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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, prozesu-ekoizpeneko eta 
energia-ekoizpeneko ekipo eta instalazioei eta instalazio eta ekipo osagarriei dagokienez. 
 

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

haien ezaugarriak eta prestazioak aipatzea. 
EI1.1 Energia-transferentzia gertatzen den prozesu baten —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkanaren— simulazio-programa batetik abiatuz, 
ekipoak, tresnak eta gailuak ezagutzea eta bero-ekoizpeneko iturriak identifikatzea. 
EI1.2 Prozesu kimikoko instalazio batean ekipoek izan dezaketen banaketaren eskema interpretatzea, eta banaketa justifikatzea. 

 
A2: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta zerbitzu osagarrietako ekipoen eta instalazioen funtzionamendua aztertzea. 

EI2.1 Prozesu kimikoan, energia sortzeko prozesuan eta zerbitzu osagarrietan, instalazioen helburua eta espezifikotasuna aztertzea. 
EI2.2 Ekipo-motak prozesuaren edo oinarrizko operazioaren helburuarekin erlazionatzea. 
EI2.3 Instalazio kimiko eta osagarrietako ekipoak abiaraztean eta erabiltzeko fasean kontrolatu/optimizatu behar diren parametroak definitzea. 
EI2.4 Prozesu kimikoko, energia-ekoizpen eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako ekipoekin eta instalazioekin lotutako elementu osagarrien 
(labeetako pizgailuak, lurrun-galdaretako kondentsadoreak) ezaugarriak azaltzea. 
EI2.5 Ekipoak hautatzeko hipotesiak egitea, lortu edo prozesatu beharreko produktuaren ezaugarrien, instalazio-motaren edo lortu nahi den 
errendimenduaren arabera. 
EI2.6 Prozesuko produktu osagarri motak bereiztea (erregaiak, urak, aditiboak eta abar), bai eta haiek erabiltzeko kondizioak ere. 

 
A3: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako instalazioetako eta ekipoetako disfuntzioen kausa 

nagusiak detektatzea. 
EI3.1 Ekipo kimikoen eraikuntzan eta banaketako instalazioetan erabilitako material-motak erlazionatzea, ondorengo erabileraren arabera eta 
korrosioagatik, nekeagatik eta beste arrazoi batzuengatik izan ditzakeen aldaketen arabera. 
EI3.2 Higatu edo hondatu daitezkeen elementuen eta instalazioen kontserbazio- eta mantentze-arazoak identifikatzea. 
EI3.3 Sortutako, garraiatutako eta/edo biltegiratutako materialek instalazio eta zirkuituetan dituzten eraginak zerrendatzea, eta gertatzen diren 
aldaketak eta disfuntzioak interpretatzea. 
EI3.4 Norberaren eskumeneko instalazioetako eta ekipoetako esku-hartzeen prozedurak azaltzea. 
EI3.5 Detektatutako matxurak konpontzeko lan-aginduak sortzearekin lotutako dokumentazioa deskribatzea, bai eta ondoren ongi funtzionatzen 
duela egiaztatzeko balio duena ere. 

 
A4: Prozesu kimiko eta osagarrietako instalazioak eta ekipoak prestatzeko eta egokitzeko operazioak azaltzea. 

EI4.1 Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko edo beste zerbitzu osagarri batzuetako instalazio bateko aurrekomisionatu- eta komisionatu-prozesu 
bat deskribatzea. 
EI4.2 Ekipoetan eta instalazioetan egindako huts-, presio- eta estankotasun-probak azaltzea. 
EI4.3 Prozesuko etapetan (esku-hartzea, mantentze-lanak, prozesua, abiaraztea eta gelditzea) erabili behar den seinalizazioa identifikatzea. 
EI4.4 Abiarazi aurretik ekipoetan eta tresnetan egin behar diren egiaztapenak deskribatzea. 
EI4.5 Ekipo eta instalazioen tresneria- eta erregulazio-motak azaltzea, eta haien kalibrazioa eta doikuntza deskribatzea. 
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Edukiak 
1. Instalazio kimikoetako instalazio tipoak eta ekipo nagusiak. 

o Alderdi orokorrak. Sarrera. Historia laburra. Instalazio kimikoaren egoera. Garrantzia eta erabilgarritasuna. Instalazio eta ekipo 
moten zerrenda. 

 
2. Hozte-dorreak. 

o Ezaugarri orokorrak. Instalazio kimikoko hozte-sistemaren deskribapena. Hozte-dorre motak: Eramangarriak eta finkoak. 
o Hozte-dorre mugikorrak. 

• Multzoaren deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 
• Erabilera. Elementu nagusien deskribapena. 
• Ekarpen-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 
• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. Itzulerako uraren eta airearen arteko bero-trukerako 

betegarria. Erreserbako ur-ontzia. Eraikuntza-formak, -tamainak eta -materialak. 
• Aire-zirkulazioko elementuak. Tiro induzituko dorreak. Tiro behartuko dorreak. Haizagailua. Forma, antolamendua. 

Abantailak eta eragozpenak. 
• Hozte-dorreen ohiko arazoak: ur-ihesak, prozesu kimikoko substantziengatiko kutsadura, deposituen eta lohien sorrera, 

lerroen buxadurak, bakterioen eta ureko mikroorganismoen ugaltzea. 
• Legionelosiaren legezko alderdiak. Bakterioaren kontrola. Tratamendu espezifikoak. 

o Hozte-dorre finkoak. 
• Multzoaren deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 
• Erabilera. Elementu nagusien deskribapena. 
• Ekarpen-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 
• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. Bero-trukerako betegarria: itzulerako ura eta airea. 

Erreserbako ur-ontzia. Eraikuntza-formak, -tamainak eta -materialak. 
• Aire-zirkulazioko elementuak. Tiro induzituko dorreak. Tiro behartuko dorreak. Tiro naturaleko dorreak. Haizagailua. 

Forma, antolamendua. Abantailak eta eragozpenak. 
• Hozte-dorreen ohiko arazoak: ur-ihesak, prozesu kimikoko substantziengatiko kutsadura, deposituen eta lohien sorrera, 

lerroen buxadurak, bakterioen eta ureko mikroorganismoen ugaltzea. 
• Legionelosiaren legezko alderdiak. Bakterioaren kontrola. Tratamendu espezifikoak. 

 
3. Lurrun-galdarak. 

o Energia termikoaren ekoizpena eta transferentzia. 
• Presiopeko gailuei alderdi orokorrak. Presio-ontziei buruzko erregelamendua. 
• Energia termikoa ekoizteko sistemak, erregaiak eta beste energia-iturri alternatibo batzuk. 
• Ur-lurrunaren ekoizpena: Lurrun-motak eta haien erabilerak, propietate termodinamikoak. 
• Ur-lurrunarekin lotutako energiak. Energia-balantzeak 

o Lurrun-galdararen ezaugarriak. 
• Galdaren definizioa eta sailkapena. 
• Galdara-motak: Pirotubularrak. Multitubularrak 
• Galdara pirotubularra osatzen duten elementuak: Sutegia, sutegiaren ganbera, hodi-sorta, ke-kaxak. 
• Galdara multitubularra osatzen duten elementuak: sutegia, konbekzio-sorta, galdaratxoak, gainberogailua, 

ekonomizagailua, airearen aurreberogailua, lurruna berriz berotzeko gailua. 
• Galdaretan istripuak eta matxurak gertatzeko kausa nagusiak: 

o Ke-hodietan eta hodi-xaflan pitzadurak sortzea. 
o Korrosioak jotzeko arriskua. 
o Sutegiaren deformazioa. 

o Galdararekin lan egitea: 
• Galdara prestatzeko operazioak. 

o Galdara betetzea. 
o Galdara lehortzea. Galdaran irakitea. Galdararen hodia. 
o Segurtasun-preskripzioak. Galdaren segurtasun- eta funtzionamendu-arauak. 

• Galdarak elikatzeko uraren tratamendua. 
• Galdaren mantentze-lanak: Mantentze-lanetan kontuan izan behar diren neurri prebentiboak. Galdararen kontserbazioa, 

galdara geldirik dagoenean (kontserbazio hezea eta lehorra). 
 
 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

4. Aire konprimatua hornitzeko instalazioa. 
o Ezaugarri orokorrak: 

• Airearen ezaugarri fisiko-kimikoak. Instalazio kimikoko erabilera. 
• Aire-motak kalitatearen eta purutasunaren arabera. 
• Airearen kalitate industriala: Ezpurutasunak. Instalazio kimikoetako ohiko erabilerak. 
• Airearen instrumentazio-kalitatea. Ezpurutasunak. Instalazio kimikoetan duten garrantzia eta erabilerak. 

o Instalazioaren elementu nagusiak deskribatzea: 
• Konpresoreak. Presioa eta emaria erregulatzeko sistemak. 
• Ekipo osagarria: hozte-sistema, iragazkiak, presio-erregulagailuak, aire-lubrifikagailua, hezetasuna kentzeko sistemak. 
• Erreserbako tangak. Dekantagailuak. Airea hornitzeko lerroak. 

o Instalazioan kontrolatu behar diren elementuak. Arazo ohikoenak. 
 
5. Hondakinen tratamendua egiteko instalazioa. Hondakin-uren araztegiak. 

o Hondakinen eta uren tratamenduaren garrantzia. Indarrean dagoen legedia. 
o Hondakinen tratamenduan erabilitako prozesuak (solidoak, likidoak eta gasak). 
o Hondakin-uren tratamenduan erabilitako prozesuak: lehen, bigarren eta hirugarren tratamendua. 

 
6. Bero-trukagailuak. 

o Ezaugarri orokorrak. Deskribapena. Instalazio kimikoan duten funtzioa. 
o Trukagailu-motak. 

• Eraikuntza-xehetasunak eta xehetasun funtzionalak. TEMA araua. Zehaztapenak. Aplikazio-eremua. Abantailak eta 
eragozpenak: 
o Hodi zentrokidez osatutako trukagailuak. 
o Hodi hegaldunez osatutako trukagailuak. 
o Karkasa- eta hodi-erako trukagailuak. 
o Xafla-trukagailuak. 
o Aire-hoztaileak. 
o Eraikuntza bereziak (grafitoa, teflona). 
o Aplikazio bereziak: Kondentsadoreak eta berrirakingailuak. 

o Operazioa. 
• Operazioa abiaraztea. Zaintza- eta kontrol-puntuak. 
• Arazo ohikoenak: Zikintzea, barne-ihesak, eraginkortasun-galera. Garbiketa eta mantentze-lanak. 

 
7. Ukipen-zutabeak edo -dorreak. 

o Ezaugarri orokorrak. 
• Deskribapen funtzionala. Motak. 
• Instalazio kimikoan duten garrantzia. 

o Zutabe platerdunak. 
• Zutabe platerdunetan egiten diren operazio unitarioak. 
• Funtzionamendu-printzipioak. 
• Zutabearen atal eta elementu nagusiak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. Diseinu-faktoreak. 

Xehetasun mekanikoak. Berrirakingailua. 
• Buruko kondentsadorea. 
• Plater-motak. Deskribapena. Usadioak. Abantailak eta eragozpenak. 
• Zutabearen operazioa. Zutabea errektifikazio-prozesu jarraitu batean erabiltzeko moduaren deskribapena. 

o Betegarri-zutabeak. 
• Betegarri-zutabeetan egiten diren operazio unitarioak. 
• Funtzionamendu-printzipioak. 
• Zutabearen atal eta elementu nagusiak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. Diseinu-faktoreak. 

Xehetasun mekanikoak. 
• Betegarri-motak. Deskribapena. Usadioak. Abantailak eta eragozpenak. 
• Zutabearen operazioa. Zutabea erauzketa-prozesu jarraitu batean erabiltzeko moduaren deskribapena. 

o Zutabea zaintzeko eta kontrolatzeko parametroak. 
• Ohiko kontrol-begizten deskribapena. 
• Arazo normalak: 

o Barneko elementuen deformazioa eta korrosioa. 
o Zutabea likidoz betetzea, aparrak sortzea. 
o Instalazioko teknikariak programatuta dauden konponketa- eta mantentze-eragiketak gainbegiratzea. 
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8. Erreaktore kimikoak: Instalazio kimikoetan duten funtzioa. 

o Oinarrizko printzipioak. 
• Erreaktore kimikoaren definizioa. Erabilera. 
• Erreaktore-motak: Tanga irabiatua, hodi-erreaktorea, ohantze fluidizatukoa, ohantze finkokoa. 

o Ezaugarri nagusiak eta instalazio kimikoko aplikazioak. 
o Tanga-erreaktore irabiatua (nahaste osoa). 

• Funtzionamendu-printzipioak. Elementu nagusiak eta eraikuntza-xehetasunak. 
• Ezaugarriak, aldaerak eta deskribapen funtzionala: 

o Irabiatze-sistema. Berokuntzako eta hozteko sistema. Deflektore-xaflak. 
o Eraikuntza-xehetasunak: materialak, tamaina, forma, prozesuko konexioak (sarrera, irteera). 

• Operazio-moduak: 
o Ez-jarraitua, lotekakoa edo kargatakoa. Deskribapena. Operazio-aldagaiak. 
o Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 
o Jarraitua. Deskribapena. Operazio-aldagaiak. Erreakzio kimiko industrialaren adibideak. 

o Hodi-erreaktorea. Funtzionamendu-printzipioak. Elementu nagusiak eta eraikuntza-xehetasunak. Ezaugarriak, aldaerak eta 
deskribapen funtzionala Hodi-erreaktorearen aldaerak: 
• Ohantze finkoko hodi-erreaktorea (pistoi-fluxua). Ezaugarriak. Eraikuntza-elementuen deskribapena. Operazio-modua. 

Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 
• Hodi-erreaktorea, trickled bed. Ezaugarriak. Eraikuntza-elementuen deskribapena. 
• Operazio-modua. Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 
• Hodi-erreaktorea, ohantze esekia. Ezaugarriak. Eraikuntza-elementuen deskribapena. Operazio-modua. Erreakzio kimiko 

industrialaren adibidea. 
o Zelula elektrolitikoak. 

• Oinarria. Funtzionamendu-printzipioak. 
• Elementuen deskribapena. Eraikuntza-xehetasunak. 
• Operazio-modua. 
• Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 

o Bestelako erreakzio-motak: Hartzigailuak, mintz-erreaktoreak, trickled bed erreaktoreak, burbuila-erreaktoreak. 
o Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. 

• Prozesurako eta segurtasunerako aldagai kritikoak. 
• Oinarrizko mantentze-lanak. Instalazioko teknikariak programatuta dauden konponketa- eta mantentze-eragiketetan parte-

hartzeak eta haiek gainbegiratzeak duen garrantzia. 
 
9. Prozesuko hodi-formako labeak. 

o Prozesuko labearen printzipioak. 
• Errekuntza-erreakzioa. 
• Instalazio kimikoan duten erabilera. 
• Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 
• Eraikuntza-xehetasunak. Erregogorrak. 
• Labe baten errendimendua. 

o Deskribapen orokorra 
• Labearen atal nagusiak: errekuntza-ganbera, hodi-sorta, erregailuak, tximinia, aire- eta elikagai-elikadura. 
• Haren ezaugarri diren aldagaiak. 

o Bero-transmisioa. Beroa transmititzeko eremuak: erradiatzailea, konbektiboa. 
o Irteerako gasen beroa berreskuratzeko gailuak. 
o Materialak. 

o Labe-motak: Ganberaren, hodien eta erregailuen formen eta kokapenen deskribapena. Bertsio bakoitzaren aplikazioak. Abantailak 
eta eragozpenak. 

o Pizgailuak edo erregailuak. 
• Ganberan duten garrantzia eta kokapena. 
• Funtzionamenduaren eta atal nagusien deskribapena. 
• Erregaia langartzeko gailuak. Lurrun- eta aire-ekarpena. 
• Airearen eta erregaiaren elikadura-presioak. 
• Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. 

o Labeko operazioa. 
• Kontrolatu beharreko aldagaiak: Tenperaturak. Tiroa. Aire-emaria (emari estekiometrikoa gainditzen duena). Erregaiaren 

emaria eta presioa. 
• Labea abiarazteko eta gelditzeko prozedura. Abiaraztearekin lotutako arriskuak. Mantentze-lan prebentiboak. 
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10. Biltegiratze-tangak. 

o Ezaugarri orokorrak. Funtzioak eta instalazio kimikoan duen kokapena. Tangen sailkapena presioaren arabera: 
o Zilindrikoak, hondo erdiesferikoarekin. Ezaugarriak. Dimentsioak eta eraikuntza. Erabilerak, instalazioko erabileren adibideak. 
o Esferak eta esferoideak. Ezaugarriak. Dimentsioak eta eraikuntza. Erabilerak, instalazioko erabileren adibideak. 
o Tanga zilindriko handiak. Motak. Ezaugarriak. Dimentsioak eta eraikuntza. Erabilerak, instalazioko erabileren adibideak. 
o Elementu osagarriak. Tangen osagarriak: Ikuskapenekoak eta garbiketakoak. Aldagaiak (maila, tenperatura, presioa) neurtzeko 

eta laginak hartzeko osagarriak eta tresnak. 
o Homogeneizatzekoak eta berotzekoak. 

• Segurtasunekoak. 
• Tanga finkatzeko obra zibila. Azpilak. 
• Tangetako eragiketak. Tangetako eragiketen arauak eta prozedurak. 
• Arazo ohikoenak: Ihesak, gainpresioa/depresioa tanga betetzeko/husteko eragiketetan. 
• Mantentze-lan prebentiboak. 

o Garbitzeko eta ikuskapenak egiteko eragiketak. Instalazioko teknikariaren gainbegiratze-lanak. 
o Eragiketa horien arriskua. Eremu itxietan lan egiteari buruzko arauak errespetatzeak duen garrantzia. 

 
11. Iragazkiak. 

o Alderdi orokorrak, oinarriak. Iragazte-prozesuak instalazio kimikoan duen garrantzia eta funtzioa. 
• Iragazteko baliabideak: materialak eta hautaketa. 
• Iragazteko metodoak: emari konstantekoak eta presio konstantekoak. 

o Iragazki-motak: lineako iragazkiak, nucha, prentsa, xingola-iragazkiak, danbor-iragazkiak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-
deskribapena. Ezaugarriak. Aplikazioak. 

o Operazioa eta mantentze-lanak. 
• Iragazki-sistema desberdinak erabiliz lan egiteko prozedurak. 
• Arazo ohikoenak. 
• Iragazki-mota bakoitzaren abantailak eta eragozpenak. 
• Mantentze-lan prebentiboak. Instalazioko teknikariak programatuta dauden aldaketa- eta mantentze-eragiketak 

gainbegiratzea. 
 
12. Prozesu kimikoko beste ekipo batzuk. 

o Alderdi orokorrak. 
• Ekipoen oinarrizko deskribapena, operazio-jarraibideak, abiaraztea eta gelditzea. 
• Mantentze-lanak. Aplikazio-adibideak. 
• Tamaina-murriztaileak: Birringailuak. Errotak: errota-motak. 
• Jalkitze-tanga. Jalkitze-tanga motak. 
• Zentrifugagailua. Zentrifugagailu-motak. 
• Kristalizazio-ontziak. 

 
13. Ekipo eta instalazioak prestatzeko eta egokitzeko eragiketa garrantzitsuak. 

o Alderdi orokorrak. Prestakuntzaren eta egokitzapenaren helburua. Garrantzia. Maiztasuna. 
o Laneko prozedura normalizatuak. 

• Laneko prozedura normalizatuek lan horiek egitean duten garrantzia, eta laneko prozedura normalizatuen ezaugarriak eta 
edukiak. 

• Laneko prozedura normalizatuen helburuak: Pertsonen eta ondasun materialen segurtasuna. 
o Laneko faseak: 

• Lanaren eta koordinazioaren plangintza: Eginkizunen espezifikazioa eta ordena, eginkizunen esleipena, materialen eta 
ordezko piezen aurreikuspena, segurtasun-prozedurak. 

• Erabiltzen diren ekipoetarako laneko plangintza eta koordinazioa. 
• Lan-baimenak. 
• Unitatearen berrikuspena eta prestaketa. 

o Unitatearen berrikuspena: Garbitzeko eragiketak. Alderdi elektromekanikoak, seinaleak, lerroen eta elementu 
elektromekanikoen blokeoa, katigamenduak egiaztatzea. 

o Unitatea egokitzeko eragiketak: hustea, garbitzea (ura, lurruna eta abar), geldotzea (hala badagokio), presio- eta/edo 
huts-probak, atmosferak kontrolatzeko neurriak (toxikoa, sukoia, garbiketa-maila eta abar). Segurtasun-neurriak. 

• Unitatea instalazioko teknikari arduradunaren esku uztea. 
• Aldaketak eta/edo konponketak egitea. Unitateko teknikarien ikuskapena. 
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• Unitatea abiarazteko prozedurak: Blokeoak eta katigamenduak kentzea, estankotasun-probak egitea (presioa edo hutsa), 
kutsatzailerik ez dagoela egiaztatzea, makinak, tresneria, balbulak eta abar egiaztatzea, unitatea abiarazi aurretik. 

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0113 Prozesuko instalazioetako, energia-ekoizpeneko instalazioetako 
eta instalazio osagarrietako makinen eta elementuen egokitzapena 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola.              
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