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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA ENERGIEN ETA ZERBITZU OSAGARRIEN MAKINAK, EKIPOAK 

ETA INSTALAZIOAK PRESTATZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0233 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Energien eta zerbitzu osagarrien makinak, ekipoak eta instalazioak 

prestatzea Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo 
eta instalazioen mantentze-lana (Zeharkakoa) Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0320_2 gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Energia eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko instalazioetako makinen funtzionamendua eta eraikuntza-elementuak aztertzea. 

EI1.1 Lan-eremuan dauden makinen funtzionamenduaren printzipioa ezagutzen duela erakustea. 
EI1.2 Ponpa, konpresore, lurrun-turbina, motor elektriko eta nahasgailu adierazgarrienen eraikuntza-elementu nagusien piezakatzea 
azaltzea. 
EI1.3 Mantentze-lanak egiteko makina-mota guztien prestaketa deskribatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari jarraituz: hustea, 
purgatzea, geldotzea, disko itsuak edo bestelako elementuak kokatzea, isolamendu elektrikoa eta abar.  
EI1.4 Norbera, instalazioak eta ingurunea babesteari buruzko arauak aplikatzea. 
EI1.5 Ezarritako lan-prozedurak eta lanbidearen, prozeduraren edo lan-baimenek ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI1.6 Energia eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko instalazioetako makinek bete behar dituzten baldintzak azaltzea. 
 

A2: Energia eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko instalazio eta ekipoetako funtzionamendua eta eraikuntza-elementuak aztertzea. 
EI2.1 Labe, galdara eta beste errekuntza-ekipo batzuen, bero-trukagailuen, ura tratatzeko gailuen, galderetarako ura prestatzeko 
elementuen, ura araztekoen eta hotz-ekipoen funtzionamendua, eraikuntza-xehetasunak eta esku-hartzea azaltzea. 
EI2.2 Depositu, balbula, hoditeria eta instalazioko beste ekipo batzuen funtzionamenduaren printzipioa eraikuntza-xehetasunekin eta 
esku-hartzearekin erlazionatzea. 
EI2.3 Mantentze-lanak egiteko ekipoen prestaketa deskribatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari jarraituz: hustea, purgatzea, 
geldotzea, disko itsuak edo bestelako elementuak kokatzea, isolamendu elektrikoa eta abar. 
EI2.4 Norbera, instalazioak eta ingurunea babesteari buruzko arauak aplikatzea. 
EI2.5 Ezarritako lan-prozedurak eta lanbidearen, prozeduraren edo lan-baimenek ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI2.6 Dagozkion mantentze-lanak gauzatzeko eremuan bete behar diren kondizioak egiaztatzea (isolamendu elektriko orokorrak, 
eremuen isolamendua, larrialdiko ekipoen hornidura, produktu- eta energia-hodien deskonexioa, eta abar). 
EI2.7 Energia eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko instalazioetako ekipoek bete behar dituzten baldintzak azaltzea. 

 
Edukiak 
1.- Energiako instalazioetan eta instalazio kimikoen zerbitzu osagarrietan dauden makinen oinarrizko 

funtzionamendua: 
o Ponpen funtzionamendua eta eraikuntza-elementuak: 

• Ponpa zentrifugoak (emaria; presioa eta garaiera; ponpa bertikalak eta horizontalak; seriean edo paraleloan jarduten 
duten ponpak; lubrifikazioa; ponparen hozte-sistema; Desplazamendu positiboko ponpak (emaria, presioa); 
desplazamendu positiboko ponpa-motak (pistoi-ponpa, enbolo-ponpa, mintz-ponpa). 

• Engranaje-ponpak, torloju-ponpak edo torloju amaigabeko ponpak; desplazamendu aldakorreko gailuak. 
o Konpresore eta puzgailuekiko eragiketak: 

• Konpresio-erlazioa; konpresio-beroa; barneko hozte-sistema; xurgatzean hoztea. 
• Konpresore zentrifugoak eta ardatz-konpresoreak; konpresorearen ponpaketa. 
• Desplazamendu positiboko konpresoreak; aukerako konpresoreak; konpresore birakariak eta haizatzaileak; torloju-

konpresoreak. 
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o Lurrun-turbinekin egin daitezkeen eragiketak: etapa bakarreko eta etapa anitzeko turbinak; beso geldikorrak; kondentsazioko eta 
kondentsazio gabeko turbinak; erauzketa eta indukzioa; abiadura-erreguladoreak; gehiegizko abiaduragatiko desarra. 

 
2.- Prozesu kimikoetarako instalazio osagarrietako ekipoen oinarrizko funtzionamendua: 

o Ekipamendu elektrikoak: 
• Korronte alternoko eta zuzeneko motorren funtzionamendua. Joule efektua eta potentzia elektrikoa, korronte alternoko 

motorrak (sinkronoak, asinkronoak). 
• Presio-aparatuei buruzko erregelamenduaren oinarrizko alderdiak. Alderdi orokorrak: probako presioa, fluidoa eta 

tenperatura; erabiltzeko neurriak (tresnak isolatzea, segurtasun-balbulak, etab.); probako prozedurak ekipoaren arabera 
(trukagailuak, deposituak, galdaratxoak, galdarak) 

o Trukagailuen eragiketak: 
• Beroaren eta tenperaturaren unitateak. 
• Energia-balantzea. 
• Bero-transmisioaren kontzeptua: eroapena, konbekzioa eta erradiazioa. 
• Bero-trukagailu motak: deskribapena, prestaketa eta eroapena. 
• Bero-trukagailuak, lurruna sortzeko instalazioetan. 
• Trukagailuei aplikatutako kontrola. 
• Arrisku pertsonal, material eta ingurumenekoen prebentzioa. 
• Lehen mailako mantentze-lanak, trukagailuei dagokienez. 
• Trukagailuetako ordena eta garbitasuna. 

o Hozte-dorreetako eragiketak: 
• Hozte-dorre motak. Hozte-dorrearen oinarrizko elementuak. 

 
3.- Prozesu kimikoetarako instalazio osagarrietako instalazioen oinarrizko funtzionamendua: 

o Galdaretako eragiketak: 
• Egoera-aldaketak. 
• Lurrun-motak. 
• Lurrun-sareak: lurrunaren eroapena, kondentsazioa eta purgagailuak. 
• Galdara pirotubularrak eta akuotubularrak: deskribapena, abiaraztea, gidatzea eta gelditzea. 
• Galdarei aplikatutako kontrola. 
• Lehen mailako mantentze-lanak, galdarei dagokienez. 
• Presio altuko ekipoen araudi erregulatzailea. 
• Arrisku pertsonal, material eta ingurumenekoen prebentzioa. 
• Galdaretako ordena eta garbitasuna. 
• Galdaretako segurtasuna: sugarren talka, tiroa, leherketak, erregai-sistemak, galdarak doitzeko metodo orokorra. 

o Labeetako eragiketa: 
• Errekuntza-prozesua. 
• Erregarriak eta erregaiak. 
• Erregailu-motak. 
• Labeak: deskribapena, abiaraztea, gidatzea eta gelditzea. 
• Labeei aplikatutako kontrola. 
• Arrisku pertsonal, material eta ingurumenekoen prebentzioa. 
• Lehen mailako mantentze-lanak, labeei dagokienez. 
• Labeetako ordena eta garbitasuna. 

o Aire-, ur- eta nitrogeno-sareekin eta beste zerbitzu batzuekin lan egitea: 
• Zerbitzu-aireko sareak. Aire konprimatuko sareak. Iragazkiak. Lehorgailuak. 
• Zerbitzu-uretako sareak. 
• Ur desmineralizatua. Erretxina trukatzaileak. Osmosia. 
• Xurgapen-sareak. 

o Efluenteen tratamendua: 
• Ura arazteko instalazioak. 
• Ekorgailuak, dekantagailuak. Malutapena. 

o Elektrizitatea ekoizteko eta banatzeko instalazioak: 
• Elektrizitatearen banaketa-sareen oinarrizko kontzeptuak: sareak, transformadoreak, azpiestazio elektrikoak, kontrol-

koadroak. 
• Sorgailu elektrikoak. Kogenerazio elektrikoko instalazioen oinarrizko kontzeptuak. 
• Lantegian erabiltzen diren elementuen alderdi orokorrak: egiturak, euskarriak, hodiak; kanalizazioak; obra zibila; 

korrosioa; inkrustazioa; balbulak; segurtasun-balbulak. 
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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: Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak              
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