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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA INSTALAZIO KIMIKOKO ELEMENTUAK ETA MAKINAK 

PRESTATZEA ETA EGOKITZEA Espezifikoa 
Kodea  UF0229 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Instalazio kimikoetako makinen, ekipoen eta instalazioen operazioak Iraupena 170 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Instalazio kimikoetako ekipo nagusiak eta instalazio osagarriak 
prestatzea eta egokitzea Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0046_2: INSTALAZIO KIMIKOETAKO MAKINAK, EKIPOAK ETA INSTALAZIOAK 
PRESTATZEA ETA EGOKITZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapen osoarekin, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin, instalazio 
kimikoko elementuei eta makinei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Prozesu kimikoko makinen funtzionamendua, osagaiak eta operazioak aztertzea. 

EI1.1 Eremuko makinen funtzionamendu-printzipioa eta praktikan erabiltzeko modua ezagutzen direla erakustea. 
EI1.2 Ponpa-mota guztien osagai nagusiak piezaz pieza azaltzea. 
EI1.3 Konpresore-mota guztien osagai nagusiak sailkatzea. 
EI1.4 Turbina-mota guztiak beren osagai nagusietan piezakatzea. 
EI1.5 Motor elektriko mota guztien osagai nagusiak aztertzea. 
EI1.6 Mantentze-lanak egiteko makina-mota guztiak behar bezala prestatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari jarraituz: hustea, 
purgatzea, geldotzea, disko itsuak edo bestelako elementuak kokatzea, isolamendu elektrikoa eta abar. 
EI1.7 Norbera, instalazioak eta ingurunea babesteari buruzko arauak aplikatzea. 
EI1.8 Ezarritako lan-prozedurak eta lanbidearen, prozeduraren edo lan-baimenek ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzea eta, 
hala badagokio, hobekuntzak proposatzea. 
EI1.9 Arazo operazionalen lehen diagnostikoari buruzko teknika nagusiak azaltzea. 

 
A2: Makina sinpleetan mantentze-lan sinpleak egitea. 

EI2.1 Makina eta elementu sinpleetan mantentze-lan sinpleak egitea (bridak estutzea, disko itsuak jartzea eta abar). 
EI2.2 Matxurak detektatzea eta haien aurretiazko diagnostikoa egitea; hala badagokio, espezialisten esku-hartzea eskatzea. 
EI2.3 Ezarritako eskuliburuaren edo prozeduren arabera, aldizkako berrikuspenak egitea. 

 
Edukiak 
1. Instalazio kimikoko makinak erabiltzeko oinarriak: 

o Beroa eta tenperatura. 
• Beroaren izaera. Beroaren eta tenperaturaren arteko aldea. Beroa eta tenperatura neurtzeko unitateak. Unitate-bihurketak. 
• Bero-transferentzia. Printzipioak. Instalazio kimikoan dituzten aplikazioak. 

o Beroa energia transmititzeko forma gisa. 
o Materiaren egoerak (egoera-aldaketak). 
o Produktuen propietate termikoak (fusio-beroa, lurruntze-beroa, bero espezifikoa). 
o Bero-transferentziako mekanismoak (eroapena, konbekzioa, 
o erradiazioa). 

o Fluidoak. Fluidoen mekanika. 
• Sarrera. Fluidoen izaera. Materiaren agregazio-egoerak. 
• Fluidoen propietateak: Deskribapena, propietateak, motak, unitateak, ekuazio matematikoak. 

o Masa, pisu espezifikoa eta dentsitatea. Biskositatea. Gainazal-tentsioa. 
o Presioa. Presioaren kontzeptua. 
o Gasen konprimagarritasuna. Likidoen konprimaezintasuna. 
o Lurrun-presioa. 
o Gasen egoera-ekuazioa. 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

o Gasen erabilerarekin lotutako arazoak. 
o Fluidoen estatika. 

o Elektrizitatea. 
• Korronte elektrikoa. 

o Korrontearen intentsitatea. Tentsioa. Erresistentzia elektrikoa. Ohm-en legea. 
o Korronte zuzena eta korronte alternoa. 
o Hari-formako eroale baten erresistentzia. Erresistibitatea. 
o Joule efektua. Potentzia elektrikoa. 
o Magnitude elektrikoak neurtzeko unitateak. Diagrama hari-bakar. 

 
2. Prozesu kimikoen irudikapen grafikoa. 

o Instalazioak irudikatzeko sistemak. Prozesuen irudikapen grafikoak (garrantzia, deskribapena, funtzioa, erabilgarritasuna eta 
abar). Kasu guztien adibideen azterketa. Fluxu-diagramen eta -eskemen interpretazioa. Nomenklatura. Tresneriaren, kontrol-
begizten, elementuen, ekipoen, makinen eta instalazioen ikurrak eta identifikazioa. 

o Plano- eta diagrama-motak. 
o Fluxu-diagramak. P&I diagramak. Diagrama mekanikoak. Diagrama isometrikoak. 
o Hodien espezifikazioak eta irudikapena. 

 
3. Instalazio kimikoetako elementuen operazioak. 

o Hodiak eta osagarriak. 
• Hodien espezifikazioa: Ezaugarriak. Motak. Nomenklatura. Materialak eta dimentsioak. Juntura-sistemak. Espezifikazioak 

eta arauak. 
• Hodi-gehigarriak: Ukondoak, T-ak, gurutzeak, lotura-elementuak, deribazioak, murriztapenak eta abar. Euskarriak, hedapen-

junturak. Isolamendua, lerro nagusiari segitzen dion lurrun-lerroa, zorroa. 
o Balbulak. Balbularako sarrera. 

• Garrantzia. Balbularen atal nagusiak. Eraikuntza-xehetasunak. 
• Sailkapena: erabileraren eta eraikuntza-elementuen arabera. 
• Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. 

o Uhate-giltza, globo-balbula, tximeleta-balbula, diafragma-balbula, errotazio-balbula. 
o Balbula bereziak: hauspo-balbulak, elektrobalbulak, tenperatura altukoak, kriogenikoak, presio altukoak. 

• Funtzio berezietako balbulak. Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. 
• Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. Atzera ezineko balbula. Sailkapena: Pistoia. Bola. 

Klapeta. 
• Segurtasun-balbula. 

o Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. 
o Elementu edo atal nagusiak (atal mekanikoak). Eraikuntza-materialek prozesuarekin duten bateragarritasuna. 

Muntaketa. Instalazioa. 
o Balbula-motak eta funtzionamendua: bat-bateko irekiera-balbulak, presioa arintzeko balbulak, zuzeneko ekintzakoak, 

zeharkako ekintzakoak, segurtasun-balbula sinpleak, segurtasun-balbula bikoitzak edo anizkoitzak. 
o Segurtasun-balbulen kontrola, ikuskapenak eta tinbratuak. 

• Operazioa. Mantentze-lanak. Balbulen manipulazioa. 
o Balbularen posizionamendua. Eskuzkoa. Eskuzkoa, engranaje mekanikoarekin (biderkatzailea). Pneumatikoa. 

Hidraulikoa. Elektrikoa. 
o Mantentze-lanetako ohiko operazioak: Lubrifikazioa, koipeztaketa, korrosioaren kontrola. Iztupa-kaxen kontrola. Iztupak 

ordeztea. Ihesen kontrola. 
o Balbula handiak konpontzeko edo ordezteko operazioak. 

  
4. Instalazio kimikoko makinen erabilera. 

o Ponpa zentrifugoak. 
• Aldagaiak. Kurba ezaugarriak (emaria, errendimendua, kontsumoa, presioa eta bulkadaren presioa eta altuera eta 

xurgapena). 
• Ponpa zentrifugo motak: fluxu erradiala, mistoa, axiala; horizontalak, bertikalak; autoabiarazleak, etapa aniztuna. 
• Motoponparen atal nagusien deskribapena: Motorra, erreduktorea, akoplamendua, burua. Motoponparen euskarria; bankada 

eta zimendatzea.  
o Itxiera-motak. Lerrokadura eta bibrazioa. Lubrifikazioa. Ponpa hoztea. 
o Operazioa (abiaraztea eta gelditzea). Ponpa zentrifugoen arazo ohikoak. 

• Helize-ponpak. Turboponpak. Ponpa bertikalak eta horizontalak. 
• Serieko edo paraleloko operazioa. 
• Ponparen deskargaren erregulazioa. Xehetasun mekanikoak. 
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o Desplazamendu positiboko ponpak. 
• Aldagai bereizgarriak (emaria eta presioa). 
• Desplazamendu positiboko ponpa-motak (pistoia, enboloa, mintza). 

o Ponpa mekanikoak eta ekintza zuzeneko ponpak. 
o Ponpa birakariak. Lobulu-ponpak. Pala lerrakorreko ponpak. 
o Engranajezko ponpak. Torloju-ponpak edo torloju amaigabeko ponpak. 
o Eraikuntza-xehetasunak (zilindroaren balbulak, pultsazio-motelgailuak eta xurgapen-egonkorgailuak, bypassak eta 

arintze-balbulak, desplazamendu aldakorreko gailuak, paketatzea, lubrifikazioa). 
o Itxiera-motak. Operazioa (abiaraztea eta gelditzea). 
o Desplazamendu positiboko ponpen arazo nagusiak. 

o Konpresore zentrifugoak eta txandakakoak: Printzipioak eta espezifikazioak. Konpresio-erlazioa. 
• Motak: deskribapena eta xehetasun mekanikoak. 

o Txandakako konpresore baten osaera eta funtzionamendua. Txandakako konpresore bat erregulatzeko gailuak eta 
metodoak (emaria eta presioa). 

o Konpresore zentrifugo baten osaera eta funtzionamendua. Konpresore zentrifugo bat erregulatzeko gailuak eta 
metodoak (emaria eta presioa). 

• Konpresoreen erabilera eta mantentze-lanak. 
• Funtzionamendu-printzipioak. Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen "Operazio eta mantentze-lanen 

eskuliburuen" erabilera eta garrantzia. Operazioaren kontrola. Operazioko anomaliak. Matxura ohikoenak eta izan ditzaketen 
kausak. Ekipo osagarria: lubrifikazio-ponpa, bankada, hozte-sistema, segurtasun-elementuak (arintze-balbulak, alarmak eta 
abar). 

o Lurrun- eta gas-turbinak. Instalazio kimikoetako erabilera. 
• Funtzionamendu-printzipioak. Atal nagusien deskribapena. 
• Abiarazteko, operazioko eta gelditzeko prozedurak. Kontrola eta zaintza martxa normaleko operazioan, arazo ohikoenak. 
• Sistema osagarriak: Kontrol-sistemak eta erregulagailuak. Erregai-sistema. Lubrifikazio-sistema. Pizte-sistema. Abiatze-

sistema. Haizatze-sistema. 
• Oinarrizko mantentze-lanak. Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 
• Etapa bateko turbinak eta etapa anitzeko turbinak. Beso geldikorrak. Erreakzio-turbina. Kondentsazio-turbinak eta 

kondentsaziorik gabeak. Erauzketa eta indukzioa. 
o Motor elektrikoak: 

• Korronte alternoko motorrak. 
o Eraikuntza-atal nagusiak. Korronte alternoko motorren 
o ezaugarri elektrikoak. Erabilera. Konexio-motak. Potentzia- eta abiadura-erregulazioa. 
o Maniobra-gailuak (ebakigailuak, etengailuak, erreleak). 
o Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, ingurune 

sukoiak edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako motorrak). 
o Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazo ohikoenak. 

• Korronte zuzeneko motorrak: 
o Eraikuntza-atal nagusiak. Korronte zuzeneko motorren ezaugarri elektrikoak. Erabilera. Konexio-motak. Potentzia- eta 

abiadura-erregulazioa. Maniobra-gailuak (ebakigailuak, etengailuak, erreleak). 
o Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, ingurune 

sukoiak edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako motorrak). 
o Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazoak. 

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak.            
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