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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ENERGIAK ETA ZERBITZU OSAGARRIAK EKOITZI ETA 
BANATZEKO MAKINA, EKIPO ETA INSTALAZIOEN ERAGIKETA-
PROZEDURAK 

Baldintzatua 

Kodea  UF0236 
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 

Industria kimikoko prozesu osagarrietako oinarrizko eragiketak 40 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 LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, energiak eta zerbitzu osagarriak 
ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioen oinarrizko eragiketei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioen eragiketa orokorren ezaugarriak zehaztea. 

EI1.1 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko ekipoetako elementu, gailu edo multzo nagusien funtzionamendua 
azaltzea, kontzeptuak eta terminologia zehatz-mehatz erabiliz. 
EI1.2 Ekipo edo instalazio bakoitzari dagozkion eragiketa-aldagaiak identifikatzea, lortu edo hornitu beharreko energia-motaren 
(termikoa, elektrikoa...) edo zerbitzuaren (lurruna, ur tratatua...) ezaugarrien arabera. 
EI1.3 Benetako ekipoak, simulagailuak edo laborategi-eskalako ekipoak erabiltzeko kasu praktiko batean, hauek deskribatzea: 

- Makina, ekipo eta instalazio industrial osagarrien kontrol-parametroak, prozesuko informazio teknikoan oinarrituta 
(tenperatura, presioa, tentsioa, etab.). 

- Hornitu beharreko emaria edo intentsitatea. 
- Mantendu beharreko emariak edo elikadurak. 
- Egin beharreko aldizkako eragiketak. 
- Mantendu beharreko erregistroak. 
- Segurtasun-alderdiak. 
- Zerbitzuaren hartzaileekiko sinkronizazioa eta koordinazioa. 
- Mantentze-lanen plana. 

EI1.4 Prozesuan makinek, ekipoek eta instalazioek sortutako seinaleak edo informazioak fabrikazio-argibideekin erlazionatzea. 
EI1.5 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko ekipo eta instalazioen erabilera arruntean gertatzen diren eragiketa-
anomalia ohikoenak azaltzea. 

 
A2: Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioak abiarazteko eta gelditzeko prozedurak zehaztea. 

EI2.1 Ekipoak abiarazteko eta gelditzeko eragiketak deskribatzea: ponpak, motaren arabera; konpresoreak; puzgailuak; lurrun-turbinak 
eta motore elektrikoak. 
EI2.2 Dagokien mailan, instalazio hauek abiarazteko eta gelditzeko eragiketak deskribatzea: 

- Bero-trukagailuak. 
- Hozte-dorreak. 
- Galdarak. 
- Lurrun-sareak eta beste. 
- Uraren egokitzapena: erretxina-ohantzeak, osmosia. 
- Hondakin-uren tratamendua eta arazketa. 
- Sare elektrikoen eragiketa osagarriak. 

EI2.3 Lanaren garapenerako behar diren komunikazioak deskribatzea, eta, batez ere, koordinazio-maila handia behar duten abiarazte- 
eta gelditze-eragiketetan behar diren komunikazioak. 
EI2.4 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko ekipo eta instalazioen abiarazte- eta gelditze- prozesuetan gertatzen diren 
anomalia ohikoenak azaltzea. 
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A3: Eragiketa osagarriak beharrezkoak diren horniduren espezifikazioei jarraituz aztertzea. 
EI3.1 Prozesu osagarrien ezaugarriak dagozkien parametro fisikoen eta fisiko-kimikoen bidez zehaztea (gehigarriak prestatzea, lohiak 
biltegiratzea, erretxinak aldatzea eta berriro jartzea, hornigaiak onartzea). 
EI3.2 Dagokien mailan, ezaugarri energetikoen nomogramak, lurrun-diagramak, aire-diagramak eta taulak interpretatzea. 
EI3.3 Stock gehienezkoaren, optimoaren, segurtasunekoaren eta minimoaren kontzeptuak azaltzea, eta prozesu nagusiaren hornidura- 
eta sinkronizazio-beharrekiko harremana ere azaltzea. 
EI3.4 Jarduera osagarriak egiteko (gehigarriak erantsi, emariak doitu, pH-ak doitu eta abar) behar diren oinarrizko kalkuluak egitea. 
EI3.5 Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko ekipo eta instalazioen mantentze-lanetako eskuliburuei jarraikiz: 

- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 
- Lehen mailako mantentze-lanak azaltzea eta egitea. 

 
A4: Energia eta zerbitzu osagarrien ekoizpena eta/edo egokitzapena prozesu kimiko industrialetan erabilerarekin lotzea. 

EI4.1 Industria kimikoan erabiltzen diren gas geldoen eta airearen konposizioa deskribatzea, bai eta haien konprimagarritasuna eta 
egoera-aldaketarekin lotutako ezaugarriak ere, geldotzeko, instrumentazioko, garraioko eta gainerako erabilera industrialetarako duten 
erabilerari dagokionez. 
EI4.2 Uraren tratamendua ura erabilgarria izateko behar den kalitatearekin erlazionatzea. 
EI4.3 Ur-lurrun motak definitzea, bakoitzari dagokion energia aipatuz eta prozesu nagusiarekin erlazionatuz. 
El4.4 Beroa transmititzeko moduak hozgarrien eskuragarritasunaren, trukaketa-produktuaren, aplikazioaren edo tenperatura-mailen 
arabera bereiztea. 
EI4.5 Hondakin-uren ezaugarriak, jatorria eta izaera tratamenduekin erlazionatzea. 
EI4.6 Hozte-dorre baten funtzionamenduaren printzipioak edo oinarrizko eragiketak azaltzea. 
EI4.7 Sare bateko aparatu elektrikoen erabilera eta oinarrizko eragiketak deskribatzea (ebakigailuen erabilera, motorren arrankatzea eta 
gelditzea eta kontrol-koadroko elementuak). 

 
Edukiak 
1.- Zerbitzu osagarrien eskemen eta diagramen interpretazioa: 

o Ekipo eta elementuen nomenklatura. Sinbologia. Planoak. Fluxu-diagramak. 
o Hodiak eta tresnak. Hodien espezifikazioak eta irudikapena. 
o Ekipoen irudikapena. 
o Kontroleko tresnen eta begizten irudikapena. 
o Eskema elektrikoak: sinbologia, eskemak, ekipo eta aparatu elektrikoen irudikapena. 
o Makinen operazioa. Makina hauen operazioa, abiaraztea eta gelditzea: ponpa zentrifugoak, desplazamendu positiboko ponpak, 

konpresoreak, puzgailuak, lurrun-turbinak. 
 
2.- Zerbitzu osagarrien operazioak: 

o Hainbat saretako operazioak: lurrun-sarea, nitrogeno-sarea, aire konprimatuko sarea, tresnetako airea, zerbitzu-ura, hauts-
erauzketa. 

o Gehigarriak eranstea. 
o Zerbitzu osagarriak, segurtasun-elementu gisa. 
o Biltegiratze-deposituak. 
o Stockak kontrolatzea. 

 
3.- Ura tratatu eta arazteko sistemak: 

o Uraren zikloa. 
• Kutsadura industriala. 
• Araztea. Berrerabiltzea. 

o Urak tratatzeko sistemetako eragiketak: dekantazioa, bereizketa, iragazketa, ioi-trukea, osmosia. 
o Urak arazteko sistemetako eragiketak: dekantazio-baltsak, ekorgailuak, tratamendu biologikoa. 
o Krisiak eta larrialdiak: aplikatu beharreko oinarrizko ingurumen-legeria. 

 
4.- Hozte-dorreak: 

o Hozte-dorreak martxan jartzea. 
o Kontrol-aldagaien ikuskapena. 
o Hozteko uraren sareak: 

• Operazio eta tratamendu kimikoak eta biologikoak. Legeak. 
 
5.- Galdaren eta lurrun-ekipoen operazioa: 

o Lurrun-galdaren operazio orokorreko printzipioak. 
o Operazio-aldagai nagusiak eta haien arteko mendekotasuna. 
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o Galdarak abiaraztea. 
o Larrialdiko geldialdiak. 
o Segurtasuna lurrun-galdaretan: aplikatu behar den oinarrizko legedia. 

 
6.- Ekipo elektrikoen eragiketetako printzipio orokorrak: 

o Motor elektrikoak abiaraztea eta gelditzea:  
o Sorgailu elektriko, transformadore, ebakigailu eta kontrol-ekipoetako eragiketak. 
o Kontrol elektrikoko azpiestazio eta zentroetako eragiketa osagarriak. 
o Kogenerazio elektrikoko instalazioetako eragiketa osagarriak. 

 
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: UF0235 Industria kimikoko prozesu osagarrietako oinarrizko eragiketak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak              
 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

