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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ERAGIKETA UNITARIOAK ETA PROZESU KIMIKOA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0228 
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 Prozesuko oinarrizko eragiketak, nahasteak eta disoluzioak Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0045_2 PROZESU KIMIKOKO ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB5 lanbide-
burutzapenekin, prozesuko eragiketei dagokienez, bai eta LB2 eta LB3 lanbide-burutzapen osoekin ere. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazio kimikoetako operazioko prozedura teorikoak eta praktikoak, eta lan-eremuko ordena eta garbiketa alderatzea. 

EI1.1 Lan-eremuko ordena eta garbitasuna zaintzeko metodoak eta teknikak, erremintak eta elementu osagarriak zehaztea. 
EI1.2 Prozesu kimikoetan erabiltzen diren instalazioen osagaiak zehaztea. 
EI1.3 Esperimentazioaren eta manipulazioaren alorretan, ordena, doitasuna eta garbitasuna zaintzen direla erakustea. 

 
A2: Instalazio kimikoetako eragiketen ezaugarriak zehaztea. 

EI2.1 Ekipo edo instalazio bakoitzari egokitutako operazio-aldagaiak finkatzea, lortu behar den produktuaren ezaugarrien arabera. 
EI2.2 Ekipo errealak, simulagailuak edo laborategiko eskalako ekipoak, kasuren batean, erabiltzea prozesu kimikoko eragiketak egiteko. 
EI2.3 Prozesuan ekipoek sortutako seinaleak edo informazioak fabrikazio-argibideekin erlazionatzea. 
EI2.4 Prozesu kimiko industrial bateko kontrol-parametroak identifikatzea, prozesuaren informazio teknikotik abiatuta. 

 
A3: Prozesu kimikoak abiarazteko eta gelditzeko prozedurak zehaztea. 

EI3.1 Ekipoak kontrolatzeko eta erregulatzeko eragiketak azaltzea, prozesuko informazioa, parametroak eta kontrol- eta erregulazio-
elementuak erlazionatuz, laborategiko eskalan eta benetako instalazioetan. 
EI3.2 Instalazio kimikoetan ekipoak martxan jartzeko eta gelditzeko eta instalazio kimikoetako prozesu orokorretarako eragiketak egitea. 
EI3.3 Komunikazio eraginkorrak izatea lana garatzean, bereziki lantaldeko kideen arteko koordinazio-maila handia behar den 
eragiketetan; horretarako, aginduak eta informazioa interpretatzea, eta dagokien lantaldeko kideei jakinaraztea eta laguntza eskatzea, 
operazioan gorabeherak gertatzen direnean. 

 
A4: Prozesuko eragiketa unitarioak eta eragiketa osagarriak egiteko teknikak aztertzea. 

EI4.1 Materia, energia eta higidura-kantitatearen transferentziako eragiketak egitea, transferentzia-eragiketa bakoitzari dagozkion 
unitateak eta oinarrizko kalkuluak erabiliz. 
EI4.2 Bereizketa mekanikoko eta barreiadura-bereizketako eragiketak egitea, horretarako behar diren kalkuluak eginez, materiala 
hautatuz eta gailuak erabiliz. 
EI4.3 Ale-pikor jakineko solidoak lortzea, eta analisi granulometrikoaren printzipioak definitzea. 
EI4.4 Teknologia kimikoari dagozkion aparatuen eta gailuen eraikuntza-kokapenak aztertzea. 

 
Edukiak 
1. Eragiketa unitarioak eta prozesu kimikoa. 

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

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

• Operazio jarraituak, ez-jarraituak eta erdijarraituak. 
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o Energia-balantzeak 
o Prozesua arautzen duten legeak. Fluxu masikoa eta bolumetrikoa. 

o Operazio unitario erabilienak: operazioaren deskribapena, oinarri fisiko-kimikoak, prozesuko aldagaiak, kontrol-eskema, balantzea, 
industria kimikoko adibideak. Erabilitako ekipoen deskribapen funtzionala: 
• Erauzketa: 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. 
• Kristalizazioa. 
• Hezetzea. Lehortzea. Liofilizazioa. 
• Iragazpena. Alderantzizko osmosia. 
• Ehoketa. Baheketa. 
• Irabiatzea eta nahastea. 
• Fluidoen garraioa. Solidoen garraioa. 

 
2. Operazio unitarioen printzipioak: 

o Erreakzio kimikoaren operazio unitarioa: Sarrera. 
• Erreakzio kimikoaren kontzeptua. Ekuazio kimikoak. Erreakzio kimikoaren aldagaiak: presioa, tenperatura eta 

kontzentrazioa. 
• Erreakzio kimiko motak. 

o Endotermikoak, exotermikoak, itzulgarriak, itzulezinak, homogeneoak, heterogeneoak. 
o Elektrokimikoak. Sintesi-erreakzioak. 
o Deskonposizio-, konbinazio-, isomerizazio- eta ordezkapen-erreakzioak. 
o Katalizatuak. Ez-katalizatuak. 
o Erreakzio kimikoaren zinetika eta termodinamika. Katalizatzaileak. 

 
3. Prozesu kimikoa 

o Prozesu kimikoak 
• Prozesu kimikoa. Prozesu jarraituak eta ez-jarraituak. Ezaugarriak. 
• Abantailak eta eragozpenak. 
• Lehengaiak eta produktu kimikoak. 
• Prozesu kimikoen irudikapen grafikoa. Elementuen eta ekipoen sinbologia. Bloke-diagramak. Fluxu-diagramak. Prozesuko 

eta instrumentazioko diagramak. 
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. 
• Polimeroen eta haien monomeroen ekoizpena. 
• Kimika finaren prozesuak. 
• Hondakinen fabrikazio-prozesuak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du: UF0227 Prozesuko oinarrizko eragiketak, nahasteak eta disoluzioak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak.              
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