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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA PROZESUKO OINARRIZKO ERAGIKETAK, NAHASTEAK ETA 

DISOLUZIOAK Espezifikoa 
Kodea  UF0227 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Prozesu kimikoko oinarrizko eragiketak. Iraupena 150 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Eragiketa unitarioak eta prozesu kimikoa. Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0045_2 PROZESU KIMIKOKO ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB5 lanbide-
burutzapenekin, prozesuko oinarrizko eragiketak egiteko kimikako eta fisikako oinarrizko ezagutzei dagokienez, eta LB4 lanbide burutzapen 
osoarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lehengaiak eta produktu kimikoak ondoren erabiltzeko identifikatzea, hartzea eta sailkatzea, eta haien propietateak, formulazioa eta 

nomenklatura jakitea. 
EI1.1 Materialak identifikatzea ontziak markatzeko sistemen bidez edo dokumentu teknikoak erabiliz. 
EI1.2 Konposatu kimikoak formulatzea, nazioarteko formulazio-arauak aplikatuz. 
EI1.3 Substantziak sailkatzea, dagokien talde funtzionalaren eta egoera fisikoaren arabera. 
EI1.4 Substantziak bereiztea zenbait parametro fisikoren neurketen bidez —horretarako, neurketa-material, -tresna eta -gailu egokia 
erabiltzea—. 
EI1.5 Lehengaien eta produktuen harrera- eta sailkapen-dokumentuak betetzea, eta eskaera-txostenen araberakoak direla egiaztatzea. 

 
A2: Prozesuko nahasteak, disoluzioak eta bereizketak prestatzeko teknikak eta oinarrizko eragiketak edo eragiketa osagarriak aztertzea. 

EI2.1 Produktu kimikoak karakterizatzea haien propietate, formula eta izenen bidez, behar bezala eta segurtasunez sailkatzeko eta 
manipulatzeko. 
EI2.2 Kontzentrazio jakineko disoluzio-motak prestatzea, teknika eta ekipo egokiak erabiliz. 
EI2.3 Materia eta produktu kimikoak beren ezaugarri fisikoen, jarduera kimikoaren eta manipulazioak eta toxikotasunak eragiten dituzten 
arriskuen arabera ordenatzea eta sailkatzea. 
EI2.4 Bereizketa mekanikoko eta barreiadura-bereizketako eragiketak egitea, horretarako behar diren kalkuluak eginez, materiala 
hautatuz eta gailuak erabiliz. 
EI2.5 Ale-pikor jakineko solidoak lortzea, eta analisi granulometrikoaren printzipioak definitzea. 
EI2.6 Teknologia kimikoari dagozkion aparatuen eta gailuen eraikuntza-kokapenak aztertzea. 

 
Edukiak 
1. Kimika aplikatua. 

o Elementu eta konposatu kimikoak. 
• Ordenatzea. 
• Egitura. Materiaren teoria atomikoa. Eredu atomikoak. 
• Propietate periodikoak: Erradio atomikoa, ionizazio-potentziala, afinitate elektronikoa, elektronegatibotasuna. Isotopoak, 

masa-zenbakia, zenbaki atomikoa. 
• Nomenklatura eta formulazio kimiko ez-organikoa. Substantzia sinpleak. Oxidazio-zenbakiak. Oxigenoaren konbinazio 

bitarrak. Hidrogenoaren konbinazio bitarrak. Beste konbinazio bitar batzuk. Azido oxoazidoak. Hidroxidoak. Gatzak. Katioiak 
eta anioiak. Peroxidoak. 

• Materiaren propietate fisiko-kimikoak. Materiaren sailkapena: homogeneoa, heterogeneoa, konposatua, elementua, 
substantzia purua, disoluzioa. Materiaren egoerak. Propietate orokorrak eta espezifikoak. Neurri-unitateak. 

• Erreakzio kimikoen estekiometria. Pisu molekularrak. Mola. Elementuen eta konposatuen estekiometria. Ekuazio kimikoak. 
Kalkulu estekiometrikoak. Erreaktibo mugatzailea. Errendimendua, hautakortasuna. 

• Oreka kimikoa. Oreka kimikoaren kontzeptua. Masa-ekintzaren legea. Kc oreka-konstantea. Kp oreka-konstantea. Kc-rekiko 
erlazioa. Oreka-aldaketak. 
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• Gasen legeak. 
• Lurreko atmosfera. Presio atmosferikoa. 
• Gasen legeak: Boyleren legea. Gay-Lussac-en legea. Avogadroren 
• legea. Gas idealen ekuazioa. Gas errealak. 
• Disoluzioak. 
• Nahasteak. Nahaste-motak. Homogeneoak (disoluzioak). Heterogeneoak. Koloidalak. 
• Disoluzio-motak. Disolbagarritasuna. Kontzentrazioaren adierazpideak. 
• Raoult-en legea (presio partzialen legea). Propietate koligatiboak. 
• Azido-base kontzeptua, pH-a. Hidrolisia. 
• Lotura kimikoa. Lotura-motak. Ionikoa. Propietateak. Kobalentea. Propietateak. Metalikoa. Propietateak 
• Nomenklatura eta formulazio kimiko organikoa. 
• Karbonoaren kimika. Formula kimikoak. Karbono-katea. Karbono-atomo motak. Funtzio kimikoa eta talde funtzionala. 

Isomeroak. Nomenklatura. Talde funtzional organiko nagusiak. Konposatu hidrokarbonatuak. Petrolioaren hidrokarburoak. 
 
2. Fisika aplikatua. 

o Magnitudeak eta neurria. 
• Neurri-unitateak. Funtsezko magnitudeak eta magnitude eratorriak 

o Neurrien nazioarteko sistema (SI). Beste neurri-sistema batzuk. 
o Neurketa-erroreak. Errore-motak. 
o Unitateen konbertsio-faktoreak. Bolumena eta edukiera. 
o Estatistika eta neurketetan duen aplikazioa. 
o Posizio-neurriak: Batezbesteko aritmetikoa, batezbesteko geometrikoa, mediana, moda. 
o Sakabanatze-neurriak: Batez besteko desbideratzea. Bariantza eta desbideratze tipikoa. 

• Zinematika eta dinamika. 
• Mekanika. Definizioak. Higidura zuzen uniformea eta aldakorra. Erorketa askea. 
• Dinamikaren printzipioak. Indarraren kontzeptua. Marruskadura-indarrak. Higidura-kantitatea. Bulkada mekanikoa. 
• Lana eta energia. 

o Lana. Kontzeptua. Unitateak. Indar baten lana. Jasotze-lana. 
o Potentzia. Unitateak. 
o Energia zinetikoa eta potentziala. Energia mekanikoa. Energia mekanikoaren kontserbazio-printzipioa. 

• Presioa. 
• Presioaren kontzeptua. Indarra eta presioa. Unitateak. 

o Presio hidrostatikoa. Hidrostatikaren oinarrizko printzipioa. 
o Presio hidraulikoa. 

• Pisua eta masa. Dentsitatea. Pisu espezifikoa. Unitateak. 
• Biskositatea. 
• Lurrun-presioa, presio partziala. Irakite- eta fusio-puntuak. 
• Materiaren beste propietate espezifiko batzuk: 

o Biskositatea. Materien propietate optikoak (errefrakzioa, kolorea). 
o Gogortasuna, zailtasuna, hauskortasuna, harikortasuna, xaflakortasuna. Disolbagarritasuna. 
o Elektrizitate- eta bero-eroankortasuna. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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 kimikoetako oinarrizko eragiketak              
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