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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0575_3 gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, energia-ekoizpeneko 
instalazioetako eta instalazio osagarrietako makinei eta elementuei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Prozesu kimikoen, energia-ekoizpeneko prozesuen eta prozesu osagarrien simulazio-programetatik abiatuz, makinak maneiatzea eta 

haien ezaugarriak eta prestazioak aipatzea. 
EI1.1 Instalazio kimikoetako, energia-ekoizpeneko instalazioetako eta instalazio osagarrietako makinak eta elementuak bereiztea. 
EI1.2 Makinak eta bestelako elementuak adierazteko sistemak deskribatzea, eta sinbologia eta nomenklatura zuzena erabiltzea. 
EI1.3 Hodien adierazpena eta nomenklatura azaltzea, bai eta haien babes-elementuak ere (haustura-diskoak, arintze-balbulak, 
segurtasun-balbulak eta abar). 
EI1.4 Makina eta elementu garrantzitsuenen eskuliburu teknikoak interpretatzea. 
EI1.5 Balbulen, hodi-junturen, ponpen, konpresoreen eta osagaien sinbologia industriala grafikoki adieraztea eta interpretatzea 
prozesu kimikoko instalazio batean, energia-ekoizpeneko instalazio batean edo instalazio osagarri batean. 
EI1.6 Prozesu kimikoko ekipoen, energia-ekoizpeneko eta -banaketako ekipoen eta beste zerbitzu osagarri batzuen babes-elementu 
nagusiak deskribatzea (segurtasun-balbulak, arintze-balbulak, haustura-diskoa eta abar). 
EI1.7. Makina-motak prozesuaren edo oinarrizko operazioaren helburuarekin erlazionatzea. 

 
A2: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta zerbitzu osagarrietako instalazioetako makinen eta elementuen funtzionamendua aztertzea. 

EI2.1 Prozesu kimikoan, energia sortzeko prozesuan eta zerbitzu osagarrietan, makinen helburua eta espezifikotasuna aztertzea. 
EI2.2 Makina- eta elementu-motak prozesuaren edo oinarrizko operazioaren helburuarekin erlazionatzea. 
EI2.3 Instalazio kimiko eta osagarrietako makinak abiaraztean eta erabiltzeko fasean kontrolatu/optimizatu behar diren parametroak 
definitzea. 
EI2.4 Ponpen, konpresoreen, haizagailuen, puzgailuen, turbinen eta irabiagailuen elementu osagarrien (koipeztatze-sistemak, hozte-
sistemak, erreduzitzaileak eta abar) ezaugarriak azaltzea. 
EI2.5 Makinak hautatzeko hipotesiak egitea, lortu edo prozesatu beharreko produktuaren ezaugarrien, instalazio-motaren edo lortu 
nahi den errendimenduaren arabera. 

 
A3: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako instalazioetako makinetako eta elementuetako 

disfuntzioen kausa nagusiak detektatzea. 
EI3.1 Higatu edo hondatu daitezkeen makinen eta elementuen kontserbazio- eta mantentze-arazoak identifikatzea. 
EI3.2 Parametro definituak dituen edo disfuntzio-arazoren bat duen (presioa, tenperatura, isuriak eta abar) fluidoak garraiatzeko 
zirkuitu baten kasu praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 
Zirkuituaren konfigurazioari aldaketak proposatzea. 
Irtenbideak proposatzea, ponpetan edo balbuletan eraginez, funtzionamendu-kondizioak aldatuz eta irtenbidearen irismena 
arrazoituz. 
EI3.3 Detektatutako matxurak konpontzeko lan-aginduak sortzearekin lotutako dokumentazioa deskribatzea, bai eta ondoren ongi 
funtzionatzen duela egiaztatzeko balio duena ere. 

 
A4: Prozesu kimiko eta osagarrietako instalazioetan erabiltzen diren makinak prestatzeko eta egokitzeko operazioak azaltzea. 
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EI4.1 Prozesuko etapetan (esku-hartzea, mantentze-lanak, prozesua, abiaraztea eta gelditzea) erabili behar den seinalizazioa 
identifikatzea. 
EI4.2 Abiarazi aurretik makinetan eta tresnetan egin behar diren egiaztapenak deskribatzea. 
EI4.3 Makina eta instalazioen tresneria- eta erregulazio-motak azaltzea, eta haien kalibrazioa eta doikuntza deskribatzea. 

 
Edukiak 
1. Instalazioak irudikatzeko sistemak. 

o Prozesuen irudikapen grafikoak (garrantzia, deskribapena, funtzioa, erabilgarritasuna eta abar). Kasu guztien adibideen azterketa. 
o Tresneriaren, elementuen, ekipoen eta instalazioen ikurrak eta identifikazioa. 
o Prozesuko makinen eta ekipoen irudikapena eta nomenklatura. 

 
2. Hodiak eta gehigarriak. 

o Hodien espezifikazioa: 
• Ezaugarriak. Motak. Nomenklatura. Materialak eta dimentsioak. 
• Juntura-sistemak. 
• Espezifikazioak eta arauak. 

o Hodien irudikapena eta nomenklatura. 
o Hodi-gehigarriak: 

• Ukondoak, T-ak, gurutzeak, lotura-elementuak, deribazioak, murriztapenak, tapak, tapoiak, estalkiak, bridak, junturak. 
• Euskarriak, hedapen-junturak. 
• Isolamendua, lerro nagusiari segitzen dion lurrun-lerroa, zorroa. 

 
3. Hodiak eta ontziak babesteko elementuak. 

o Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). Ezaugarriak. 
• Segurtasun-balbulak. 
• Arintze-balbulak. 
• Haustura-diskoak. 
• Atzera ezineko balbulak. 

 
4. Lurrun-lerroa eta haren osagarriak. 

o Garrantzia. Funtzionaltasuna. Ezaugarriak. 
o Kondentsatua eta flash lurruna berreskuratzeko sistemak. Kondentsatu-lerroa. 
o Ezaugarriak. 
o Lurrun- eta kondentsatu-lerroen diseinua. Prozesuko lerroei lurrunarekin segitzeko diseinua. 
o Lurrun-purgagailuak: Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). Ezaugarriak. 

• Mekanikoak. Termostatikoak. Termodinamikoak. 
• Flotagailuduna. 
• Dilatazio-konpentsagailuak. 

 
5. Lerroen operazioa eta mantentze-lanak. 

o Lerroen operazioa: drainatzea, betetzea, garbitzea, geldotzea, ohiko operazioak. 
o Oinarrizko mantentze-lanak. 

• Mantentze-lan prebentiboa: ihesak, bibrazioak, deformazioak, buxadurak, korrosioaren prebentzioa. 
• Isolamendua hondatzea (prozesu-lerroak, lurrun-lerroak, kondentsatu-lerroak, fluido termikoen lerroak eta abar). 
• Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

 
6. Balbulak. 

o Balbularako sarrera: Garrantzia. Balbularen atal nagusiak. Eraikuntza-xehetasunak. Funtzio eta deskribapen mekanikoa. 
o Sailkapena: erabileraren eta eraikuntza-elementuen arabera. 

• Funtzioaren arabera: ixteko balbulak (on-off), erregulatzeko balbulak, purgatzekoak, atzera ezinekoak, igarotze-
segurtasunekoak (semirregulazioa), erregulazioko balbula mikrometrikoak, deribaziokoak. 

• Osaera mekanikoaren arabera: uhate-giltzak, globo-balbulak, tximeleta-balbulak, diafragma-balbulak, bola-balbulak edo 
errotazio-balbulak, bereziak. 

o Balbulen ezaugarri nagusiak. 
• Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. 

o Uhate-giltza, globo-balbula, tximeleta-balbula, diafragma-balbula, errotazio-balbula. 
o Balbula bereziak: hauspo-balbulak, elektrobalbulak, tenperatura altukoak, kriogenikoak, presio altukoak. 

o Funtzio berezietako balbulak. 
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• Atzera ezineko balbula. 
o Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. 
o Sailkapena: Pistoia. Bola. Ziria. 
o Eraikuntza-materialak eta -aldaerak. Instalatzeko, operazioko eta mantentze-lanetako argibideak. 

• Segurtasun-balbula. 
o Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. 
o Elementu edo atal nagusiak (atal mekanikoak). Eraikuntza-materialek prozesuarekin duten bateragarritasuna. 

Muntaketa. Instalazioa. Mantentze-lanak. 
o Balbula-motak eta funtzionamendua: bat-bateko irekiera-balbulak, presioa arintzeko balbulak, zuzeneko ekintzakoak, 

zeharkako ekintzakoak, segurtasun-balbula sinpleak, segurtasun-balbula bikoitzak edo anizkoitzak. 
o Segurtasun-balbulen kontrola, ikuskapenak eta tinbratuak. 

 
7. Balbulen operazioa/manipulazioa. 

o Balbularen posizionamendua. Eskuzkoa. Eskuzkoa, engranaje mekanikoarekin (biderkatzailea). Pneumatikoa. Hidraulikoa. 
Elektrikoa. 

o Oinarrizko mantentze-lanak: 
• Balbulak muntatzeko oinarrizko kontzeptuak. 
• Mantentze-lanetako ohiko operazioak: 

o Lubrifikazioa, koipeztaketa, korrosioaren kontrola. 
o Iztupa-kaxen kontrola. Iztupak ordeztea. 
o Ihes-kontrola (kanpokoa eta barnekoa). 

• Balbula handiak konpontzeko edo ordezteko operazioak. Eragiketak gainbegiratzea. Prozedura normalizatuak. 
• Lan-baimenak. 

 
8. Ekipo dinamikoak. Ponpak. 

o Sarrera. 
• Instalazioan duten funtzioa eta garrantzia. 
• Sailkapena: dinamikoak eta desplazamendu positibokoak. Ezaugarri orokorrak. Ponpak hautatzeko faktoreak. 

o Fluidoak. 
• Sarrera. Fluidoen izaera. 
• Fluidoen propietateak: Deskribapena, propietateak, motak, unitateak, ekuazio matematikoak. 

o Masa, pisu espezifikoa eta dentsitatea. 
o Presioa. Presioaren kontzeptua. 
o Biskositatea. 
o Konprimagarritasuna. 
o Lurrun-presioa. 
o Gainazal-tentsioa. 
o Gasen egoera-ekuazioa. 

o Motoponpa zentrifugoa. 
• Funtzionamendu-printzipioak. Ezaugarriak. Erabilera. Abantailak eta eragozpenak 
• Ponpa zentrifugoa identifikatzen duten ezaugarriak, espezifikazioak: altuera manometrikoa (H), emaria (Q), potentzia 

xurgatua (Px), potentzia erabilgarria (Pe), errendimendua (_), NPSH. Kabitazioa. Kurba ezaugarriak. Parametro hauen 
kalkulu matematikoak. 

• Ponpa zentrifugo motak: fluxu erradiala, mistoa, axiala; horizontalak, bertikalak; autoabiarazleak, etapa aniztuna. 
• Motoponparen atal nagusien deskribapena: Motorra, erreduktorea, akoplamendua, burua. Motoponparen euskarria; 

bankada eta zimendatzea. 
• Ponpa osatzen duten elementuen atal funtzionalak eta eraikuntza-atalak, eta haien deskribapena: xurgapenaren 

hargunea, eragilea edo gurpila eta higadura-eraztunak, paketatze-kaxa, bulkatze-hargunea, karkasa, ponparen gorputza 
eta abar. Osagarriak: higadura-eraztunak, kojineteak edo errodamenduak, akoplamendua, bankada, konpresio-
paketatzeak (iztupatuak), zigilu mekanikoak (itxitura mekanikoak), hozte-sistemak. 

• Ponpa hautatzeko, muntatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko irizpidea. 
• Fase bakoitzean erabilitako kontzeptuak, ezagutzak eta printzipioak. 
• Mantentze-lanak: Ponpa zentrifugoen anomalien analisia eta diagnostikoa. 
• Mantentze-lanen periodikotasuna. Lubrifikazio-teknikak. 
• Mantentze-lan prebentiboak: lerrokadura, bibrazioak, gainberotzeak, lubrifikazioa, ihesak, iztupa-kaxak edo itxitura 

mekanikoak, eraztun irristarien higadurak, errodamenduak, hozte-zirkuitua, bankada, oinarria. 
• Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen 
• "Operazio eta mantentze-lanen eskuliburuen" erabilera eta garrantzia. Kontrola, funtzionatzen ari denean. Operazio-

anomaliak. Matxura ohikoenak eta izan ditzaketen kausak. 
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o Desplazamendu positiboko motoponpak. 
• Funtzionamendu-printzipioak. Ezaugarriak. Erabilera. Abantailak eta eragozpenak 
• Desplazamendu positiboko ponpa identifikatzen duten ezaugarriak eta espezifikazioak: altuera manometrikoa (H), emaria 

(Q), potentzia xurgatua (Px), potentzia erabilgarria (Pe), errendimendua (_), NPSH. 
• Desplazamendu positiboko ponpa-motak. Deskribapen mekanikoa eta funtzionala: 

o Txandakakoak: enbolo eta pistoiduna, mintz-ponpa, diafragma-ponpa. 
o Birakariak: pistoi paralelodunak (axialak edo inklinatuak), pistoi erradialekoak, engranajedunak, pala-ponpak, torloju-

ponpak edo helikoidalak, eraztun likidoko ponpak. 
• Ponpa hautatzeko, muntatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko irizpidea. 
• Fase bakoitzean erabilitako kontzeptuak, ezagutzak eta printzipioak. 
• Mantentze-lanak: Desplazamendu positiboko ponpen anomalien analisia eta diagnostikoa. Mantentze-lanen 

periodikotasuna. 
• Lubrifikazio-teknikak. Barne-ihesen ondorioz eraginkortasuna galtzea: detekzioa eta konponketa. 
• Mantentze-lan prebentiboak: lerrokadura, bibrazioak, gainberotzeak, lubrifikazioa, ihesak, iztupa-kaxak edo itxitura 

mekanikoak, elementu dinamikoen higadurak, errodamenduak, hozte-zirkuitua, bankada. 
• Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen "Operazio eta mantentze-lanen eskuliburuen" erabilera eta 

garrantzia. Kontrolatzea funtzionatzen ari dela. Operazioko anomaliak. Matxura ohikoenak eta izan ditzaketen kausak. 
 
9. Konpresore zentrifugoak eta txandakakoak: Printzipioak eta espezifikazioak. 

o Motak: deskribapena eta xehetasun mekanikoak. 
• Txandakako konpresore baten osaera eta funtzionamendua. Txandakako konpresore bat erregulatzeko gailuak eta 

metodoak (emaria eta presioa). 
• Konpresore zentrifugo baten osaera eta funtzionamendua. Konpresore zentrifugo bat erregulatzeko gailuak eta metodoak 

(emaria eta presioa). 
• Konpresore-aukeraketa. Konpresore zentrifugoak eta desplazamendu positibokoak. Txandakako konpresoreen eta 

konpresore zentrifugoen arteko aldeak. 
o Konpresoreen erabilera eta mantentze-lanak. 

• Funtzionamendu-printzipioak. Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen "Operazio eta mantentze-lanen 
eskuliburuen" erabilera eta garrantzia. Operazioaren kontrola. Operazioko anomaliak. Matxura ohikoenak eta izan 
ditzaketen kausak. 

• Ekipo osagarria: lubrifikazio-ponpa, bankada, hozte-sistema, segurtasun-elementuak (arintze-balbulak, alarmak eta abar). 
• Oinarrizko mantentze-lanak: ezohiko zaratak, bibrazioak, gainberotzeak, korrosioarekiko babesa, barne-higaduragatik 

eraginkortasuna galtzea. 
• Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

 
10. Puzgailuak eta haizagailuak: Printzipioak eta espezifikazioak. 

o Motak: deskribapena eta xehetasun mekanikoak. 
• Helize-motakoa. Xehetasun mekanikoak eta eraikuntza-xehetasunak. Aplikazioak. 
• Axiala. Xehetasun mekanikoak eta eraikuntza-xehetasunak. Aplikazioak. 
• Zentrifugoa. Xehetasun mekanikoak eta eraikuntza-xehetasunak. Aplikazioak. 
• Haizagailuen faktore bereizgarriak: 

o Zarata: zarataren kausak. 
o Kurba ezaugarriak, presio estatikoa eta dinamikoa. 
o Gastuaren erregulazioa eta kontrola. 

o Funtzionamendu-printzipioak, abiarazteko eta gelditzeko operazioak, martxa normaleko operazioak, ohiko arazoak. 
o Oinarrizko mantentze-lanak. Matxura ohikoenak. Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

 
11. Irabiagailuak. Definizioa. Printzipioak eta espezifikazioak. 

o Irabiagailuen ezaugarri orokorrak: 
• Atal nagusiak. Gurpil-ereduak. 
• Fluxua oztopatzeko pantailak. Irabiatze-potentziaren kalkulua. Erabilgarritasuna. 

o Irabiagailu-motak. Eraikuntza-deskribapena eta deskribapen funtzionala. Erabilera. 
• Birakaria. Helize-irabiagailuak. Pala-irabiagailuak. Turbina-irabiagailuak. Aingura-irabiagailuak. Kono-irabiagailua. 
• Pendularrak. Bor-bor egitea. 
• Fluxu-nahasgailuak. 
• Ponpa zentrifugoak. Errota koloidalak. 
• Oratzeko makinak. 
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12. Lurrun- eta gas-turbinak. Instalazio kimikoetako erabilera 
o Funtzionamendu-printzipioak. Atal nagusien deskribapena. 
o Abiarazteko, operazioko eta gelditzeko prozedurak. Kontrola eta zaintza martxa normaleko operazioan, arazo ohikoenak. 
o Sistema osagarriak: Kontrol-sistemak eta erregulagailuak. Erregai-sistema. 
o Lubrifikazio-sistema. Pizte-sistema. Abiatze-sistema. Haizatze-sistema. 
o Oinarrizko mantentze-lanak. Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

 
13. Solido-garraiatzaileak. 

o Solidoak garraiatzea instalazio kimikoaren barnean. 
• Sarrera. Garrantzia. 
• Garraiatzaile-motak. 

o Instalazio mugikorrak, deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena: orgatxo elektrikoak, gasolio bidezkoak, 
traktoreak, pala mekanikoak, garabi mugikorrak, zubi-garabiak. 

o Instalazio finkoak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena: uhal garraiatzaileak, putzupada bidezkoak, 
kate bidezkoak, torloju amaigabe bidezkoak, bereziak, sistema pneumatikoetan oinarrituak. 

• Solidoak garraiatzeko aipatutako sistemen operazio-prozeduren eta oinarrizko mantentze-prozeduren deskribapen laburra. 
 
14. Motor elektrikoak. 

o Korronte alternoko motorrak. 
• Eraikuntza-atal nagusiak. 
• Korronte alternoko motorren ezaugarri elektrikoak. Erabilera. 
• Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, ingurune sukoiak 

edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako motorrak). 
• Motorra eta operazioa: Isolamendu-mota: zerbitzu-erregimenak, korronte alternoko motorrak abiaraztea/gelditzea, 

biraketaren norabidea, abiaduraren kontrola (maiztasun-erregulagailua), onartzen diren maniobra-kopurua/ordu, potentzia 
izendatua eta korronte izendatua. 

• Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazo ohikoenak. 
o Korronte zuzeneko motorrak: 

• Eraikuntza-atal nagusiak. 
• Korronte zuzeneko motorren ezaugarri elektrikoak. Erabilera. 
• Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, ingurune sukoiak 

edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako motorrak). 
• Motorra eta operazioa: Isolamendu-mota: zerbitzu-erregimenak, korronte alternoko motorrak abiaraztea/gelditzea, 

biraketaren norabidea, abiaduraren kontrola (maiztasun-erregulagailua), onartzen diren maniobra-kopurua/ordu, potentzia 
izendatua eta korronte izendatua. 

• Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazoak. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
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: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola              
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