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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA INSTALAZIO OSAGARRI NAGUSIAK ETA HAIEK INSTALAZIO 

KIMIKOETAN EGITEN DUTEN ZERBITZUA Baldintzatua 
Kodea  UF0116 
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 Prozesu kimikoa eta operazio unitarioak Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0576_3 gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, instalazio kimikoaren zerbitzu 
osagarriei dagokienez. 
 

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

EI1.1 Prozesu osagarri nagusien etapak aztertzea, eta haien kronologia eta prozesu kimikoarekiko sinkronizazioa zehaztea. 
EI1.2 Energia-ekoizpena eta beste zerbitzu osagarri batzuen ekoizpena prozesu kimiko osagarrietako erabilerarekin lotzea. 
EI1.3. Prozesu osagarrien ezaugarriak zehaztea, dagozkien parametro fisiko eta fisiko-kimikoen bidez. 

 
A2: Industria kimikoan erabiltzen diren prozesu industrialak aztertzea, bai eta lortutako produktuen ezaugarriak ere; prozesu kimikoan 

ondoren izango duten erabilerarekin erlazionatzea. 
EI2.1 Solidoen eta fluidoen garraio-sistemak aztertzea, bai eta haien kondizioak ere (presioa, tenperatura, granulometria eta abar). 
EI2.2 Energia ekoizteko eta beste zerbitzu osagarri batzuetako oinarri zientifikoak eta teknikoak azaltzea. 
EI2.3 Energia-ekoizteko eta beste zerbitzu osagarri batzuetako eragiketak kontrolatzeko edo optimizatzeko aldagai eta parametro 
nagusiak identifikatzea. 
EI2.4 Ur-, aire-, lurrun- eta bero-tratamenduak eta abar erlazionatzea gero erabiltzeko izan behar duten kalitatearekin. 
EI2.5 Kimika industrialeko prozesuetan behar den energia termikoa ekoizteko eta kontserbatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.6 Prozesu osagarriak prozesu kimiko nagusiarekin sinkronizatzeko beharra baloratzea. 
EI2.7 Biltegiratzeko operazioak prozesu nagusiaren hornidura- eta sinkronizazio-beharrekin lotzea. 
EI2.8 Energia banatzeko parametroak eta ura, airea, lurruna, gas geldoak eta abar garraiatzeko sareen parametroak deskribatzea. 

 
Edukiak 
1. Industria kimikoko zerbitzu osagarriak. 

o Sarrera. Kontzeptua. Garrantzia. 
o Zerbitzu-motak eta instalazio kimikoan duten kokapena. 
o Instalazioaren energia- eta zerbitzu-beharrak. 
o Zerbitzuen antolamendua. Zerbitzuen kostua. 
o Zerbitzu osagarrien kontrola. 

 
2. Instalazio kimikoan airea eta beste gas industrial batzuk erabiltzea. 

o Airea eta beste gas industrial batzuk: Sarrera. Erabilera industrialeko gas nagusiak. 
• Airea industrian. Erabilera. Aire konprimatuaren propietateak. 
• Ekipo pneumatikoen onurak eta errentagarritasuna. 
• Aire konprimatuaren lorbidea: Konpresore-motak: desplazamendu positibokoak, zentrifugoak, axialak. 

o Aire konprimatuaren biltegiratzea eta erregulatzea. 
o Airea erabileraren arabera egokitzea: Airea lehortzea. Lubrifikazioa. 
o Presioaren erregulazioa Airearen erabilerak instalazioan 
o Aire konprimatuaren ekoizpena. Kalitateak: kalitate industrialeko airea eta instrumentazio-airea. Airea konprimatzeko 

eta arazteko erabiltzen diren makinak eta elementuak. 
o Garraioa eta banaketa. Instalazioaren barneko garraio-sarea. 
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o Hoditeriaren materiala. Banaketa-sareko elementu eta tresneria nagusiak. Banaketa-sarearen seinalizazioa. Erabilera-arriskuak 
eta erabiltzeko neurriak. Gas industrialak. Instalazioetan gehien erabiltzen diren gasak. Aplikazioak. 
• Nitrogenoa. Propietateak. Ezaugarri fisiko-kimikoak. 
• Nitrogenoa garbitzeko eta geldotzeko gas gisa. Erabilerak eta erabilgarritasunak. Erabilera-arriskuak eta erabiltzeko 

neurriak. 
• Kontrol-ekipoetan eta/edo ekipo analitikoetan erabiltzen diren gasak: CO2, helioa, aire sintetikoa, hidrogenoa eta abar. 

Hornidura, ontzi-motak. Ezaugarriak 
• fisiko-kimikoak. Erabilera-adibideak. Klaseak eta izendapena, purutasun-mailaren arabera. 
• Gasen biltegiratzea. Zilindroen erabilera (altzairuzko botila handiak) 
• Sistema kriogenikoak. 

 
3. Ura, instalazio kimikoetan. 

o Ura, instalazio kimikoetan. Sarrera. Ezaugarri fisiko-kimikoak. 
o Uraren parametro bereizgarriak. 

• Instalazio kimikoan erabiltzen diren ur-motak. 
o Edateko ura eta ur sanitarioa. 
o Zerbitzu-ura. Kalitatea, erabilera nagusiak. Hodien seinalizazioa. 
o Suteen aurkako ura. Kalitate, hornidura, erabilera. Seinalizazioa 
o Prozesuko ura. Kalitate desberdinak. Erabilerak 
o Galdaretarako ura. Galdaretako uren tratamendua. Kalitatea 
o Hozteko ura. Aurretiazko tratamendua. Kalitatea 

o Ura garbien eta hondakin-uren tratamendua: 
• Tratamenduaren oinarri fisiko-kimikoak. Aldagai nagusiak. 
• Ekipoen oinarrizko deskribapena, operazio-jarraibideak, abiaraztea eta gelditzea. 
• Aditiboak eta erreaktiboak: Korrosio-inhibitzaileak. Inkrustazio-inhibitzaileak. 
• Hazkunde mikrobiologikoaren inhibitzaileak. Agente antimikrobiarrak. Apar-kontrakoak eta aglomerazio-kontrakoak. 
• Prozesuko uraren tratamendu fisiko-kimikoa. Hozteko urarena. Galdaretako urarena. Hondakin-urena. 

 
4. Instalazio kimiko bateko energia-ekoizpena eta -transmisioa. 

o Energia termikoaren ekoizpena eta transmisioa: Bero-transmisioko printzipioak: eroapena, konbekzioa, erradiazioa. Errekuntza-
erreakzioa: erregaia, errekuntzako fuel-oliotarako aditiboak. 

o Lurrun-sorrera: Oinarriak. Aplikazioak. Lurrun-motak. Ziklo termodinamikoak. Lurrun- eta elektrizitate-kogenerazioa: Oinarriak, 
aldagai nagusiak, prozesuaren oinarrizko deskribapena. 

o Lurrunaren banaketa-sarea. Sarea osatzen duten elementuen funtzionamenduari buruzko oinarrizko ezagutzak: hodiak, balbulak, 
eskuzko purgatzeak, purgagailuak, haizatzeko gailuak, atzera ezineko balbulak, presioa txikitzeko balbulak, neurgailuak. 

o Lurrunaren erabilera: Lurrun-lerroan kondentsatua drainatzeak duen garrantzia. Ahari-kolpeak eragindako arazoak. Lurrun-
prozesuko nahasteen arazoak. 

o Kondentsatua berreskuratzeak duen garrantzia. 
o Hotz industriala. Aplikazioak. Ekipo kriogenikoak industrian. 

 
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 UF0115 Prozesu kimikoa eta operazio unitarioak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola.              
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