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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA INSTALAZIO KIMIKOETAKO EKIPO NAGUSIAK ETA INSTALAZIO 

OSAGARRIAK PRESTATZEA ETA EGOKITZEA Baldintzatua 
Kodea  UF0230 
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 kimikoko elementuak eta makinak prestatzea eta egokitzea Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0046_2: INSTALAZIO KIMIKOETAKO MAKINAK, EKIPOAK ETA INSTALAZIOAK 
PRESTATZEA ETA EGOKITZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapen osoekin, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin, 
instalazio kimikoko ekipo nagusiei eta instalazioei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Simulazio-kondizioetan funtzionaraztea eta prozesu kimikoko ekipoak eta ekipo osagarriak erabiltzea (bero-trukea, destilazioa, 

bereizketa, erreakzioak, biltegiratzea, eroapena eta instalazioko beste elementu batzuk). 
EI1.1 Labeen eta beste errekuntza-ekipo batzuen funtzionamenduaren, eraikuntza-xehetasunen eta haiek erabiltzeko eta haietan esku 
hartzeko moduen ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Erreaktore jarraituen eta ez-jarraituen funtzionamendua, eraikuntza-xehetasunak eta haiek erabiltzeko eta haietan esku hartzeko 
moduak aztertzea. 
EI1.3 Bereizketa-ekipoen (destilazioa, errektifikazioa, erauzketa, iragazpena eta abar) funtzionamendu-printzipioa, eraikuntza-
xehetasunak eta haiek erabiltzeko eta haietan esku hartzeko modua ezagutzen direla frogatzea. 
EI1.4 Bero-trukagailuen funtzionamendu-printzipioa eraikuntza-xehetasunekin eta haiek erabiltzeko eta haietan esku hartzeko 
moduarekin alderatzea. 
EI1.5 Deposituen, zerbitzu-hodien (airea, gasak, lurruna, hozte-ura) eta instalazioko beste ekipo batzuen funtzionamendu-printzipioa 
eraikuntza-xehetasunekin eta haiek erabiltzeko eta haietan esku hartzeko moduarekin erlazionatzea. 
EI1.6 Mantentze-lanak egiteko ekipo 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 Dagozkion mantentze-lanak gauzatzeko eremuan bete behar diren kondizioak betetzen direla egiaztatzea (isolamendu elektriko 
orokorrak, eremuen isolamendua, larrialdiko ekipoen hornidura, produktu- eta energia-hodien deskonexioa, eta abar). 

 
A2: Mantentze-lan errazak egitea. 

EI2.1 Makina eta ekipo 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. 

 
A3: Erreakzio kimikoa ebaluatzea, prozesu kimikoetan gertatzen den materia-eraldaketaren funtsezko elementu gisa. 

EI3.1 Erreakzio kimiko motak sailkatzea, erabiltzen den materiaren izaeraren eta erreakziotik lortzen den aplikazioaren arabera. 
EI3.2 Prozesu kimiko industrial batean erreakzio baten abiadurari eta oreka lerratzeko teknikei eragiten dieten aldagaiak definitzea, bai 
eta erreakzio bat kontrolatzeko izan daitezkeen sistemak ere. 
EI3.3 Erreaktore industrial motak deskribatzea, erreakzioaren helburuari eta eraikuntza-elementuei erreparatuz. 
EI3.4 Korronte elektrikoa erreakzio baten desplazamendu ionikoarekin erlazionatzea. 
EI3.5 Elektrokimika produktu kimikoak fabrikatzeko eta arazteko prozesuetan aplikatzea. 

 
Edukiak 
1. Instalazioko ekipoekin egiten diren eragiketak. 

o Operazio orokorreko printzipioak. 
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• Labeak, bero-trukagailuak. 
• Erreaktoreak, destilazio-zutabeak eta bereizketa-zutabeak. 
• Zikloiak, iragazkiak. 
• Ponpak, lurrun-turbinak, konpresoreak. 
• Motor elektrikoak, estrusio-makinak, zentrifugagailuak, bereizgailuak, eta abar. 

o Operazio-aldagai nagusiak eta haien arteko mendekotasuna. 
• Larrialdiko geldialdiak. Energia-hutsegitea (elektrizitatea, lurruna, instrumentazio-airea, hozte-ura eta abar). 
• Ihesak eta hausturak. Erreakzio-desarrak. 
• Ordena eta garbiketa instalazio industrialetan. 

 
2. Bereizketa-ekipoekin egiten diren eragiketak. 

o Presio-aparatuei buruzko erregelamenduaren oinarriak. 
• Probatako presioa, fluidoa eta tenperatura. 
• Neurriak (tresnak isolatzea, segurtasun-balbulak erabiltzea eta abar). 
• Probatako prozedurak, elementu-motaren arabera. Deposituak eta zutabeak. 

o Likido-likido eta gas-likido bereizketa-ekipoak. 
• Destilazio-, errektifikazio- eta erauzketa-zutabeak (zutabe platerdunak eta betegarri-zutabeak). 
• Ekipo osagarria (berrirakingailua, kondentsadoreak, iragazkiak, fluxu-banagailuak, laino-hausleak eta abar). 
• Materia arrotzen deposituak eta likido-tranpak. 
• Nahaste arriskutsuak (erreaktiboak, toxikoak, lehergarriak eta abar). 
• Zutabearen egonkortasuna. Aldaketa bizkorren efektu negatiboak. 
• Gelditzeko eragiketak. Zutabea sarrerarako prestatzea. 
• Garbiketa eta konponketa. Proba eta egiaztapena. Martxan jartzeko prestatzea. 

o Solido-likido/gas bereizketa-ekipoak. Zentrifugagailuak, iragazkiak, zikloiak, dekantagailuak. 
o Bero-trukagailuak. 

• Trukagailu-motak. Kondentsadoreak. Berrirakingailuak ("reboilers"). 
o Eraikuntza-xehetasunak eta xehetasun funtzionalak. TEMA araua. Zehaztapenak. 
o Hodi zentrokidez osatutako trukagailuak. 
o Hodi hegaldunez osatutako trukagailuak. 
o Karkasa- eta hodi-erako trukagailuak. 
o Xafla-trukagailuak. 
o Aire-hoztaileak. 
o Aplikazio bereziak: Kondentsadoreak eta berrirakingailuak. 

• Operazioa. 
o Operazioa abiaraztea. Zaintza- eta kontrol-puntuak. 
o Arazo ohikoenak: Zikintzea, dilatazioak, buxadurak, barne-ihesak, eraginkortasun-galera. 
o Garbiketa eta mantentze-lanak. 

 
3. Erreaktore kimikoak. 

o Transformazio kimikoko eragiketak doitzea: 
• Estekiometria. 
• Erreakzio kimikoak: erreaktibo mugatzailea. Errendimendua. 
• Erreakzio endotermikoak eta exotermikoak. 
• Elektrokimika. Termokimika. 
• Oreka kimikoa. Erreakzio-abiadura. (Zinetika kimikoa). 
• Sistema homogeneoak eta heterogeneoak. 
• Erreaktore-motak: Tanga irabiatua, hodi-erreaktorea, ohantze fluidizatukoa, ohantze finkokoa. 
• Ezaugarri nagusiak eta instalazio kimikoko aplikazioak. 
• Tanga-erreaktore irabiatua (nahaste osoa). Funtzionamendu-printzipioak. 
• Elementu nagusiak. Eraikuntza-xehetasunak. 
• Operazio-moduak: Jarraitua. Ez-jarraitua, lotekakoa edo kargatakoa. 
• Hodi-erreaktorea. Funtzionamendu-printzipioak. Elementu nagusiak eta eraikuntza-xehetasunak. Hodi-erreaktorearen 

aldaerak: 
o Ohantze finkoko hodi-erreaktorea (pistoi-fluxua). 
o Hodi-erreaktorea, trickled bed. 
o Hodi-erreaktorea, ohantze esekia. 

• Bestelako erreakzio-motak: Zelula elektrolitikoak, hartzigailuak, mintz-erreaktoreak, trickled bed erreaktoreak, burbuila-
erreaktoreak. 

• Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. Prozesurako eta segurtasunerako aldagai kritikoak. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

 
4. Prozesuko hodi-formako labeak. 

o Prozesuko labearen printzipioak. 
• Errekuntza-erreakzioa. Sukoitasun-mugak. Gas lehergarrien detektagailua. Errekuntza-beroa. Deskribapen funtzionala eta 

eraikuntza-deskribapena. 
• Labeko atal nagusiak. Errekuntza-ganbera, hodi-sorta, erregailuak, tximinia, airea eta erregaia elikatzeko sistema. 
• Labe-motak: Ganberaren, hodien eta erregailuen formen eta kokapenen deskribapena. Bertsio bakoitzaren aplikazioak. 

Abantailak eta eragozpenak. 
• Pizgailuak edo erregailuak. Funtzionamenduaren eta atal nagusien deskribapena. 

o Erregaia langartzeko gailuak. Lurrun- eta aire-ekarpena. 
o Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. 

• Labeko operazioa. 
o Kontrolatu beharreko aldagaiak: Tenperaturak. Tiroa. Aire-emaria (emari estekiometrikoa gainditzen duena). Erregaiaren 

emaria eta presioa. 
o Labea abiarazteko eta gelditzeko prozedura. Abiaraztearekin lotutako arriskuak. Mantentze-lan prebentiboak. 
o Labeetako segurtasuna. Sugar-talka. Leherketak. Erregai-sistemak. Labeak doitzeko metodo orokorra. 

 
5. Hozte-dorreetako eragiketak. 

o Hozte-dorre motak: Eramangarriak eta finkoak. 
o Hozte-dorre mugikorrak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. 

o Hozte-dorre finkoak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 
• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 
• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. 

o Ekarpen-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 
o Aire-zirkulazioko elementuak. Tiro induzituko dorreak. Tiro behartuko dorreak. 
o Hozte-dorreen ohiko arazoak: ur-ihesak, prozesu kimikoko substantziengatiko kutsadura, deposituen eta lohien sorrera, lerroen 

buxadurak, bakterioen eta ureko mikroorganismoen ugaltzea. 
o Aire konprimatua hornitzeko instalazioa: 

• Airearen ezaugarri fisiko-kimikoak. 
o Instalazio kimikoko erabilera. 
o Airearen kalitatea eta purutasuna. Kalitate industriala. Instrumentazio-kalitatea. 
o Instalazioaren elementu nagusiak deskribatzea: 
o Konpresoreak. Presioa eta emaria erregulatzeko sistemak. 
o Ekipo osagarria: hozte-sistema, iragazkiak, presio-erregulagailuak, aire-lubrifikagailua, hezetasuna kentzeko sistemak. 

Erreserbako tangak. 
• Instalazioan kontrolatu behar diren elementuak. Arazo ohikoenak. 

 
6. Biltegiratze-tangetako eragiketak. 

o Ezaugarri orokorrak. Tangen sailkapena presioaren arabera: 
• Zilindrikoak, hondo erdiesferikoarekin. Ezaugarriak. 
• Esferak eta esferoideak. Ezaugarriak. 
• Tanga zilindriko handiak. Motak. Ezaugarriak. 
• Elementu osagarriak. Tangen osagarriak: 

o Ikuskapenekoak eta garbiketakoak. 
o Aldagaiak (maila, tenperatura, presioa) neurtzeko eta laginak hartzeko osagarriak eta tresnak. 
o Homogeneizatzekoak eta berotzekoak. Segurtasunekoak. Azpilak. 

• Tangetako eragiketak. 
o Tangetako eragiketen arauak eta prozedurak. 
o Arazo ohikoenak: Ihesak, gainpresioa/depresioa tanga betetzeko/husteko eragiketetan. 

 
7. Instalazioan erabiltzen diren elementuak. 

o Hodiak eta ontziak babesteko elementuak: Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). Ezaugarriak. 
• Segurtasun-balbulak. Arintze-balbulak. Haustura-diskoak. 
• Atzera ezineko balbulak. 

o Lurrun-lerroa eta haren osagarriak. 
• Garrantzia. Funtzionaltasuna. Ezaugarriak. 
• Kondentsatua eta flash lurruna berreskuratzeko sistemak. 
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• Lurruna prozesu-lerroetan erabiltzea: zorroa eta lurrun-lerroa. 
• Lurrun-purgagailuak: Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). 
• Motak: Termostatikoak. Termodinamikoak. Flotagailuduna. 
• Dilatazio-konpentsagailuak. 

 
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 UF0229 Instalazio kimikoko elementuak eta makinak prestatzea eta egokitzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak.              
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