
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA INDUSTRIA KIMIKOKO PROZESU OSAGARRIETAKO 

OINARRIZKO ERAGIKETAK Berariazkoa 
Kodea  UF0235 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo 

eta instalazioen oinarrizko eragiketak. Iraupena 150 

Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo 
eta instalazioen eragiketa-prozedurak. 80 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 UC0321_2 gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, prozedura osagarriak 
industria kimikoan aplikatzeko behar diren kimikako eta fisikako oinarrizko kontzeptuei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Energia eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketetan erabiltzen diren elementu eta substantzia kimiko arruntenak bai eta prozesu 

eta erreakzio ohikoenak identifikatzea, lortu edo hornitu beharreko energia-motaren (termikoa, elektrikoa...) edo zerbitzuaren (lurruna, ur 
tratatua...) ezaugarrien arabera. 
EI1.1 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioetako eragiketa orokorretan aplikatzen diren 
oinarrizko kimikako kontzeptuak ulertzea. 
EI1.2 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko ekipoetako elementu, gailu edo multzo nagusien funtzionamenduan 
gertatzen diren prozesu kimikoen oinarrizko printzipioak azaltzea, kontzeptuak eta terminologia zehatz-mehatz erabiliz. 

 
A2: Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioetako eragiketa orokorretan aplikatzen diren aldagai 

fisiko garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI2.1 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioetako eragiketa orokorretan aplikatzen diren 
fisika aplikatuko, termodinamikako, elektrizitateko eta fluidoen mekanikako oinarrizko kontzeptuak ulertzea. 
EI2.2 Presioa, tenperatura, energia, beroa, elektrizitatea eta beste aldagai batzuk eta haien unitateak deskribatzea. 
EI2.3. Prozesu osagarrien ezaugarriak zehaztea, dagozkien parametro fisiko eta fisiko-kimikoen bidez. 

 
Edukiak 
1.- Kimikako oinarrizko kontzeptuak prozesu osagarriei aplikatzea. 

o Elementu kimikoak, energia eta prozesu osagarrien ekoizpenean; haien ordenamendua, nomenklatura eta formulazioa. 
o Oreka kimikoak. Erreakzio kimikoak. Estekiometria. 
o Gasen legeak. 
o Disoluzioak (kontzentrazioa, disolbagarritasuna, eroankortasuna, pH-a). Hidrolisia. 
o Beroa energia gisa. Materiaren egoerak (egoera-aldaketak). 

• Beroa eta tenperatura. Beroaren unitatea (kaloria). 
• Lurrunketa (hozte-dorrea). 
• Produktuen propietate termikoak (fusio-beroa, lurruntze-beroa, bero espezifikoa). 
• Bero-transferentzia (bero-fluxua, eroapena, konbekzioa, erradiazioa). 
• Bero-transmisioa, beroa trukatzeko ekipoetan. 

 
2.- Fisikako oinarrizko kontzeptuak prozesu osagarriei aplikatzea. 

o Konbertsio-faktoreak. 
o Bolumena eta edukiera. 
o Zinematika eta dinamika. 
o Lana eta potentzia. 
o Energia mekanikoaren kontserbazio-printzipioa. Energia zinetikoa eta potentziala. 
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o Presioa (hidrostatikoa eta fluidoen estatika). 
o Pisu espezifikoa eta dentsitatea. Biskositatea. 
o Irakite- eta fusio-puntuak. 
o Lurrun-presioa, presio partziala. 
o Korronte zuzena. Korronte alternoa. Ohm-en legea. 

• Korrontearen intentsitatea. 
• Tentsioa. 
• Hari-formako eroale baten erresistentzia. 
• Joule efektuko erresistibitatea. 

o Potentzia elektrikoa. Unitateak (potentzial-diferentzia, intentsitatea, erresistentzia, inpedantzia) 
o Fluidoen izaera. 

• Fluidoak eta presioaren kontzeptua. 
• Fluido-motak. 

o Gasen konprimagarritasuna. 
o Likidoen konprimaezintasuna. 
o Tenperatura versus biskositatea grafikoa. 
o Gasen portaeraren legea (oinarrizko printzipioak, tenperatura, presioa eta bolumena). Gasen erabilerarekin lotutako arazoak. 
o Fluidoen estatika: presio estatikoaren izaera. 

 
3.- Uren tratamendura aplikatutako biologia. 

o Mikroorganismoak: motak, sailkapena, elikadura-eskakizunak. 
o Mikroorganismoen ekologia. 
o Mikroorganismoen kontrola. 
o Mikroorganismo adierazleak OEB 

 
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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