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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA LAGINKETAK ETA ANALISIAK IN SITU (Zeharkakoa) 
Espezifikoa 

Kodea  UF0231 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Instalazio kimikoetako tokiko kontrola Iraupena 130 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Prozesuko, energiako eta zerbitzu osagarrietako instalazioen 
tresneria eta kontrola (Zeharkakoa) Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0047_2 INSTALAZIO KIMIKOAN TOKIKO KONTROLA EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-
burutzapen osoekin, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin, in situ egiten diren analisiei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Prozesua gauzatu bitartean laginketa eta analisi sinpleak egitea. 

EI1.1 Laginak hartzeko ezarritako protokolo guztiak behar bezala aplikatzea. 
EI1.2 Laginak eta egin behar diren neurketak behar bezala identifikatzea. 
EI1.3 Tresneria eta materiala trebetasunez eta kontuz erabiltzea, eta erreaktibo eta materialak behar bezala kontsumitzea. 
EI1.4 Neurketak behar den doitasunez egitea. 
EI1.5 Prozesuko kontrolari lotutako dokumentuak bete behar direla justifikatzea. 
EI1.6 Produktuaren espezifikazioak deskribatzea eta haien betetze-maila interpretatzea. 
 

A2: Zerbitzuaren aldagaiak neurtzea, ezarritako denboran eta moduan. 
EI2.1 Neurketak eskuz egitea, baliabide, neurri eta tresna egokiak erabiliz. 
EI2.2 Tokiko kontroleko sistemetan anomaliak, desbideratzeak eta gorabeherak detektatzea, eta ahalik eta lasterren konpontzea. 
EI2.3 Tokiko kontroleko tresnetan egin behar diren doikuntzak egitea, kontrolatu behar diren aldagaien balioen arabera. 
EI2.4 Prozesuko aldagaien, neurketa-tresnen, balio eta tarte estandarren eta erregistro-sistemen ezaugarriak zehaztea. 
EI2.5 Operazioan, prozesua arautzeko erabiltzen diren ohiko neurketa-unitateak ezagutzea. 
EI2.6 Energia lortzeko eta banatzeko prozesuen eta zerbitzu osagarrien instrumentazioari eta kontrolari aplikatutako programa eta 
euskarri informatikoak erabiltzea. 
 

A3: Instalazioa kontrolpean behar bezala mantentzeko egin behar diren eragiketak aztertzea. 
EI3.1 Energia lortzeko eta banatzeko prozesuetan eta zerbitzu osagarrietan behar bezala funtziona dezaten erabiltzen diren parametro 
nagusiak identifikatzea. 
EI3.2 Tokiko tresneria, haren funtzionamendu-printzipioak eta prozesua kontrolatzeko duen funtzioa deskribatzea, bai eta mantentze-
lanetarako beharrak ere. 
EI3.3 Tokiko kontroleko tresnetan eta eragiketa abiaraztean eta gelditzean, eragiketa-sekuentziaren une bakoitzari dagozkion 
kontsignak doitzea eta eragiketa-erregimena iritsitakoan mantentzea. 
EI3.4 Tokiko kontroleko tresnetan lortutako balioak edo laginen analisi bizkorren bidez lortutako emaitzak erreferentziako balioekin 
alderatzea. 
EI3.5 Prozesuko erregistroak dagokion euskarrian eguneratzea. 

 
Edukiak 
1. Laginak hartzea: instalazioa kontrolatzeko duen garrantzia 

o Prozesuan lagin adierazgarriak hartzeko metodologia eta teknikak. 
o Segurtasun-alderdiak. Laginketa-plana: 

• Laginaren adierazgarritasuna. Garrantzia. Kontuan izan behar diren faktoreak. 
• Laginketa-teknikak. Laginketaren baldintzak. Prozedurak. 
• Laginketa-materiala eta -ekipoak. Laginak hartzeko ontziak. 
• Laginaren garraioa eta kontserbazioa (biltegiratzea). Garrantzia. 
• Laginak hartzean hartu behar diren segurtasun-neurri orokorrak. 
• Laginak hartzeko arauak eta laneko prozedura normalizatuak. Garrantzia. Adibideak 
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• Lagin likidoak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. 
• Ontzi ohikoenak. 

o Laginak tangetan hartzea. 
o Laginak unitateetan eta lerroetan hartzea. 
o Laginak zisterna-kamioietan hartzea. Laginak tanga-ontzietan hartzea. 
o Laginak ontzi mugikorretan hartzea. 

• Gas-laginak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. 
• Ontzi ohikoenak. Presiopeko gasak. Presio atmosferikoan dauden gasak. Gas likidotuak. 
• Lagin solidoak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. 
• Ontzi ohikoenak. 

 
2. Saiakuntza fisiko-kimikoak eta kalitatea instalazio kimikoetan. 

o Saiakuntza fisiko-kimikoek hauetan duten garrantzia: 
• Instalazio kimikoen kontrola. 
• Produktuaren kalitatea. 
• Pertsonen eta instalazioen segurtasuna. 
• Ingurumenarekiko errespetua. 

o Saiakuntza fisiko-kimikoak laborategi kimikoetan: Kontzeptua, deskribapena, eskalak, metodoak, erabiltzen diren gailuak. Ohiko 
arau estandarrak: API, ASTM, DIN, ISO. 

• Ur garbiaren saiakuntzak: Ezaugarri organoleptikoak. Kolorea. Uhertasuna. pH-a. 
• Hondakin lehorra 110 °C-an. Eroankortasun elektrikoa. Edukia (mg/l): kaltzioa, 
• magnesioa, sodioa, potasioa, kloruroak, bikarbonatoak, sulfatoak, nitratoak. 
• Hondakin-uren saiakuntzak: Hondakin solidoak, OEB, OEK, azidotasuna 
• Alkalinotasuna, koipeak-olioak. 
• Beste likido batzuen saiakuntzak: dentsitatea, biskositatea, kolorea, hezetasuna, korrosioa, eroankortasuna, berotze-

ahalmena. 
• Gasen saiakuntzak: dentsitatea, dentsitate erlatiboa, hezetasuna, O2-aren eta beste gas batzuen kontzentrazioa, 

kolorea-opakutasuna, berotze-ahalmena. 
• Solidoen saiakuntzak: kolorea, granulometria, hezetasuna eta abar. 

o Onlineko analisi-teknikaren bidezko prozesuaren kontrola: 
• - "Onlineko analisia" teknikaren deskribapena. Prozesua kontrolatzeko duen garrantzia. 
• Onlineko analisi ohikoenen adibideak: dentsitatea, biskositatea, kolorea, konposizio kimikoa. 
• Onlineko analisietan erabiltzen diren ekipoen oinarrizko deskribapena: Instalazioko kokapena, kontrola eta zaintza, 

mantentze-lanak. 
 
3. Analisi- eta kontrol-planak. Emaitzen erregistroa eta tratamendua 

o Analisi-plana. 
• Egin beharreko saiakuntzak zehaztea. 
• Prozesua kontrolatzeko espezifikazioak. 
• Laginketa-maiztasunak ezartzea. 
• Prozesuko diagrametan laginketa-puntuak identifikatzea. 
• Analisi-planari buruzko informazioa eta prestakuntza ematea unitateko lantaldeari. 
• Kanpoko lantaldeekin eta sailekin koordinatzea. 

o Datuen erregistroa eta tratamendua. 
• Industria kimikoko saiakuntzen emaitzak erregistratzeko sistemak: 

o Kalitatea kudeatzeko sistema. Ingurumen-erregistroak. 
o Industria kimikoko emaitzen tratamendu estatistikoa: 

• Estatistika. Banaketa estatistikoa. Emaitzen azterketa eta adierazpena. 
 

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. 
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– 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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