eta termoegonkorren transformazioko lehengaien, produktu erdifakturatuen eta azken gaien kalitatea kontrolatzeko 
teknikak aplikatzea. 

EI3.1 Saiakuntza-probetak lortzeko, prestatzeko eta egokitzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Saiakuntza-tekniken, erabilitako ekipoen eta eragiten dituzten propietateen oinarriak azaltzea. 
EI3.3 Zenbait parametro fisiko-kimiko era praktikoan zehaztea, bai lehengaietan, bai produktu erdifakturatuetan, bai azken gaietan. 
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EI3.4 Gai termoplastiko eta termoegonkorrek dituzten akats garrantzitsuenak aipatzea, haien arrazoiak azaltzea eta irtenbideak 
proposatzea. 
EI3.5 Analisietatik lortutako datuetatik kalkulu errazak egitea, emaitzak interpretatzea eta kontrolatu behar diren produktuen 
ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI3.6 Gai termoplastiko eta termoegonkorren kalitatearekin lotutako arau nagusiak identifikatzea. 

A4: Prozesuko datuekin eta kalitate-kontroleko datuekin txosten teknikoak egitea, eta gai transformatuen trazabilitatea eta kalitatea 
bermatzeko duten garrantzia baloratzea. 

EI4.1 Lehengaien, produktu erdifakturatuen eta azken gaien kalitatea egiaztatzeko prozesuekin lotutako dokumentazioa identifikatzea. 
EI4.2 Kontrolen maiztasuna, laginak hartzeko puntuak eta lortutako emaitzen doitasuna justifikatzea. 
EI4.3 Txostenaren atalak identifikatzea, finkatutako helburuen arabera. 
EI4.4 Txostenak terminologia eta sinbologia egokia erabiliz egitea, eta dagokion dokumentazio guztia berrikustea. 
EI4.5 Egindako txosten teknikoak kalitatearen bermearekin, loteen trazabilitatearekin eta produktu eta prozesuen homologazioarekin 
erlazionatzea. 

Edukiak 
1.  Material termoplastiko eta termoegonkorren piezen akabera-eragiketak 

–  Inprimaketa-, tanpografia- eta serigrafia-eragiketak. Gainazalen prestaketa: koroa-tratamenduak, plasma-tratamenduak eta abar. 
Makineria, teknika eta erabilera. 

– Piezen metalizazio- eta pintaketa-eragiketak. Aurretratamenduak, koipegabetzea, mordentatzea eta abar. Piezak prestatzea. 
–  Piezen mekanizazioa eta leunketa: trokelaketa, fresaketa, leunketa eta abar. 
–  Lotzeko teknologiak: soldadura, itsaspena, lotura termikoa. 
– Piezak paketatu, kodetu eta bidaltzeko eragiketak. 
– Eragiketa osagarrietarako makinen eta instalazioen segurtasun-arauak. 

2.  Material polimerikoen transformazioko kalitate-kudeaketako oinarriak 
– Kalitate-sistemak: 

 ISO. 
 EFQM. 
 TS16949. 

– Estatistika aplikatuko kontzeptuak. 
 Banaketa normala. 
 Kontrol-grafikoak. 
 Ahalmen-azterketak.  
 Laginketa-teknikak. 

–  Kalitaterik ezaren arriskuak. Kalitaterik ezaren kostuak. 
–  Kalitate-ikuskapenak. 

3.  Material termoplastiko eta termoegonkorren akaberan kalitatea kontrolatzeko saiakuntzak 
– Probetak prestatu eta egokitzeko teknikak.  
– Saiakuntza-teknikak: oinarria, ekipoa, propietateak, neurketak eta unitateak, arauak:  

 Saiakuntza organoleptikoak.  
 Saiakuntza mekanikoak: trakzioa, flexioa.  
 Saiakuntza termikoak: termograbimetria, kalorimetria eta abar.  
 Sugarren aurreko portaeraren saiakuntzak.  
 Iraunkortasun-saiakuntzak: zahartzapena, oxidazioa eragiteko denbora. 
 Saiakuntza elektrikoak.  
 Saiakuntza fisiko-kimikoak.  
 Saiakuntza optikoak: dispertsioa, X izpiak (errefortzuen ikuskapena). 

– Aldagai baten neurketa-segidetan esperimentalki lortutako balioen irudikapen grafikoak eta datuen tratamendu estatistikoa.  
4.  Material termoplastiko eta termoegonkorren akaberan kalitatea kontrolatzeko laginketaren sistematika 

–  Produktu baten kalitatearen kontzeptua eta neurketa.  
–  Fabrikazio-faseetako laginketa-teknikak.  
–  Datu-bilketa eta aurkezpen estatistikoa. Adierazpen grafikoa.  
–  Datuak eta emaitzak aurkezteko grafiko-motak.  
–  Aldagaien eta ezaugarrien araberako kontrol-grafikoak.  
–  Kontrol-grafikoen interpretazioa.  

5.  Material termoplastiko eta termoegonkorren akaberako txosten teknikoak egitea 
–  Txostenen egitura, atalak eta erredakzioa. 
–  Pieza eta prozesuen homologazioa. 
–  Produktu transformatuei aplikatu beharreko kalitate-arauak. 
–  Kalitatea ziurtatzea. 
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– Trazabilitatea. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

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

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