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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA INSTALAZIO KIMIKOETAKO TRESNERIA ETA KONTROLA 

(Zeharkakoa) Baldintzatua 
Kodea  UF0118 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Prozesuen oinarrizko kontroleko sistemak Iraupena 150 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Laginak hartzea instalazio kimikoan eta haien azterketa analitikoa 
egitea (Zeharkakoa) Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0577_3 gaitasun-ataleko LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, operazioaren 
tresneriari, zaintzari eta kontrolari dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Prozesu kimiko industrial bateko kontrol-parametroak identifikatzea, prozesuaren informazio teknikotik abiatuta. 

EI1.1 Prozesu kimiko industrial bat definitzen duten parametroen arteko erlazioak aztertzea. 
EI1.2 Kontrol-sistemaren elementuak identifikatzea (primarioa, transmisiokoa eta amaierakoa), eta haien funtzionamendua. 
EI1.3 Kontrol-begizten funtzionamendua deskribatzea (irekia edo itxia). 
EI1.4 Fabrikazio kimikoko prozesuen, energia lortzeko prozesuen eta beste zerbitzu osagarri batzuen tresnerian eta kontrolean 
erabilitako sinbologia grafikoa interpretatzea. 
EI1.5 Prozesu kimikoko diagrama batean praktikoki irudikatzea tresneria eta kontrol-begiztak, ezarritako estandarren arabera. 
EI1.6 Prozesu kimikoen kontrolean erabilitako dokumentazioa eta erregistroak eta haien eguneratzea deskribatzea, eta haien 
trazabilitatearekin erlazionatzea. 

 
A2: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta beste zerbitzu osagarri batzuetako oinarrizko kontroleko sistemak 

zehaztea. 
EI2.1 Sistema elektrikoa deskribatzea: sarea, estazioak, transformadoreak eta kontrol-aretoak. 
EI2.2 Kontrol-elementuak, haien funtzionamendua, babesak eta manipulazioa identifikatzea. 
EI2.3 Oinarrizko kontroleko sistemaren arkitektura orokorraren ezaugarriak zehaztea: elementuak, konexioak, elikadura elektrikoa, 
sarrerak, irteerak, babesak eta abar. 
EI2.4 Kontrol analogikoko, kontrol digitaleko, kontrol logiko programagarriko sistemen, alarma-sistemen, zaintza sistemen eta abarren 
erabilera eta funtzioak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.5 Ekoizpen-planean sartzen diren prozesu guztien sinkronizazioa justifikatzea, eta kontrol-sistemen erabilerarekin erlazionatzea. 
EI2.6 Oinarrizko kontroleko sistema erlazionatzea ingurunean zuzenean eragiten duten parametroekin, eta kontrol-sistemarekin 
konektatutako ingurumen-aldagaiak neurtzeko sistemak identifikatzea eta justifikatzea. 

 
A3: Prozesu kimikoari lotutako erregulazio- eta kontrol-sistemak zuzen erabiltzea. 

EI3.1 Prozesu kimikoei, energia-ekoizpeneko instalazioei eta beste zerbitzu osagarri batzuei dagozkien aldagaien balioak, 
sekuentziak, prozedurak, maniobrak, kontrol-parametroak eta kontsignak deskribatzea. 
EI3.2 Prozesu kimiko bat (destilazioa, galdarak, labeak eta abar) simulatzaile bidez kontrolatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak 
behar bezala zehaztuta daudela: 

o Prozesuetan (destilazioan, erreaktoreetan, labeetan eta abarrean) instalatutako oinarrizko kontroleko eskemak 
deskribatzea. 

o Kontrolatutako aldagaiak eta prozesuaren magnitudeak erlazionatzea. 
o Aldagaien balioak identifikatzea prozesuaren egoera desberdinetan. 
o Sistema instalatuan oinarrizko kontrol-begiztak erabiltzea. 
o Oinarrizko kontroleko sistema gidaliburuen, prozeduren eta prestakuntzaren arabera erabiltzea, betiere une bakoitzean 

prozesuak duen egoeraren arabera. 
o Prozesuaren aldagaiak beren balio egokietan mantentzea, kontsignak eta kontrolak doituz, bai abiarazteko eta 

gelditzeko sekuentzietan bai martxa normaleko sekuentzietan. 
o Gorabeherak gertatzean, haiei dagozkien ekintzak egitea: ekipoak gelditzean, erreakzioak aldatzean, istripu industrialak 

gertatzean, kontrol-sistemak akatsak dituenean, hornidura-akatsak gertatzean eta abar. 
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Edukiak 
1. Tresneria. 

o Alderdi orokorrak: 
• Tresneria eta kontroleko ohiko terminologia: Neurketa-tartea edo -eremua, sentikortasuna, errorea, tolerantzia, doitasuna, 

zehaztasuna (accuracy), fidagarritasuna, errepikakortasuna, linealtasuna eta beste zenbait termino. 
• Industria kimikoan gehien erabiltzen diren kontrol-parametroak: Kontzeptua, unitateak, konbertsioa. 
• Tresneriaren eta begizten sinbologia: arauak eta estandarrak (ISA, IEEE eta abar). 

o Tresneriaren sailkapena: 
• Tresneria, funtzioaren arabera: Elementu primarioak. Transmisoreak. Adierazle lokalak. Etengailuak. Bihurgailuak. 

Amaierako kontrol-elementuak. 
• Prozesu-aldagaiaren araberako tresneria. 

 
2. "Presioa" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 

o Presioa neurtzeko tresnak: Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Eragozpenak. Mantentze-
lanen, kalibrazioaren eta baliozkotzearen ezaugarriak. 
• Hauei dagozkien neurketa eta kontzeptua: presio erlatiboa edo manometrikoa, presio absolutua, presio diferentziala. 
• Presio-adierazle lokalak: Bourdon motakoa, diafragma-motakoa, hauspo-motakoa. 
• Presio-etengailuak edo presostatoak: Deskribapena, motak, funtzioak. 
• Presio-transmisoreak: Kapazitiboak. Erresistiboak. Piezoelektrikoak. 
• Piezorresistiboak edo “Strain Gage”. Indar-orekakoak. Huts-neurketakoak: hauspoa eta diafragma, transduktore termikoak, 

ionizazio-transduktoreak. 
 
3. "Emaria" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 

o Emaria neurtzeko tresnak: 
• Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Eragozpenak. Tresnaren mantentze-lanen, 

kalibrazioaren eta baliozkotzearen ezaugarriak. 
• Presio diferentzialaren neurgailuak: Venturi hodiak. Toberak. Pitot hodiak. Plaka zulodunak. Annubar hodiak. 
• Azalera aldakorreko neurgailuak: Errotametroak. 
• Abiadura-neurgailuak: Turbinak. Ultrasoinuak. 
• Indar-neurgailuak: Plaka-neurgailua. 
• Tentsio induzituko neurgailuak: Magnetikoak. 
• Desplazamendu positiboko neurgailuak:Disko oszilatzaileko neurgailua.Pistoi oszilatzaileko neurgailua.Neurgailu birakaria. 
• Masa-emariaren neurgailuak:Emariaren neurgailu termikoak.Coriolis efektuaren neurgailuak. 

 
4. "Maila" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 

o Maila neurtzeko tresnak: 
• Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Eragozpenak. Mantentze-lanen, kalibrazioaren 

eta baliozkotzearen ezaugarriak. 
• Maila-adierazleak: beirazkoak, magnetikoak, manometrodunak, eta zinta, erregleta edo flotagailu/soka bidezkoak. 
• Maila-etengailuak: flotagailu bidezkoak, xafla bibratzaile bidezkoak eta desplazatzaile bidezkoak. 
• Maila-transmisoreak: serbomotor bidezkoak, burbuila bidezkoak, presio hidrostatiko eta diferentzial bidezkoak, 

konduktiboak, kapazitiboak, ultrasonikoak, radar bidezkoak, erradioaktiboak. 
 
5. "Tenperatura" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 

o Tenperatura neurtzeko tresnak: 
• Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Eragozpenak. Mantentze-lanen, kalibrazioaren 

eta baliozkotzearen ezaugarriak. 
• Tenperaturaren adierazle lokalak (termometroak). Beirazko termometroak. 
• Termometro bimetalikoak. Anpulua eta kapilarra dituen termometroa. 
• Termopareak. 
• Termorresistentziak. 
• Termistoreak. 
• Erradiazio-pirometroak: Optikoak eta erradiazio totalekoak. 
• Tenperatura-etengailuak edo termostatoak. 

 
6. Elementu bihurgailuak. 

o Elementu bihurgailuak. 
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• Transmisore eta transduktoreen definizioa. 
• Transmisore- eta transduktore-motak. Analogikoak. Digitalak. 
• Transmisioaren arazo orokorrak. Operazioaren oinarrizko printzipioak. 
• Ezaugarri teknikoak. Espezifikazio- eta instalazio-orria. 
• Hautaketa irizpideak eta espezifikazio teknikoak. ISA, ANSI, API arauak. 
• Kalibraketa. Kontserbazioa eta mantentzea. 

o Amaierako kontrol-elementuak 
• Kontrol-balbulak. Sarrera. Alderdi orokorrak. 

o Balbula-motak: globo-balbula, hiru bidekoak, bola-balbula edo birakaria, tximeleta-balbula, Saunders balbulak. 
o Kontrol-balbulen deskribapen mekanikoa. Atalak: gorputza, asentua, obturadorea (hermetikotasun-motak), 

paketatzeak, eragingailuak. 
o Gehigarriak: I/P bihurgailua, ibiltarte-bukaerak, posizio-adierazleak, posizionagailuak, posizionagailu adimendunak. 

Ezaugarri teknikoak. 
o Espezifikazio- eta instalazio-orria. 
o Kalibraketa. Kontserbazioa eta mantentzea. 

• Beste batzuk: Eragingailuak. Damperrak, motorrak. Serbomotorrak. Egoera solidoko erreleak. Maiztasun-aldagailuak. 
Kontaktoreak. Zilindro pneumatikoak. Beste batzuk. 

• Kontrol-balbulen hautaketan eta funtzionamenduan eragiten duten egoerak: Kabitazioa. Flashing-a. Fluxu kritikoa gasetan. 
Zarata. Fenomenoen deskribapena. Eragiten dituzten arazoak. Kalteak txikitzeko eta/edo saihesteko moduak. Aplikazio-
arauak. Balbula egokienaren hautaketa. 

o Industria kimikoan sistema elektrikoak kontrolatzeko gehien erabiltzen diren parametroak. 
• Neurketa- eta tresneria-parametroak: tentsioa, intentsitatea, potentzia, faseko angelua eta abar. 
• Motorrak kontrolatzeko zentroak: babesak, adierazleak, maniobra-armairuak. 

 
7. Onlineko analisiak. 

o Instalazio kimikoetako analizagailuak. Onlineko analisiak: 
• Aldagai fisikoak: pisua, abiadura, dentsitatea, hezetasuna eta ihintz-puntua, biskositatea, sugar-puntua, disolbatutako 

oxigenoa, uhertasuna. 
• Aldagai kimikoak: eroankortasuna, pH-a. 
• Laginak hartzeko sistema. Analizagailu-etxolak. Onlineko analisi-mota ohikoenak: kalibrazioa eta kontrastea. 

 
8. Kontrola: erregulazio automatikoa. 

o Sarrera. Prozesuaren ezaugarriak. 
o Kontrol elektronikoko sistemak: 

• Kontzeptuak, oinarrizko deskribapena eta automatizazio-definizioak: Prozesua: prozesu jarraitua, prozesu ez-jarraitua. 
o Kontrol-begiztaren elementuak: sentsore edo elementu primarioa, transmisorea, prozesu-aldagaia, kontsigna-

puntua, irteerako seinalea, kontroleko amaiera-elementua, aldagai kontrolatua, aldagai aldatua. 
o Kontrolagailua. 
o Deskribapena, kontrol-begiztaren adibidearen bidez. Begizta irekia edo begizta itxia. 

• Oinarrizko kontroleko begiztak. Kontzeptua. Adibide bidezko deskribapena. 
o Eskuzko kontrola. Kontrol automatikoa. 
o Begizta irekia eta begizta itxia (feedbacka). 
o Bi posizioko kontrola. 
o Dena/ezer ez kontrola (on/off). 
o Kontrol proportzionala, integrala, deribatiboa. PID kontrola. 
o Beste kontrol-mota batzuk: erlazio-kontrola, kaskada-kontrola, aurrerapen-kontrola, programatzaileak. 

o Kontrolagailuen portaera dinamikoaren analisia: Ekintza proportzionala. 
o Ekintza proportzionala + integrala. Ekintza proportzionala + integrala + deribatua. 
o Prozesuaren optimizaziorako hastapenak. 

• Prozesuaren portaeraren azterketa esperimentala. 
• Prozesuaren dinamika: aldagaien araberako erantzuna; prozesu-motak; erresistentzia; kapazitantzia, denbora-tarte hila 

eta atzerapena. 
• Egonkortasuna. 

 
9. Tresnen kalibrazioa eta instalazioaren kontrola. 

o Tresnen erroreak. Kalibrazio-prozedura orokorra. 
• Presioa, maila eta emaria neurtzeko tresnen kalibrazioa. 
• Tenperatura neurtzeko instrumentuen kalibrazioa. 
• Kontrol-balbulen kalibrazioa. 
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o Industria kimikoko kontrol-sistema elektronikoak (analogikoak). 
• Sistema pneumatikoak: bilakaera historikoa. 
• Sistema elektronikoak: deskribapena, osagaiak, kableatua. Kontrol-elementuak. 
• Kontrol banatuko sistemak: deskribapena, osagaiak, kableatua. 

o Kontrol-elementuak. 
o Instalazioko operazioaren kontrola eta segimendua. 

• Operazio-kondizioen zaintza eta kontrola. Nola jokatu desbideratzeren bat gertatuz gero. 
• Instalazioaren operazioko gorabeheren eta anomalien kontrola eta kudeaketa. 
• Alarmen koadroa eta/edo zerrenda. Jarduera-protokoloak. Alarmen erregistro historikoa. 
• Ekoizpenaren kontrola eta kudeaketa. 
• Tresnen eta zerbitzuen gorabeheren eta anomalien kontrola eta kudeaketa. 
• Hondakinak (likidoak eta gasak) instalazio barneko ontzietara isurtzeko prozesuen kontrola eta kudeaketa. 
• Kanpora isuritako hondakinen (likidoak eta gasak) kontrola eta kudeaketa. 
• Instalazioaren operazio-liburua. Edukia. Garrantzia. 

o Industria kimikoko destilazio-zutabeen, erreaktoreen, labeen eta lurrun-galdaren oinarrizko kontrola. 
• Kontrol-aldagaiak destilazio-zutabeetan. Destilazio-zutabeetarako ohiko kontrol-begiztak. Ohiko desbideratzeak: likidoz 

betetzea, azpizatikapena eta gainzatikapena, eta abar. 
• Erreaktoreetako kontrol-aldagaiak. Ohiko begiztak: prozesu ez-jarraitua, prozesu jarraitua. Ohiko desbideratzeak: gehiegi 

erreakzionatzea, desarrak eta abar. 
• Labeetako kontrol-aldagaiak: airea eta errekuntza. Erregaiaren, airearen, tiroaren eta keen kontrola. Labeetako 

segurtasuna: sugarren talka, tiroa, leherketak. Desarra- eta alarma-sistema. Labeak doitzeko metodo orokorra. 
• Industria kimikoko lurrun-galdaren oinarrizko kontrola: airea eta errekuntza. 
• Erregaiaren, airearen, tiroaren eta keen kontrola. Galdaretako segurtasuna: sugarren talka, tiroa, desarra- eta alarma-

sistema, galdarak doitzeko metodo orokorra, leherketak, gainberotzea. Galdarak doitzeko metodo orokorra. 
• Industria kimikoko elektrizitate-ekoizpeneko instalazioetako (kogeneradoreak) oinarrizko kontrola: Errekuntzaren kontrola. 

Gas-turbinaren kontrola. 
• Sorgailuaren kontrola. 

 
10. Industria kimikoko alarma- eta zaintza-sistemak. 

o Kontrol-sistemakoak ez diren alarma-sistemak. 
o Alarma-sistemako prozedurak eta protokoloak. 
o Zaintza-sistemak: telebista-zirkuituak. 
o Irrati bidezko komunikazio-sistemak. Interfonoak eta megafonia. 
o Instalazioko tresneria- eta kontrol-elementuen mantentze-plana: Gorabeherak kontrolatzea eta gordetzea. Gorabeheren araberako 

jarduera-protokoloak. Mantentze-lan prebentiboak. Zuzentzeko mantentze-lanen prozedurak. Makina nagusien bizitza-fitxategiak. 
 

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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0117 Laginak hartzea instalazio kimikoan eta haien azterketa analitikoa egitea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola              
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