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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ENERGIAK ETA ZERBITZU OSAGARRIAK EKOITZI ETA 
BANATZEKO MAKINA, EKIPO ETA INSTALAZIOEN 
OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK (Zeharkakoa) 

Baldintzatua 

Kodea  UF0234 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetan tokiko kontrola Iraupena 160 

Prozesuko, energiako eta zerbitzu osagarrietako instalazioen 
tresneria eta tokiko kontrola (Zeharkakoa) 80 Modulua osatzen duten 

gainerako prestakuntza-atalak 
Laginketak eta analisiak in situ (Zeharkakoa) 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0322_2 ENERGIEN ETA ZERBITZU OSAGARRIEN INSTALAZIOETAN TOKIKO KONTROLA 
EGITEA gaitasun-ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Makina, ekipo eta instalazioen mantentze-lan errazak egitea, prozesua beharrik gabe gelditu ez dadin. 

EI1.1 Makina eta ekipo sinpleetan mantentze-lan sinpleak egitea (bridak estutzea, disko itsuak jartzea eta abar). 
EI1.2 Matxurak espezialistaren esku-hartzea noiz behar duen jakitea. 
EI1.3 Aldizkako mantentze-lanen plana aplikatzea, ezarritako eskuliburuari edo prozedurei jarraituz. 

 
A2: Energia eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta instalazioen ordena eta garbiketaren oinarri teorikoak eta 

prozedura praktikoak azaltzea. 
EI2.1 Lan-eremuko garbitasuna zaintzeko metodoak eta teknikak, erremintak eta elementu osagarriak zehaztea. 
EI2.2 Makinen eta instalazioen garbitasunaren eskakizun-mailak identifikatzea, jarduneko prozesu eta produktuen arabera. 
EI2.3 Esperimentazioaren eta manipulazioaren alorretan, ordena, doitasuna eta garbitasuna zaintzen direla erakustea. 

 
Edukiak 
1.- Lehen mailako mantentze-lanetako tekniken aplikazioa 

o Prebentziozko mantentze-lanak: iragazkiak garbitzea, disko itsuak aldatzea, itxiturak estutzea, baltsen egokitzapena, metxeroak 
garbitzea, berriro koipeztatzea, purgak, arauzko berrikuspenak. 

o Mantentze-lan zuzentzaileak (elementuak ordeztea). 
o Instalazio elektrikoei buruzko araudia (REBT) eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 

 
2.- Mantentze-lanen kontzeptuak 

o Mantentze-lan motak (prebentziozkoa, zuzentzailea, prediktiboa eta abar). 
o Ekipo dinamikoen oinarrizko mantentze-lanak (ponpak, motorrak, haizagailuak eta abar). 
o Ekipo estatikoen oinarrizko mantentze-lanak. 
o Irakurketak egitea. 
o Lubrifikazioa eta koipeztaketa egiaztatzea, eta likido hoztaileak eta bestelako likidoak zaintzea. 
o Likidoak berriro betetzea. 
o Ihesak detektatzea. 
o Bibrazioak neurtzea. 
o Bridak estutzea. 
o Ekipoek funtziona dezaten iragazkiak eta oinarrizko elementuak begiz ikuskatzea. 
o Ordena eta garbiketa instalazio industrialetan. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– 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: UF0232 Prozesuko, energiako eta zerbitzu osagarrietako instalazioen tresneria eta 
tokiko kontrola 
 
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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