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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA PROZESU KIMIKOA ETA OPERAZIO UNITARIOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0115 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Prozesu kimikoak, energia-instalazioetako prozesuak eta prozesu 

osagarriak Iraupena 160 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Instalazio osagarri nagusiak eta haiek instalazio kimikoetan egiten 
duten zerbitzua Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0576_ gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, prozesu kimikoari eta operazio 
unitarioei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Industria kimikoko prozesu nagusiak haien produktuekin eta haien aplikazio-eremuekin erlazionatzea. 

EI1.1 Prozesu jarraitu eta ez-jarraitu motak bereiztea, eta haien ezaugarriak identifikatzea ekonomiaren, errendimenduaren eta 
ekoizpen-kontrolaren ikuspegitik. 
EI1.2 Industria kimikoko prozesuetan lortutako produktuak eta azpiproduktuak eta teknika nagusiak azaltzea, adibidez, petrolioaren 
fintzea, ongarriak, polimeroak, azidoak, silikonak, produktu ez-organikoak eta abar. 
EI1.3 Ekoizpen kimikoko oinarrizko prozesuetan erabilitako erreakzio kimiko motak eta erreaktiboak identifikatzea, eta prozesuaren 
etapa bakoitzeko parametro karakteristikoak definitzea. 
EI1.4 Industria kimikoan gehien erabiltzen diren fluido-motak sailkatzea, haien egoera fisikoaren eta prozesuko erabileren arabera. 
EI1.5 Prozesu kimiko nagusien etapak aztertzea, eta haien kronologia zehaztea; energia ekoizteko zerbitzu osagarriekin edo beste 
zenbaitekin sinkronizatzea. 

 
A2: Prozesu kimiko industrialetan oinarrizko operazioak aplikatzea, eta oinarri zientifikoa azaltzea. 

EI2.1 Prozesu kimikoko industriaren oinarrizko eragiketen funtsak deskribatzea, eta lortutako produktuen ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI2.2 Prozesu kimikoko eragiketak kontrolatzeko edo optimizatzeko aldagai eta parametro nagusiak identifikatzea. 
EI2.3 Eragiketa bakoitzari dagozkion lan-prozedurak azaltzea, eta argibideak xehatzea eta sekuentziatzea. 
EI2.4 Ekipo edo instalazio bakoitzari egokitutako operazio-aldagaiak deskribatzea, lortu behar den produktuaren ezaugarrien arabera. 
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, operazioaren errendimenduarekin eta lortutako 
produktuaren ezaugarriekin lotutako emaitzak ebaluatzea, eta prozesua optimizatzeko neurriak proposatzea. 

 
A3: Industria kimikoan erabiltzen diren prozesu industrialak aztertzea, bai eta lortutako produktuen ezaugarriak ere; prozesu kimikoan 

ondoren izango duten erabilerarekin erlazionatzea. 
EI3.1 Prozesu osagarriak prozesu kimiko nagusiarekin sinkronizatzeko beharra baloratzea. 
EI3.2 Biltegiratzeko operazioak prozesu nagusiaren hornidura- eta sinkronizazio-beharrekin lotzea. 

 
A4: Materiaren transformazioa prozesu kimiko industrialeko erreakzioekin lotzea. 

EI4.1 Erreakzio kimiko motak sailkatzea, erabiltzen den materiaren izaeraren eta erreakziotik lortzen den aplikazioaren arabera. 
EI4.2 Prozesu jarraitu baten edo lotekako prozesu baten erreakzio kimikoaren operazio-jarraibideak bereiztea. 
EI4.3 Erreakzio kimikoetako katalizatzaileen erabilera eta berreskuratzeko moduak aztertzea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan erreakzio kimiko industrial baten kasu praktiko batean, hauek zehaztu: 

o Erreaktore-mota. 
o Erreakzioaren zinetika. 
o Erreakzio-abiaduran eragiten duten faktoreak. 
o Erreakzioaren hasierako kondizioak. 
o Erreakzioan kontrolatu behar diren aldagaiak. 
o Oreken desplazamendua. 
o Erreakzioaren errendimendua. 
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Edukiak 
1. Ingeniaritza kimikoa. Prozesu kimikoa: Sarrera. 

o Ingeniaritza kimikoaren kontzeptua. 
• Prozesu kimikoa. 
• Prozesu jarraituak eta ez-jarraituak. Adibideak. Ezaugarriak. Abantailak eta eragozpenak. 
• Lehengaiak eta produktu kimikoak. 
• Egungo industria kimikoa. 
• Prozesu kimikoen garapen historikoa. 

o Egungo industria kimikoa eta ingurumen-inpaktua. Produktu kimikoak. 
• Enpresa kimikoak. Instalazio kimikoak. 
• Hondakinen tratamendua. Prozesuak eta legedia. 
• Produktu kimikoak. Industrian erabiltzen diren oinarrizko produktuak. 50 produktu kimiko nagusiak. 

o Egungo industria kimikoa eta energia. Industria kimikoa eta lehengaiak. 
• Ikatza, gasa eta petrolioa. Energia-iturri alternatiboak. Energia berriztagarriak. 
• Airea lehengai-iturri gisa. 
• Hidrosfera lehengai-iturri gisa. 
• Litosfera lehengai-iturri gisa. 
• Materia bizia lehengai-iturri gisa. 

 
2. Fluidoak. Fluidoen izaera: Sarrera. 

o Fluidoen propietateak: Deskribapena, propietateak, motak, unitateak, ekuazio matematikoak. 
o Fluidoen estatika: 

• Hidrostatikaren oinarrizko ekuazioa. Prentsa hidraulikoa. Fluido baten dentsitatea. Fluido baten barneko presioaren 
kontzeptua. Huts-ponpa. 

• Arkimedesen printzipioa. Fluido baten barneko presioa. Garaierarekiko aldaketa. 
o Fluidoen dinamika: Fluido idealak. Bernoulliren ekuazioa. 

• Fluxua hodietan. Sarrera. Fluxu laminarra. Abiadura kritikoa. Reynolds zenbakia. 
• Fluxu-motak: Laminarra, trantsiziokoa eta turbulentua. Karga-galera hodietan. 
• Darcy-Weisbach-en formula. Marruskadura-faktorea. Karga-galera kalkulatzeko formula enpirikoak. 
• Fluidoen fluxuan gertatzea nahi ez den fenomenoak: Kabitazioa. Ahari-kolpea. 

 
3. Operazio unitarioak. 

o Oinarrizko operazioak edo unitarioak: Kontzeptua. Definizioa. 
o Operazio unitarioen sailkapena: 

• Materia-transferentziakoak. 
• Energia-transferentziakoak. 
• Aldi berean materia- eta energia-transferitzekoak. 
• Higidura-kantitatearen garraiokoak. 
• Osagarriak. 

o Operazio jarraituak, ez-jarraituak eta erdijarraituak. Materia- eta energia-balantzeak. Prozesua arautzen duten legeak: 
• Materiaren kontserbazioaren legea. 
• Energiaren kontserbazioaren legea. 
• Mugimendu-kantitatearen kontserbazioaren legea. 

o Materia- eta energia-balantzeak. 
• Oinarriak. Sarrera 
• Materia-balantzearen ekuazio orokorra. 
• Fluxu masikoaren eta fluxu bolumetrikoaren kontzeptuak. Unitateak 
• Materiaren kontserbazioaren legea 
• Ekuazio kimikoen doikuntza. Estekiometria 
• Erreaktibo mugatzailea. Soberako erreaktiboa. 
• Prozesu kimikoen datuak fluxu-diagrametan adieraztea eta errotulatzea. 
• Materia-balantzearen oinarrizko kontzeptuak. Fluxu masikoa eta bolumetrikoa. Haien arteko bihurketa. 
• Arazoak ebazteko mekanika. kalkulu-oinarriak. Materia-balantzea ebazteko metodo orokorra. Problemen ebazpena. 

o Prozesu kimikoen hiru adibide "tipo"ren deskribapena; prozesu horietan gertatzen diren operazio unitarioak identifikatzea. 
• NaCl-aren elektrolisia. 
• Hondakin-uren tratamendua. Hondakin-uren araztegia. 
• Petrolioaren fintzea. 
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Operazio unitario erabilienak: operazioaren deskribapena, oinarri fisiko-kimikoak, prozesuko aldagaiak, kontrol-eskema, balantzea, industria 
kimikoko adibideak. Erabilitako ekipoen deskribapen funtzionala: 

• Ateratzea. Likido-likido. Solido-likido. Operazio-moduak. 
• Destilazioa eta errektifikazioa. Operazio-moduak: jarraitua, ez-jarraitua, errefluxuarekin, errefluxurik gabe. 
• Jalkitzea. Dekantazioa. Zentrifugatzea. Garrantzia. Aplikazioak. 
• Xurgapena (erreakzio kimikoarekin edo gabe). Desortzioa edo stripping-a. Operazio-moduak. 
• Adsortzioa. Desortzioa. 
• Kristalizazioa. 
• Hezetzea. Lehortzea. Liofilizazioa. 
• Iragazpena. Alderantzizko osmosia. 
• Ehoketa. Baheketa. 
• Irabiatzea eta nahastea. 
• Fluidoen garraioa. Solidoen garraioa. 

o Erreakzio kimikoaren operazio unitarioa: Sarrera. 
• Erreakzio kimikoaren kontzeptua. Ekuazio kimikoak. Erreakzio kimikoen teoria. Erreakzio kimikoaren aldagaiak: presioa, 

tenperatura eta kontzentrazioa. 
• Erreakzio kimiko motak. 
• Erreakzio kimikoaren zinetika eta termodinamika. Katalizatzaileak. 

o Industria kimikoaren prozesu adierazgarriak: Prozesuaren deskribapena. Prozesuaren oinarrizko eskema. Urrats eta operazio 
unitarioak. Ekipoak eta instalazioak. Erreakzioak. Lehengaiak. Produktuak eta azpiproduktuak. Ezaugarri bereziak. 
• Etilenoa hidrokarburoen cracking-aren bidez lortzeko prozesua. 
• Solvay soda (Na2CO3) lortzeko prozesua. 
• Kautxu sintetikoa lortzeko prozesua. 
• Azido nitrikoa lortzeko prozesua. 
• Xaboiak eta detergenteak lortzeko prozesua. 
• Urak erretxina ioniko bidezko trukaketaz desmineralizatzeko prozesua. 

 
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: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola.              
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