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IZENA 
INSTALAZIO KIMIKOEN KUDEAKETA ETA KONTROLA 
 

KODEA 
QUIB0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Kimika 

 

LANBIDE-EREMUA 
Prozesu kimikoa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI 181_3: Oinarrizko kimikako prozesuen antolamendua eta kontrola. (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa) 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
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GAITASUN OROKORRA  
Prozesu kimikoko instalazioetako eragiketak eta instalazio horietan energia sortzeko prozesuetako eta zerbitzu 
osagarrietako eragiketak antolatzea eta kontrolatzea, oinarrizko kontroleko eta kontrol aurreratuko sistemak erabiliz; halaber, 
prozesu kimikoak funtzionatzeko, abiarazteko, operatzeko eta gelditzeko behar diren optimizazio-sistemen eragiketak 
antolatzea eta kontrolatzea, ekoizpen-planak betetzen direla egiaztatuz eta ezarritako segurtasuneko, kalitateko eta 
ingurumeneko kondizioak mantenduz; dagozkion ekipoen, makinen eta instalazioen mantentze-lanen ardura izatea, haien 
fidagarritasunik eta segurtasunik handiena bermatzeko. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0574_3: Instalazio kimikoko eragiketak antolatzea. 
- UC0575_3: Prozesu kimikoko instalazioen egokitzapena egiaztatzea. 
- UC0576_3: Prozesu kimikoak, energia-instalazioetako prozesuak eta prozesu osagarriak koordinatzea. 
- UCO577_3: Oinarrizko kontroleko sistemak gainbegiratzea. 
- UC0578_3: Kontrol aurreratuko sistemak eta optimizazio-sistemak gainbegiratzea eta erabiltzea. 
- UC0579_3: Prozesu kimikoaren, energia-instalazioen eta instalazio osagarrien segurtasuneko eta ingurumeneko arauak 

ongi betetzen direla gainbegiratzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

Lanbide-esparrua 
Profesionalak sektore kimikoan egiten du lan, instalazio kimikoen ekoizpenaren arloan edo energiaren eta zerbitzu 
osagarrien arloan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Oinarrizko kimika: petrolioaren finketa, petrokimika, gasak, kimika ez-organikoa, kimika organikoa, ongarriak, lehengai 
plastikoak, kautxu sintetikoa, pigmentuak eta zuntz sintetikoak. 
Prozesu kimikoak, energia ekoizpeneko prozesuak edo eragiketa osagarriak (hala nola uren tratamendua, araztegiak...) 
egiten diren instalazioak dauden beste sektore batzuk. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
8050.001.4 Tratamendu kimikoen instalazioetako taldeburua. 
8220.001.5 Produktu kimikoak —produktu farmazeutikoak eta kosmetikoak salbu— 
fabrikatzeko instalazioetako taldeburua. 
8220.001.5 Instalazio kimikoko arduraduna. 
8220.001.5 Energia-ekoizpeneko arloko ikuskatzailea. 
8050.001.5 Zerbitzu osagarrien arloko ikuskatzailea. 
Kontrol-sistemen ikuskatzailea. 
Kontrol-gelako ikuskatzailea. 
Petrolio eta gas naturaleko findegietako ikuskatzailea. 
 
 

MODULUEN ETA ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0574_3 (ZEHARKAKOA) 
Prozesu kimikoko industrien antolamendua eta 
kudeaketa.  

90   

MF0575_3 
Prozesu kimikoko instalazioen, energia-
instalazioen eta instalazio osagarrien 
egokitzapena. 

180 

UF0113: Prozesuko instalazioetako, 
energia-ekoizpeneko instalazioetako 
eta instalazio osagarrietako makinen 
eta elementuen egokitzapena. 

90 

UF0114: Prozesuko eta energia-
ekoizpeneko ekipoen eta instalazioen, 
eta ekipo eta instalazio osagarrien 
egokitzapena. 

90 

MF0576_3 
Prozesu kimikoak, energia-instalazioetako 
prozesuak eta prozesu osagarriak 

160 

UF0115: Prozesu kimikoa eta operazio 
unitarioak. 

80 

UF0116: Instalazio osagarri nagusiak 
eta haiek instalazio kimikoetan egiten 
duten zerbitzua. 

80 

MF0577_3 (ZEHARKAKOA) 
Prozesuen oinarrizko kontroleko sistemak. 

150 

UF0117: (ZEHARKAKOA) Laginak 
hartzea instalazio kimikoan eta haien 
azterketa analitikoa egitea.  

60 

UF0118: (ZEHARKAKOA) Instalazio 
kimikoetako tresneria eta kontrola. 

90 

MF0578_3 
Kontrol aurreratuko sistemak eta prozesuak 
optimizatzeko sistemak. 

90   

MF0579_3 (ZEHARKAKOA) 
Prozesu kimikoko segurtasun- eta ingurumen-
arauak.  

90   

MP0027 
Instalazio kimikoaren kudeaketako eta kontroleko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

80   
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1. gaitasun-atala:  
INSTALAZIO KIMIKOKO ERAGIKETAK ANTOLATZEA. 

 
Kodea: UC0574_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Produktuak behar diren kantitatean eta zehaztutako ezaugarriekin lortzeko prozedurak eta argibideak 
interpretatzea. 

BI1.1. Argibideak ekoizpen-planetara egokitzen dira, eta fabrikatu beharreko produktuak, erregimena eta ekipoen kondizioak 
eta egiteko denbora zehazten dira. 

BI1.2. Lortu behar diren produktuen ezaugarriak identifikatzen dira, baita prozeduretan ezarritako kalitateak ere. 

BI1.3. Kalitate-kontroleko eragiketen sekuentzietako argibide orokorrak bereizi egiten dira, eta argibide zehatz bihurtzeko 
interpretatzen dira. 

BI1.4. Operazio sinpleagoak egitea eskatzen duten argibide orokorrak interpretatu egiten dira, prozesuaren koordinazioa eta 
optimizazioa bermatzeko. 

BI1.5. Haren ardurapean egin behar diren eragiketak xehatu egiten dira kontrol-prozedurei, operazio-prozedurei, laginak 
hartzeko planari eta prozesuko kalitate-planari dagokionez, bai eta mantentze-planari dagokionez ere. 

LB2: Ekoizpeneko prozesu guztiak gauzatzen direla ziurtatzea, giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzea, 
eta behar bezala fabrikatzeko arauak betetzen direla bermatzea. 

BI2.1. Ekoizpen-prozesuak eta prozesuko kontrolak egiteko gauzatu behar diren operazioak finkatzen dira, bai eta horretarako 
behar den denbora ere, behar bezala fabrikatzeko arauak kontuan hartuta. 

BI2.2. Prozesurako baliabideak (ekipoak, makinak, instalazioak eta lanpostuak) definitzen dira, eta lehentasunak finkatzen. 

BI2.3. Izakinak eta hornikuntzaren ezaugarriak programazioaren zati direla jotzen da, eta produktuak entregatzeko epeak 
aurreikusten dira. 

BI2.4. Prozesurako behar diren zerbitzu osagarriak zehazten dira, eta prozesu nagusiko beharrekin sinkronizatzen da haien 
hornidura. 

BI2.5. Optimizazio-irizpideak kontuan hartzen dira prozesua garatzean, prozesua bera hobetzeko. 

BI2.6. Prozesuaren segurtasun- eta ingurumen-kondizioak arauen arabera finkatzen dira, baita horri dagozkion segurtasun-
neurriak ere. 

LB3: Dokumentazioa eta datu-erregistroa kudeatzea eta txosten teknikoak egitea, prozesuaren kontrola eta trazabilitatea 
bermatzeko. 

BI3.1. Datu-erregistroak behar bezala eguneratuta mantentzen direla eta ezarritako euskarrietan gordetzen direla egiaztatzen 
da. 

BI3.2. Dokumentazioa eskuratzeko eta bilatzeko sistema erraz bat erabiliz erregistratzen da. 

BI3.3. Datuak prestatzen, tratatzen, prozesatzen, erlazionatzen eta seriean jartzen dira, egin behar den txostenaren beharren 
arabera. 

BI3.4. Behar bezala fabrikatzeko arauak betez sortzen da alorrari dagozkion jarduerak egiteko behar den dokumentazioa. 

BI3.5. Prozesuko operazio bakoitzerako behar den dokumentazioa eskura dago eta eguneratuta beti. 

BI3.6. Prozesuaren trazabilitatea bermatzen da prozesuari dagozkion dokumentu guztiak betez. 

LB4: Kalitatea kudeatzeko planak interpretatzea eta behar bezala fabrikatzeko arauei jarraituz betetzen direla 
kontrolatzea. 

BI4.1. Enpresako kalitate-sistemaren elementu guztiak identifikatuta daude, baita erantzukizun-eremuari dagozkion arauak ere. 

BI4.2. Behar bezala fabrikatzeko arauak ekoizpen-prozesuen antolamenduan, programazioan, dokumentazioan eta 
desbideratzeen tratamenduan aplikatzen dira. 

BI4.3. Kalitate-prozesuak eta -eskuliburuak behar bezala aplikatzen dira, baita kalitate-sistemari dagozkion erregistroak ere. 

BI4.4. Kalitateko eta etengabeko hobekuntzako planak dagokien eremuan aplikatzen dira. 

BI4.5. Sailen arteko eta diziplina arteko lantaldeetan hartzen da parte, kalitatea eta ekoizpen-prozesua hobetzeko. 

LB5: Enpresaren beste sail batzuekin erlazionatzea, beharren arabera. 
BI5.1. Gainerako sailekiko harremanak arinak dira prozesuen sinkronizazioa eta optimizazioa bermatzeko, bereziki kalitatea 
kontrolatzeko, segurtasuneko eta mantentze-lanetako arloetan. 

BI5.2. Sailen arteko koordinazio-bilera eta -prozesuetan hartzen da parte, eta, bereziki, istripuen ikerketei dagozkienean. 

BI5.3. Eremuko ekoizpena zuzentzeko edo hobetzeko neurriak proposatzen eta transmititzen dira, ezarritako protokoloaren 
arabera. 

BI5.4. Administrazio publikoko beste enpresa edo erakunde batzuekin zenbait proiektu edo jardueretan hartzen da parte, hala 
dagokionean. 
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BI5.5. Salmenta-sailarekin lankidetzan aritzen da, bai bezeroari laguntza teknikoa emateko, bai marketin-ekintzetan. 

LB6: Ardurapean duen eremua planifikatzea eta zuzentzea, mendean dituen langileen prestakuntza-beharrei, 
motibazioari eta hobekuntzari erreparatuz. 

BI6.1. Mendean dituen langileek behar duten prestakuntza definitzen eta ematen da, bereziki ekoizpen-prozesuan aldaketak 
egiten direnean, ekipo berriak erosten direnean edo sartu berri diren langileak badaude. 

BI6.2. Lantaldearen barnean, arazoak detektatzen laguntzen duten komunikazioak egiten dira, eta sustagarriak dira 
lantaldearentzat. 

BI6.3. Taldean funtzionatzeko arazoak baldin badaude, horren kausak identifikatzen dira eta arazoa birbideratzen da, neurri 
egokiak hartuz. 

BI6.4. Mendean dituen langileek motibatuta egon behar dute, eta hobekuntza-planetan aktiboki hartzen dute parte. 

BI6.5. Eremuko arduradunak bere egiten ditu lantaldearen akordioak eta kezkak, eta nagusien aurrean haien ordezkari da. 

BI6.6. Prozesuko operazio bakoitzerako behar diren langileak haien kalifikazioaren arabera zehazten dira, eta erantzukizunak 
esleitzen zaizkio egin behar den lanaren arabera. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipo informatikoa, simulagailuak, entrenamendu-ekipoak eta ikus-entzunezko baliabideak, baliabide materialak eta 
tarteko produktuak. Ekoizpen-planak. Sailkatu edo erabili behar den jatorrizko dokumentazioa: ekoizpen-erregistroak, 
saiakuntza- eta analisi-erregistroak, arauen eskuliburuak, eskuliburu teknikoak, produktu kimikoen katalogoak. Eskuzko 
erregistro-sistemak edo informatizatuak. Programazio-metodoak. Txostenak egiteko metodoak. Sailkapen-metodoak eta 
dokumentazio-fitxategiak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ekipoen eta instalazioen operazio- eta kontrol-argibideak eta -prozedurak. Eginkizunen deskribapena. Laginak eta 
kalitateko datuak hartzeko plana. Denboren tarifak. Ekoizpen-programa: informazio- eta prestakuntza-beharrak, 
materialak, tresnak, tresneria eta material osagarria. Ekoizpen-kontroleko dokumentazio sailkatua eta eguneratua. 
Ezarritako prozesu, metodo eta prozedurak. Industriako ekoizpen kimikoko prozesu jarraitua eta ez-jarraitua. Langile 
informatuak, trebatuak eta motibatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hitzarmen Kolektibotik eta laneko beste araudi batzuetatik ateratako arauak. Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
Instalazioko operazioko argibideak, oinarrizko operazio-eskuliburuak, kontrol-eskuliburuak, ekipo espezifikoen 
eskuliburuak. Ekoizpen-prozesuaren diagramak. Enpresa-organigrama. Ekoizpen-planak. AMIA metodoa (ahuleziak, 
mehatxuak, indarguneak eta aukerak). Taldekako hastapen-teknikak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
PROZESU KIMIKOKO INSTALAZIOEN, ENERGIA-INSTALAZIOEN ETA 
INSTALAZIO OSAGARRIEN EGOKITZAPENA EGIAZTATZEA. 

 

Kodea: UC0575_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ekipoen, makinen eta instalazioen prestaketa ziurtatzea, konpontzeko edo haietan esku-hartzeko, eta ezarritako 

operazio-sekuentziak gainbegiratzea. 

BI1.1. Erantzukizun-eremuan dauden ekipoen funtzionamenduan gertatzen diren anomalien informazioak egiaztatzen dira, eta 
mantentze-lanak edo konponketak egiteko beharrak detektatzen dira. 

BI1.2. Elementuen eta ekipoen kokapenari buruzko planoak, diagramak eta eskemak lan-aginduak sortzeko irakurtzen eta 
interpretatzen dira, eta ziurtatzen da mendeko langileek ulertzen dituztela; hala dagokionean, informazioa ematea eta 
trebatzea. 
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BI1.3. Lanak bete behar diren kondizioetan egiten direla bermatzeko antolatzen dira, lanei dagozkien lan-prozeduretan eta 
-baimenetan ezarritakoaren arabera.  

BI1.4. Mantentze-lanak egiteko, haren ardurapean dauden instalazioak, ekipoak eta makinak kondizio onetan uzten dira, eta 
esku-hartze motari egokitutako identifikazioarekin. 

BI1.5. Beti gainbegiratzen, eskatzen eta egiaztatzen da operazioa egingo duten langileak jasotako argibideetara egokitzen 
direla, baita ezarritako lan-prozeduretara eta lanbidearen edo prozeduraren segurtasun-neurrietara ere, edo lan-baimenek 
eskatzen dituztenetara. 

BI1.6. Mantentze-lanak amaitutakoan, ekipoak, makinak eta instalazioak badabiltzala egiaztatzen da, eta, hala bada, 
adostasuna ematen da. 

LB2: Ekipo, makina eta instalazioen anomaliak aztertzea eta ezarritako helburuak lortzeko hobekuntzak sustatzea. 
BI2.1. Behar bezala identifikatzen dira ekipoen, makinen eta instalazioen anomaliak, hala nola osagai akastunak, higatuak edo 
hondatuak, eta haien konponketa antolatzen da. 

BI2.2. Anomaliak daudela jakinarazten da, bai eta haiek ekoizpen-planetan eta kostuetan izan dezaketen eragina ere. 

BI2.3. Anomalien eta akatsen konponketa edo zuzenketa zaintzen da, eta aktiboki sustatzen. 

BI2.4. Makinen eta ekipoen kokapenari buruzko hobekuntzak proposatzen dira prozesuan materialen garraioa errazteko, 
prozesuko etapak saihesteko edo errendimendua hobetzeko. 

BI2.5. Makinetako eta ekipoetako aldaketak proposatzen dira haietan mantentze-lanak, esku-hartzeak edo aldaketak errazago 
egiteko. 

BI2.6. Esleitutako eremuko ekipoak eta elementuak erabiltzeko kondizio ezin hobeetan daudela egiaztatzen da; mantentze-
lanetako fitxetan edo programetan aurreikusitako operazioak egiten direla gainbegiratzen da. 

LB3: Atal, eremu edo instalazio bateko mantentze-lanak gainbegiratzea eta konpontzeko edo esku hartzeko prestatzea. 
BI3.1. Eremuaren kondizioak egiaztatzen eta gainbegiratzen dira, mantentze-lanak egiteko aproposak direla bermatzeko, lan-
baimenetan ezarritako lan-inguruneko analisien bidez (lehergarritasuna, toxikotasuna, ingurune arnasgarria). 

BI3.2. Mantentze-lanak egiteko instalazioetan egin behar diren prestaketa eta egokitzapenetan, hauek egiaztatzen eta 
bermatzen dira: seinaleztapena, isolamendu elektrikoa, eremuaren isolamendu fisikoa, larrialdi-ekipoen hornidura, erregistro eta 
egiaztapen-planen ezarpena, komunikatzeko bideak, langile laguntzaileak izateko aukera edo lan-prozedurek edo -baimenek 
ezartzen dituzten beste zenbait kondizio. 

BI3.3. Mantentze-fasean detektatzen diren eta prozesua optimiza dezaketen aldaketak aztertzen eta onartzen dira, bereziki 
ekoizpenarekin eta segurtasunarekin lotutakoak. 

BI3.4. Mantentze-lanak behar bezala burutzeko neurriak hartzen dira, ustekabeko egoerak sortzen direnean. 

LB4: Eremu, atal edo instalazio bat abiarazteko eragiketak gainbegiratzea, ezarritako prozedurari jarraituz. 
BI4.1. Instalazioaren kondizioak egin behar den lan-motaren arabera egokitzen dira, eta ekipoen, gailuen, elementuen, 
tresneriaren eta tresnen erabilgarritasuna egiaztatzen da. 

BI4.2. Abiarazi aurretiko hutseko probak, estankotasun-probak, hezetasun-probak eta beste zenbait proba gainbegiratzen dira, 
ezarritako prozeduraren arabera. 

BI4.3. Norberaren ardurapeko eremuko ordena, segurtasuna eta garbitasuna abiarazi aurretik egiaztatzen dira. 

BI4.4. Ekipoaren instalazioan egiaztapenak egiten dira alderdi mekanikoaren, elektrikoen eta elementu mugikorren 
muntaketaren kalitateari dagokionez, bai eta funtzionamenduaren kalitateari dagokionez ere; horretarako, kontrol-tresnen 
aurretiazko saiakuntzak, doikuntzak eta erregulazioak egiten dira. 

BI4.5. Egiten diren esku-hartzeekin, ekipoak, makinak eta instalazioak abiarazteko behar diren kondizioetan geratzen dira. 

BI4.6. Ekipo eta instalazioen egoera ona eta funtzionamendua gainbegiratzen da, errendimendua ezin hobea dela bermatzeko. 

LB5: Norberaren ardurapean dauden ekipoen, makinen eta instalazioen mantentze-lanen eta kontserbazioaren plan bat 
ezartzen laguntzea eta betetzea, espezifikazioen arabera. 

BI5.1 Aldizkako eragiketak edo eragiketa ez-jarraituak ezarritako programaren arabera edo zehaztutako irizpideen arabera 
egiten dira. 

BI5.2. Kontroleko ekipoen edo tresnen egiaztapena edo doikuntza ezarritako aldizkakotasunaz edo gertakariren baten ondoren 
egiten da. 

BI5.3. Garbitzeko, piezak aldatzeko, birgaitzeko, koipeztatzeko, purgatzeko, arauzko azterketak egiteko eta abarrerako 
eragiketak behar bezala eta dagokion unean planifikatzen, egiten eta gainbegiratzen dira. 

BI5.4. Material osagarria (inkrustazioak kentzekoak, lubrifikatzaileak, erregaiak eta abar) prestatzeko eragiketak aurrerapen 
egokiaz planifikatzen dira. 

BI5.5. Ekipoak, makinak eta instalazioak mantentzeari eta kontserbatzeari dagozkion dokumentuak eguneratuta daude eta 
erregistro egokietan gordeta. 
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Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Materia garraiatzeko sistemak (zinta garraiatzaileak, eroanbideak, hodiak); biltegiratze-sistemak (deposituak, tangak, 
edukiontziak, siloak, biltegiak); prozesu-ekipoak (erreaktoreak, deposituak, destilazio-zutabeak, bereizgailuak, 
trukagailuak, hozte-dorreak, gas-xurgapena, ponpak, turbinak eta konpresoreak); erregulazio- eta kontrol-elementuak 
(eskuzko balbulak, motordunak edo automatikoak, erregulagailuak, mugagailuak); huts-sistemak; estrusio-makinak; 
eskuzko erregistro-sistemak edo informatizatuak; tresna eta tresneria osagarriak; komunikazio-sistemak; prozesuak 
kontrolatzeko sistemak; lurruna ekoizteko instalazioak eta kogenerazioko instalazioak, ur-arazketa. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazioak, makinak eta ekipoak prozesuko kondizioetan; erregulazio- eta kontrol-elementu doituak eta kalibratuak; 
zerbitzu osagarriak prest eta prozesu nagusiarekin sinkronizatuak.  

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hauen eskuliburuak: galdarak, labeak, trukagailuak, iragazkiak, ponpak, motorrak, errotak, baheak, erregailuak, lurrun-
turbinak, gas-turbinak, sorgailu elektrikoak, eta hondakin-urak tratatzeko, urak analizatzeko, erregaiak analizatzeko eta 
abarreko sistemak. Jarduteko, abiarazteko, gelditzeko eta eragiketa kritikoetako prozedurak; hodien eta tresneriaren 
diagramak; makina eta ekipoen planoak edo eskemak; segurtasun-eskuliburuak eta -arauak; kalitateko, saiakuntzako eta 
analisiko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; larrialdietan 
jarduteko plana; norbera babesteko ekipoak erabiltzeko gomendioak eta jarraibideak; lanpostuko arrisku-fitxak; dagokion 
lan-hitzarmena; ezarritako inprimaki eta formularioak; kontsolak edo terminal informatikoak erabiltzeko eskuliburuak; 
materialen, produktuen eta lehengaien segurtasun-fitxak; instalazioen planoak; mantentze-lanetako prozedurak; 
lanpostuan erabili behar diren mantentze-lanetako arauak. 

 
 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
PROZESU KIMIKOAK, ENERGIA-INSTALAZIOETAKO PROZESUAK ETA 
PROZESU OSAGARRIAK KOORDINATZEA 

 

Kodea: UC0576_3 
 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekipoak, makinak, instalazioak eta lan-eremua ordenan eta garbi daudela egiaztatzea, norberaren eta mendeko 
langileen ekintza zuzenaren bidez. 

BI1.1. Lanean hasi baino lehen, egiaztatzen da eremuan ez dagoela inolako materialen hondarrik edo ez dagoela inolako 
produktu, erregai, lubrifikatzaile edo bestelako hondakin-motaren isuririk. 
BI1.2. Ekipo eta instalazioen desmuntatzea eta garbiketa ezarritako prozedura betez egiten da, kutsadura gurutzaturik gerta ez 
dadin. 
BI1.3. Prozesurako erabili behar diren elementu osagarri guztiak (lagin-ontziak, suteen aurkako ekipoak, babes-elementuak, 
tresnak eta tresneria, mahukak eta abar) erabilgarri eta dagokien tokian daude. 
BI1.4. Ekipoei, makinei eta instalazioei egin beharreko doikuntzak egiten zaizkie, lan-planean ezarritako errendimenduak 
lortzeko. 
BI1.5. Prozesuko ekipoen eta instalazioen kondizioak bermatzeko neurriak hartzen dira ezusteko egoerak gertatzean. 

LB2: Ekoizpen-prozesuak eta hornidura osagarriak kondizio estandar edo zehaztuetan daudela kontrolatzea, horretarako 
egin behar diren eragiketak eginez. 

BI2.1. Prozesu- eta hornidura-sistemak aurreikusi bezala mantentzen dira, eta lan-programazioaren aurreikuspenekin 
alderatuta izan daitezkeen desbideratzeak detektatzen eta zuzentzen dira. 
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BI2.2. Norberaren ardurapeko eremuko ekoizpena zuzentzeko edo hobetzeko neurriak ezarritako bideak erabiliz eta ezarritako 
protokoloei jarraituz proposatzen eta transmititzen dira. 

BI2.3. Ekoizpen-faseak koordinatzen dira materialen emari optimoa lortzeko. 

BI2.4. Zerbitzu osagarriak koordinatzen dira, eta operazio bakoitzerako bete behar diren kondizioak ematen dira (ura, beroa, 
airea, hutsa eta abar). 

BI2.5. Ekoizpen-prozesuan eta zerbitzu osagarrien hornidurako prozesuetan ustekabean sortzen diren egoerak zuzentzen dira; 
horretarako, lan-kondizioak berrezarriko dituzten neurri zuzentzaileak jartzen dira martxan. 

BI2.6. Hurrengo txandakoari prozesua eskualdatzean, emaitzen, gertakarien eta errendimenduen berri ematen zaio eta 
fabrikazio-erregistroak ematen dizkio, datak behar bezala jarrita eta sinatuta, prozesuaren trazabilitatea bermatzeko. 

BI2.7. Lortutako azken produktua kualitatiboki eta kuantitatiboki identifikatzen da, eta materia-balantzeak egitean eta 
errendimendua kalkulatzean egindako kalkuluak eta neurtutako parametroak erregistratzen dira. 

LB3: Norberaren ardurapeko eremua martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketak koordinatzea, eta prozesu nagusiko edo 
zerbitzu osagarrietako gainerako eragiketak sinkronizatzea. 

BI3.1. Abiarazteko eta gelditzeko argibideak mendeko langileei jakinarazten zaizkie, eta behar bezala ulertzen dituztela 
ziurtatzen da. 

BI3.2. Eragiketa bakoitzaren beharrak behar den aurrerapenez aurreikusten dira prozesu osorako. 

BI3.3. Prozesuak gelditzeko edo abiarazteko eragiketak aurreikusitako denborak betez eta adierazitako eragiketa-sekuentzien 
arabera hasten dira, prozesu orokorraren abiaraztea edo geldialdi sinkronizatua lortzeko moduan. 

BI3.4. Egiaztatzen da ekipoetan eta instalazioetan zein neurketa- eta kontrol-tresnetan hasieran egin behar diren doikuntzak 
egiten direla. 

BI3.5. Prozesu nagusiko eta zerbitzu osagarri sinkronizatuetako ekipoek, makinek eta instalazioek emandako argibideen 
arabera operazio-erregimena lortzen dute. 

LB4: Prozesu kimikoko eragiketek eta hornidura osagarriek lortu nahi den emaitzaren espezifikazioa betetzen dutela 
egiaztatzen da. 

BI4.1. Fabrikazioko eta kalitateko plana interpretatzen da, eta ezarritako arauak betetzen dituela kontrolatzen da. 

BI4.2. Norberaren ardurapeko ekipoen, makinen eta instalazioen lan-kondizioak behar bezala finkatzen dira, egin behar den 
ekoizpen- edo hornidura-planaren arabera eta ezarritako arauen arabera. 

BI4.3. Lortu nahi diren produktuak edo zerbitzuak lortzeko egin behar diren kalkuluak behar bezala egiten dira, edota, mendeko 
langileek egindako kalkulu sinpleen kasuan, kalkuluok gainbegiratzen dira. 

BI4.4. Prozesu nagusiaren beharren arabera sinkronizatzen da energiaren hornidura eta beste zerbitzu batzuen hornidura. 

BI4.5. Produktuak eta hornidurak behar bezala identifikatuta, kuantifikatuta eta seinaleztatuta geratzen dira. 
 

Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Materia garraiatzeko sistemak (zinta garraiatzaileak, eroanbideak, hodiak); biltegiratze-sistemak (deposituak, tangak, 
edukiontziak, siloak, biltegiak); prozesu-ekipoak (erreaktoreak, deposituak, destilazio-zutabeak, bereizgailuak, 
trukagailuak); erregulazio- eta kontrol-elementuak (eskuzko balbulak, motordunak edo automatikoak, erregulagailuak, 
mugagailuak); huts-sistemak; estrusio-makinak; eskuzko erregistro-sistemak edo informatizatuak; tresna eta tresneria 
osagarriak; prozesuak kontrolatzeko sistemak; aldagaiak (tenperatura, presioa eta abar) irakurtzeko eta erregistratzeko 
gailuak; lurruna ekoizteko eta kogenerazioko instalazioak, eta ur-arazketako instalazioak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu kimiko naturalak eta sintetikoak; material osagarriak; katalizatzaileak eta produktu bereziak; lehengaien, tarteko 
produktuen eta azken produktuen laginak; prestaketa-materiala (ontziak, itxiturak, etiketak); aire konprimatua; ur-lurruna; 
gas geldoak; erregaiak (gasak, likidoak eta solidoak); energia elektrikoa; ur araztuak, ur tratatua. Prozesuko aldagaien 
erregistroak. Arazketako azpiproduktuak eta hondakinak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuko eskuliburuak; operazio-eskuliburuak eta -prozedurak; jarduteko, abiarazteko, gelditzeko eta eragiketa 
kritikoetako prozedurak; hodien eta tresneriaren diagramak (P&I diagramak); makina eta ekipoen planoak edo eskemak; 
segurtasun-eskuliburuak eta -arauak; kalitateko, saiakuntzako eta analisiko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; 
ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; larrialdietan jarduteko plana; norbera babesteko ekipoak erabiltzeko 
gomendioak eta jarraibideak; lanpostuko arrisku-fitxak; dagokion lan-hitzarmena; ezarritako inprimaki eta formularioak; 
kontsolak edo terminal informatikoak erabiltzeko eskuliburuak; materialen, produktuen eta lehengaien segurtasun-fitxak; 
instalazioen planoak. 
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4. gaitasun-atala: 
OINARRIZKO KONTROLEKO SISTEMAK GAINBEGIRATZEA 

 

Kodea: UC0577_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Produktuen kalitatea gainbegiratzea, erregistratzea eta kontrolatzea prozesuan edo amaitzean, baita isuriak, 
hondakinak eta emisioak ere, kontrol-sistemak emandako datuetan oinarrituta. 

BI1.1. Kontrol analitikoko programa behar den garaian betetzen da ezarritako protokoloen arabera, eta zenbait parametroren 
analisi berriak egiten edo enkargatzen dira, emaitzek kontraesanak dituztenean. 

BI1.2. Laginak hartzeko ezarritako protokoloak interpretatzen eta zuzen aplikatzen dira, eta aparteko lagin-hartze bat agintzen 
da, baldin eta emaitzak prozesu kimikoaren martxa normalarekiko kontraesanean badaude. 

BI1.3. Substantzien, materialen edo produktuen laginak ezarritako irizpideen arabera hartzen dira, eta behar bezala 
identifikatzen dira haien trazabilitatea bermatzeko. 

BI1.4. Tresnak eta erreaktiboak behar bezala erabiltzen dira, eta emaitzak behar adinako zehaztasunez lortzeko behar den 
trebeziaz. 

BI1.5. Produktuetan analizatu beharreko parametroak eta haiek prozesuarekin eta haren kontrolarekin duten erlazioa behar 
bezala identifikatzen dira, ezarritako prozeduren arabera. 

BI1.6. Instalazioko analisien edo laborategiak bidalitako analisien emaitzak interpretatu egiten dira prozesuaren kontrolean 
erabiltzeko. 

BI1.7. Egiaztatzen da egindako analisien emaitzak bat datozela prozesua martxan dela lortu behar diren balioekin. 

BI1.8. Ekoizpen-sistemetatik edo kontrolatutako produktuetatik lortutako datuak gainbegiratzen eta baliozkotzen dira, eta 
dagokion euskarrian eta ezarritako prozeduren arabera erregistratzen dira. 

LB2: Kontrol-sistemak gainbegiratzea, lan-planean ezarritako aldizkakotasunarekin. 

BI2.1. Prozesua kontrolatzeko sistema operazio-egoera perfektuan mantentzen da; horretarako, neurketa-sistemen kalibrazioak 
egiten dira, mantentze-lanen planean ezarritako aldizkakotasunarekin. 

BI2.2. Erregulazio-elementuak operazio-egoera perfektuan daude, eta sistemaren erregulazioa ezarritako norabidean eta 
proportzioan egiten dela gainbegiratzen da. 

BI2.3. Prozesuaren kanpotiko parametroen (efluenteen, emisioen, kondizio atmosferikoen eta abarren neurketa) neurketa- eta 
kontrol-sistemen egoera egiaztatzen dira eta ezarritako prozeduren arabera eta haietan ezarritako maiztasunaz egiaztatzen eta 
erregistratzen dira, edo, bestela, anomaliaren bat gertatzen den orotan. 

BI2.4. Komunikazio- eta alarma-sistemak operazio-kondizioetan eta egoera ezin hobean daudela egiaztatzen da, eta haietarako 
aurreikusitako mantentze-lanak egiten dira. 

BI2.5. Mantentze-lanetako argibideak edo aginduak ematen dira kontroleko, komunikazioko, alarmako eta zaintzako sistemetan 
akatsak konpontzeko. 

LB3: Prozesu kimikoa ekoizpen-funtzioen arabera abiarazteko eta gelditzeko operazioetan prozesua kontrolatzea. 
BI3.1. Kontrol-sistemaren kontsignak fabrikazioko helburuen arabera eta ezarritako sekuentziaren eta prozeduren arabera 
ematen dira. 

BI3.2. Ekipoen, makinen eta instalazioen kondizioak egiaztatzen dira, fabrikazioko lanak gauzatzeko behar diren kondizioekin 
bat egin dezaten. 

BI3.3. Egiaztatzen da kontrolatu behar diren aldagaiak martxan dagoen prozesuaren edo gelditzen den prozesuaren balioak 
lortzeko aurreikusitako balio-tartearen barnean daudela. 

BI3.4. Prozesu nagusiaren ekipo, makina eta instalazio osagarrien kondizioak egiaztatzen dira dagozkion kondizioekin eta 
prozesuaren sinkronizazioarekin bat etor daitezen, eta prozesu osagarri horiek erregulatzen dituzten aldagaien bilakaera 
gainbegiratzen da. 

BI3.5. Prozesuaren bilakaera bermatzeko argibideak eta betekizunak jakinarazten dira, baita kontrol-sistematik egin ezin diren 
eragiketak ere. 

LB4: Ezarritako prozeduren arabera eta operazioak sinkronizatuta martxa normala daraman prozesua kontrolatzea. 
BI4.1. Kontrol-sistemaren kontsignek ezarritako ekoizpen-planak betetzen dituzte. 

BI4.2. Aldagai kontrolatuak aurreikusitako balioetan mantentzen dira, eta neurri zuzentzaileak edo ekintza zehatzak jartzen dira 
martxan kontrol-sistemak alarma-seinale bat egiten duenean, kontrol-sistemak ematen dituen alarma-seinaleei erreparatuz. 

BI4.3. Kontsignak zuzendu egiten dira prozesuaren aldaketen arabera eta analisi-planean lortutako emaitzen interpretazioaren 
arabera. 

BI4.4. Sistemako anomaliak detektatzen dira eta zuzenketa-aginduak ematen dira, betiere egiaztatuz ekintza horiekin prozesua 
birbideratzen dela. 

BI4.5. Kontrol-sistemak emandako informazioarekin bat ez datozen neurketa-balioak detektatzen dira, eta horiek egiaztatzeko 
eta zuzentzeko aginduak ematen dira. 
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LB5: Prozesuko eta zerbitzu osagarrietako kontrol-sistemak erabiltzea ekoizpen-plana bermatzeko, lortu beharreko 
produktu kimikoen kalitateari eta kantitateari dagokienez. 

BI5.1. Prozesuko produktuen kantitatea eta kalitatea kontrolatzen eta erregistratzen dira, eta planaren jarraibideei egokitzen 
zaizkiela egiaztatzen da. 
BI5.2. Aurreikusitako programarekin alderatuta ekoizpenak dituen desbideratzeak detektatzen eta jasotzen dira, eta 
desbideratzeek izan ditzaketen kausak idazten dira. 
BI5.3. Aurreikusitako kalitate- edo ekoizpen-jarraibideekiko gertatzen diren desbideratzeak zuzentzen dira edo, hala badagokio, 
haien ardura dutenei jakinarazten zaizkie, ezarritako euskarrietan. 
BI5.4. Lortutako produktu kimikoen edo gauzatutako zerbitzu osagarrien kalitate-mailak kontrolatu egiten dira ekoizpen-
espezifikazioen barnean gera daitezen. 

LB6: Prozesu kimikoak edo energia ekoizteko prozesuak eta zerbitzu osagarriek kanpoan izan ditzaketen eraginak 
kontrolatzea. 

BI6.1. Prozesuaren segurtasunean, pertsonen osasunean eta ingurumenaren kutsaduran izan ditzakeen efektuak edo 
ondorioak detektatzen dira parametro kontrolatuen bidez, eta horretarako berariaz ezarritako neurri zuzentzaileak jartzen dira 
martxan edo, hala badagokio, nagusiei jakinarazten zaie. 
BI6.2. Ingurunean zuzenean eragiten duten efluenteak, emisioak edo hondakinen sorrera kontrolatu egiten dira, eta neurri 
zuzentzaileak jartzen dira martxan edo, hala badagokio, haien nagusiei jakinarazten zaie. 
BI6.3. Segurtasunari edo ingurumenari kalte larria eragin diezaiokeen asaldura oro jakinarazten edo ohartarazten zaie 
arduradunei. 
BI6.4. Prozesuaren kontrolak bermatzen du ingurumeneko kutsadura minimoa dela eta prozesuak erregai- eta energia-kantitate 
egokiak erabiltzen dituela. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Erregulazio-elementuak. Kontrol-begizta sentsoredunak, eragingailuak, transmisoreak eta kontrolagailuak. Kontrol logiko 
programagarriko gailuak dituen kontrol-panela. Neurketak eta saiakuntzak egiteko ekipoak eta tresnak (baskulak, 
balantzak, termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, dentsimetroak, pHmetroak eta abar); laginak hartzeko 
ekipoak eta tresnak; kontrol lokaleko sistemak (transmisoreak, bihurgailuak, erregulagailu pneumatikoak edo 
elektronikoak, sistema digital lokalak); kontroleko azken elementuak (bihurgailuak, balbulak, eragingailuak eta abar); 
analizagailu automatikoak; lerroko analizagailuak, eskuzko erregistro-sistemak edo informatizatuak. Komunikazio-
sistemak. Lehengaien, produktu osagarrien, produktu amaituen eta prozesuko efluenteen kalitatea egiaztatzeko 
sistemak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Erregistro-orri beteak eta kontrol-gutunak. Prozesu kimikoa kontrolpean eta egoera geldikorrean. Energia ekoizteko 
prozesua eta zerbitzu osagarrien prozesua kontrolpean, eta egoera geldikorrean. Laginak. Saiakuntzen eta analisien 
emaitzak. Erregistro-orriak eta txosten teknikoak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu-diagrama. Materiaren eta energiaren fluxu-diagrama. Operazioko prozedura normalizatuak. Datuak 
erregistratzeko sistemak. Prozesuko materiaren kalitateari buruzko datuak. Kalitate-kontroleko txosten idatziak eta 
informatizatuak. Doikuntza-metodoak eta neurketa- eta kontrol-sistemak. Kalitatea kontrolatzeko metodoak. Kalitate-
kontrolari lotutako arauak eta dokumentazioa. Prozesuko materiaren kalitate-parametroak determinatzeko eskuzko 
metodoak, automatikoak edo landako metodoak. Laginketa-metodoak. Datuak eta dokumentuak gordetzeko metodoak. 
Kalitate-kontroleko aplikazio estatistikoak. Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
 

 
 
 

5. gaitasun-atala: 
KONTROL AURRERATUKO SISTEMAK ETA OPTIMIZAZIO-SISTEMAK 
GAINBEGIRATZEA ETA ERABILTZEA. 

 

Kodea: UC0578_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kontrol aurreratuko sistemaren egoera gainbegiratzea, lan-planean ezarritako aldizkakotasunarekin. 
BI1.1. Kontrol aurreratuko sistemaren elementuak operatibo mantentzen dira, eta dagozkion kalibraketak eta egiaztapenak 
egiten dira ezarritako maiztasunarekin edo baldin eta beste kausa batzuei esleitu ezin dakizkiekeen anomaliak detektatzen 
badira (analisiaren emaitza, in situ neurtutako aldagaiak eta abar). 
BI1.2. Oinarrizko kontrolarekiko loturaren egoera sistemaren eta prozesuaren egoeraren arabera mantentzen da. 
BI1.3. Kontrol aurreratua duten ordenagailuak eta kontrol-sistemak gainbegiratu egiten dira jardunean dabiltzanean. 
BI1.4. Kontrol aurreratuko ekipoak prozeduren arabera gainbegiratzen eta baliozkotzen dira, oinarrizko kontroleko sistemari 
konektatu baino lehen. 
BI1.5. Zaintzako, komunikazioko eta alarmako sistemak aldian behin egiaztatzen dira, operazio-kondizioetan daudela 
bermatzeko. 
BI1.6. Funtzionamenduan gertatzen den anomalia ororekin, egiaztatzeko eta zuzentzeko behar diren zerbitzu-eskaerak 
bideratzen dira. 

LB2: Prozesuko aldagaiak kontrolatzea kontrol aurreratuko sistemaren bidez, ekoizpena kantitatearen, kalitatearen eta 
denboraren ikuspegitik bermatzeko. 

BI2.1. Kontrol aurreratuko sistemaren kontsignak fabrikazioko helburuen arabera eta ezarritako sekuentziaren eta prozeduren 
arabera ematen dira. 
BI2.2. Prozesuko, energia-ekoizpeneko eta beste zerbitzu osagarrietako ekipoen, makinen eta instalazioen kondizioak 
egiaztatzen dira ekoizpen-prozesuan ezarritako kondizioekin bat egin dezaten. 
BI2.3. Aldagai kontrolatuak aurreikusitako balioetan mantentzen dira, kontrol aurreratuko sistemak anomalien aurretik ematen 
dituen seinaleei erreparatuz. 
BI2.4. Prozesuaren eboluzio zuzena bermatzeko jarraitu behar diren argibideak eta eskaerak jakinarazten dira, bereziki kontrol-
sistematik egin ezin diren operazioekin lotutakoak, eta egiaztatzen da ekintza horiek ezarrita dauden kondizioetara 
birbideratzen dutela prozesua. 
BI2.5. Lerroko analizagailuek, laborategiko laginek, in situ egiten diren saiakuntzek edo sistemaren beraren kalkuluek 
emandako balioak kontrol aurreratuko sisteman sartzen dira lortutako datuak baliozkotzeko eta haien konfiantza-tarte bat 
bermatzeko. 
BI2.6. Kontrol aurreratuko sistema erabiliz, prozesuaren egonkortasuna mantentzen da, desbideratzeen aurretiazko detekzio 
bidez disfuntzioak saihesten dira eta ekoizpena dagokion kalitate-marjinetan mantenduko dela bermatzen da. 

LB3: Prozesuaren kontrola egitea prozesuaren optimizazioa lortzeko eta arriskuak eta ingurumeneko kutsadura 
minimizatzeko. 

BI3.1. Prozesua optimizatzeko sistemak operatibo mantentzen dira fabrikazio-protokoloetan aurreikusitako prozesu-aldi eta -
egoeretan. 
BI3.2. Prozesua optimizatzeko prozesutik kanpo egin behar diren balioen aldaketak (prezioak, kontsumoak, logistika eta abar) 
kontrol aurreratuko sisteman sartzen dira. 
BI3.3. Prozesua optimizatzeko, ekoitzi beharreko kantitateari eta kalitateari dagokienez, kontuan hartzen dira prozesuaren 
mugen berrikuspenak. 
BI3.4. Onlineko optimizazio-sistemak kontrol-sistemara konektatzen edo handik deskonektatzen dira ezarritako prozeduren 
arabera. 
BI3.5. Off line dauden optimizazio-sistemak aurreikusitako moduan erabiltzen dira. 

LB4: Larrialdi-egoeretan aurreikusitako planen arabera jardutea, pertsonak, instalazioak eta ingurumena arriskuan egon 
ez daitezen. 

BI4.1. Abiarazteko, gelditzeko, larrialdietako edo martxa arrunteko egoeretako ekintzak prozeduren, eskuliburuen, planen eta 
irizpideen arabera egiten dira. 
BI4.2. Larrialdietan, operazio-prozeduren eta larrialdi-planen arabera eragiten da kontrol-sisteman, anomalien eraginak 
minimizatzeko edo eragin horiek birbideratzeko. 
BI4.3. Komunikazio- eta alarma-sistemak larrialdi-planen arabera erabiltzen dira, informazioaren sarrera eta irteera zainduz eta 
baliozkotuz. 
BI4.4. Une oro mantentzen da pertsonen eta ingurumenaren segurtasunagatiko lehentasuna. 

LB5: Kontrol-aretoa gainbegiratzea eta ordenan eta lan-kondizio egokietan mantentzea, eta txanda-aldaketan informazio 
garrantzitsua transmititzen dela bermatzea. 

BI5.1. Egiaztatzen da kontrol-aretoan betetzen direla segurtasun-arauak eta higiene-kondizioak. 
BI5.2. Kontrol-aretoak bizigarritasun-, argiztapen-, tenperatura- eta aireztapen-baldintzak eta kondizio akustikoak betetzen ditu. 
BI5.3. Urrutiko alarma- eta zaintza-sistemak (telebista-kamerak, irratia, interfonoak eta abar) operazio-kondizioetan daude, eta 
funtzionatzen dutela egiaztatzen da mantentze-planean ezarritako maiztasunarekin. 
BI5.4. Kontrol-aretoa garbi dago, hondakin-materialik edo bestelako kutsadura-motarik gabe. 
BI5.5. Ezarritako euskarriaren bidez ematen zaio hurrengo txandako lankideari (lan-txandak) ekipoen, prozesuaren eta 
mantentze-lanetako egoerari buruzko informazioa, eta prozesuaren jarraitutasuna bermatzen da.  
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Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Erregulazio-elementuak. Kontrol-begizta sentsoredunak, eragingailuak, transmisoreak eta kontrolagailuak. Kontrol logiko 
programagarriko gailuak dituen kontrol-panela. Neurketak eta saiakuntzak egiteko ekipoak eta tresnak (baskulak, 
balantzak, termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, dentsimetroak, pHmetroak eta abar); laginak hartzeko 
ekipoak eta tresnak; kontrol lokaleko sistemak (transmisoreak, bihurgailuak, erregulagailu pneumatikoak edo 
elektronikoak, sistema digital lokalak); kontroleko azken elementuak (bihurgailuak, balbulak, eragingailuak eta abar); 
analizagailu automatikoak; lerroko analizagailuak, eskuzko erregistro-sistemak edo informatizatuak. Erreminta eta tresna 
osagarriak. Komunikazio-sistemak. Lehengaien, produktu osagarrien, produktu amaituen eta prozesuko efluenteen 
kalitatea egiaztatzeko sistemak. Kontrol digitaleko sistemak. Kontroleko, kalkuluko edo erregistroko moduluak eta 
bistaratze-monitoreak. Sare neuronalak eta sistema adituak. Alarma-, zaintza- eta komunikazio-sistemak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Erregistro-orri beteak eta kontrol-gutunak. Prozesu kimiko optimizatua kontrolpean eta egoera geldikorrean. Energia 
ekoizteko prozesua eta zerbitzu osagarrien prozesua optimizatua, kontrolpean eta egoera geldikorrean. Laginak. 
Saiakuntzen eta analisien emaitzak. Erregistro-orriak eta txosten teknikoak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu-diagrama. Materiaren eta energiaren fluxu-diagrama. Operazioko prozedura normalizatuak. Datuak 
erregistratzeko sistemak. Prozesuko materiaren kalitateari buruzko datuak. Kalitate-kontroleko txosten idatziak eta 
informatizatuak. Doikuntza-metodoak eta neurketa- eta kontrol-sistemak. Kalitatea kontrolatzeko metodoak. Kalitate-
kontrolari lotutako arauak eta dokumentazioa. Prozesuko materiaren kalitate-parametroak determinatzeko eskuzko 
metodoak, automatikoak edo landako metodoak. Laginketa-metodoak. Datuak eta dokumentuak gordetzeko metodoak. 
Kalitate-kontroleko aplikazio estatistikoak. Behar bezala fabrikatzeko arauak. 

 
 
 
 

6. gaitasun-atala: 
PROZESU KIMIKOAREN, ENERGIA-INSTALAZIOEN ETA INSTALAZIO 
OSAGARRIEN SEGURTASUNEKO ETA INGURUMENEKO ARAUAK 
ONGI BETETZEN DIRELA GAINBEGIRATZEA. 

 

Kodea: UC0579_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekipoak, makinak eta instalazioak segurtasun-arauen eta -gomendioen arabera erabiltzen direla gainbegiratzea. 
BI1.1. Operazio normalean, geldialdietan, abiarazteetan, konponketetan edo larrialdi-egoeretan gainbegiratzen eta egiaztatzen 
da ezarritako segurtasun-arauak eta -prozedurak errespetatzen direla. 
BI1.2. Eremu sailkatuetan egiten diren lanetan, gainbegiratzen eta egiaztatzen da lanak barne-araudian eta oro har aplikatzeko 
prebentzio-neurrietan ezarritako erreminta, babes eta ekipoekin edo haiekin bat datozenekin egiten direla. 
BI1.3. Egoera anomalo edo ustekabekoak gainbegiratzen eta jakinarazten dira, eta segurtasun-neurri posible eta 
beharrezkoetara egokitzen dira, dagokion erantzukizunaren arabera. 
BI1.4. Egindako lan guztiak gainbegiratzen dira, eta egiaztatzen da segurtasun-kondizioetan egiten direla barne-arauen 
arabera. 
BI1.5. Ekipo, makina eta instalazioen operazioko segurtasun-arauak eta -prozedurak gainbegiratzen dira, bai eta lan-eremuan 
identifikatutako arriskuak eta haien prebentzioa ere; egiaztatzen da langile guztiek ezagutzen dituztela, haiei dagokien mailan, 
eta langileak aldian behin informatzen eta trebatzen direla, anomaliak detektatzen direnean. 
BI1.6. Ekipoetan erabiltzen diren produktu kimikoak haien segurtasunaren edo agresibitatearen arabera sailkatzen dira, eta 
segurtasun-sinbologia identifikatzen da. 

LB2: Ekipoak, makinak eta instalazioak ingurumen-arauen eta -gomendioen arabera erabiltzen direla ziurtatzea. 
BI2.1. Operazio normalean, geldialdietan, abiarazteean, konpontzean edo larrialdietan gainbegiratzen da eta egiaztatzen da 
ingurumenarekin lotutako parametroak mantentzeko arauak eta prozedurak errespetatzen eta aplikatzen direla, ezarritako 
tarteetan. 
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BI2.2. Ingurumeneko parametroen anomaliak ezarritako denboran eta moduan jakinarazten direla gainbegiratzen eta 
egiaztatzen da. 
BI2.3. Prozesutik irteten diren substantzia solidoen, likidoen edo gasen konposizioa eta kontzentrazioa zaintzen eta 
kontrolatzen dira, araudiak ezarritako tartearen barnean egon daitezen. 
BI2.4. Ingurumeneko parametroetan gertatzen diren desbideratzeak zuzentzeko egin behar diren eragiketak gainbegiratu egiten 
dira, eta egokiak direla ziurtatzen da; bestela, bermatzen da ezarritako moduan eta denboran transmititzen dela haiek egiteko 
beharra. 
BI2.5. Ekipoak, makinak eta instalazioak erabiltzean ingurumena babesteko aplikatu behar diren arauak eta prozedurak, eta 
lan-eremuan identifikatutako ingurumen-arriskuak eta haien prebentzioa, ezarritako mailan ezagutzen dira. 

LB3: Norberaren eta besteen arriskuak prebenitzea, gainbegiraketaz, prestakuntzaz, komunikazioaren bidez eta norbera 
babesteko ekipoen erabilera egokia eginez. 

BI3.1. Norbera babesteko ekipoak erabiltzen dira laneko prozeduretan eta baimenetan ezartzen denean eta ezartzen denaren 
arabera. 
BI3.2. Norbera babesteko ekipoak egoera onean uzten dira, erabili ondoren. 
BI3.3. Norbera babesteko ekipoak erabiltzeko argibideak eta funtzionamendua ezagunak dira, komunikatzen dira eta 
doitasunez gainbegiratzen dira. 
BI3.4. Ekipoak erabilgarri daudela egiaztatzen da, ekipoak erabili aurretik. 
BI3.5. Ekipoak behar bezala erabiltzean anomaliak gertatzen direnean, behar den informazioa eta prestakuntza ematen da. 

LB4: Praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan langile guztien parte-hartze aktiboa, ezarritako prozeduren eta 
planen araberakoa, antolatzea eta gainbegiratzea. 

BI4.1. Praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan, larrialdi-planetan aurreikusitakoaren arabera jarduten da. 
BI4.2. Agindutako artatze- eta salbamendu-prozedurak aplikatzen dira, praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan. 
BI4.3. Praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan NBEak eta segurtasun-ekipoak erabiltzen dira, behar bezala eta 
trebeziaz. 
BI4.4. Praktiketan, simulazioetan eta larrialdietan, behar bezala jarduten da larrialdietarako banakako edo taldeko operazioetan. 
BI4.5. Gorabeherak eta haiek eragin zituzten kausak jakinarazten eta ikertzen laguntzen da, larrialdi-egoeretan eta larrialdien 
ondoren, ekintza-planak hobetzeko. 
BI4.6. Larrialdi-egoeretan berehala jarduten da, eta kontrolatu eta jakinarazi egiten da aurreikusitako larrialdi-planak 
aktibatzeko. 
BI4.7. Larrialdi-planak eta jarduera partikularra, hala dagokionean, zehazki ezagutzen dira, informazio, prestakuntza eta 
praktika egokien bidez. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Detekzio- eta babes-baliabideak. Norbera babesteko ekipoak (NBEak): betaurrekoak, aurpegi-babesak, eskularruak, 
oinetakoak eta abar. Babes kolektiboko ekipoak: begiak garbitzekoak, su-, gas-, zarata- eta erradiazio-detektagailuak. 
Alarmak. Makinen eta garraio-ekipoen segurtasun-sistemak. Segurtasuneko detektagailu eramangarriak. Lehen 
laguntzetarako edo larrialdiei erantzuteko larrialdi-gailuak. Larrialdi-ekipo finkoak eta mugikorrak. Su-eskailerak, su-
itzalgailuak, mahukak, monitoreak, larrialdiko argiztapena, arrisku-seinalizazioa. Ingurumeneko detektagailuak: aire- eta 
ur-laginak hartzeko gailuak. Uren analisia egiteko ekipoak eta kitak: fisikoak, kimikoak eta mikrobiologikoak. Airearen 
analisiak egiteko ekipoak. Afluenteen eta efluenteen tratamendu-instalazioa. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Prozesuko uraren eta produktuen laginak, tratamendua egiteko. Aire-laginak. Ezabatzeko tratatu behar diren produktu 
kimikoak. Ezabatzeko kondizioetan dauden efluenteak edo hondakinak, kanpoan tratatzeko. Barneko larrialdiko plana 
eta prozesuko segurtasuna. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuko eskuliburuak; operazio-eskuliburuak eta -prozedurak; jarduteko, abiarazteko, gelditzeko eta eragiketa 
kritikoetako prozedurak; afluenteak eta efluenteak arazteko eta tratatzeko prozesuak, metodoak eta prozedurak; makina 
eta ekipoen planoak edo eskemak; segurtasun-eskuliburuak eta -arauak; kalitateko, saiakuntzako eta analisiko 
eskuliburuak, arauak eta prozedurak; ingurumena babesteko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; larrialdietan jarduteko 
plana; norbera babesteko ekipoak erabiltzeko gomendioak eta jarraibideak; lanpostuko arrisku-fitxak; dagokion lan-
hitzarmena; ezarritako inprimaki eta formularioak; kontsolak edo terminal informatikoak erabiltzeko eskuliburuak; 
materialen, produktuen eta lehengaien segurtasun-fitxak; instalazioen planoak, produktu kimikoak erabiltzeko arauak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

PROZESU KIMIKOKO INDUSTRIEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

PROZESU KIMIKOKO INSTALAZIOEN, ENERGIA-INSTALAZIOEN ETA 
INSTALAZIO OSAGARRIEN EGOKITZAPENA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

PROZESU KIMIKOAK, ENERGIA-INSTALAZIOETAKO PROZESUAK ETA 
PROZESU OSAGARRIAK 

 
4. prestakuntza-modulua:  

PROZESUEN OINARRIZKO KONTROLEKO SISTEMAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

KONTROL AURRERATUKO SISTEMAK ETA PROZESUAK 
OPTIMIZATZEKO SISTEMAK 

 

6. prestakuntza-modulua:  
PROZESU KIMIKOKO SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-ARAUAK 

 

7. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO KIMIKOAREN KUDEAKETAKO ETA KONTROLEKO 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
PROZESU KIMIKOKO INDUSTRIEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA 

 

Kodea: MF0574_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0574_3 Instalazio kimikoko eragiketak antolatzea. 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Industria kimikoko ekoizpen-prozesu nagusiak aztertzea eta interpretatzea, eta produktuekin eta haien aplikazio-
eremuekin erlazionatzea. 

EI1.1. Prozesu jarraitu eta ez-jarraitu motak bereiztea, eta haien ezaugarriak identifikatzea ekonomiaren, 
errendimenduaren eta ekoizpen-kontrolaren ikuspegitik. 
EI1.2. Industria kimikoko prozesuetan lortutako produktuak eta azpiproduktuak eta teknika nagusiak azaltzea, 
adibidez, petrolioaren fintzea, ongarriak, polimeroak, azidoak, silikonak, produktu ez-organikoak eta abar. 
EI1.3. Ekoizpen kimikoko oinarrizko prozesuetan erabilitako erreakzio kimiko motak eta erreaktiboak identifikatzea, 
eta prozesuaren etapa bakoitzeko parametro karakteristikoak definitzea. 
EI1.4. Prozesu kimiko nagusien etapak aztertzea, eta haien kronologia zehaztea; energia ekoizteko zerbitzu 
osagarriekin edo beste zenbaitekin sinkronizatzea. 
EI1.5. Energia-ekoizpena eta beste zerbitzu osagarri batzuen ekoizpena prozesu kimiko osagarrietako erabilerarekin 
lotzea. 

A2: Gai kimikoak ekoizteko programak ezartzea, eta fabrikazio-faseak materiaren transformazio kimikoekin erlazionatzea. 
EI2.1. Prozesu kimiko nagusien optimizazioa erlazionatzea, ekoizpen-ezaugarriekin. 
EI2.2. Industria kimikoaren prozesu tipo baten fabrikazio-diagrama batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela: 

- Materialen, tresnen, ekipoen eta neurgailuen dokumentazio- eta informazio-beharrak zehaztea. 
- Fabrikatu edo araztu behar ditugun produktuak identifikatzea, haien ezaugarri fisikoen eta kimikoen 

arabera. 
- Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko kontrolatu behar diren kalitate-parametroak 

ezartzea. 
- Prozesuaren fase bakoitzean materiari gertatzen zaizkion transformazioak azaltzea. 
- Ekoizpen-jardueren sekuentziak, haien sinkronismoa, aldiberekotasuna eta puntu kritikoak zehaztea. 
- Hornikuntza-denbora eta -kantitatea zehaztea, bai eta fabrikatutako produktuak entregatzeko epeak ere. 
- Lortu behar den produktu-kantitatea nahiz produktuak izan behar dituen ezaugarriak kontuan hartuta 

egokiena den antolamendu-teknika deskribatzea. 
- Produktu kimikoak fabrikatzeko giza baliabideak eta ekoizpen-baliabide propioak esleitzea. 
- Behar bezala fabrikatzeko arauen aplikazioa baloratzea. 

A3: Kalitatea kudeatzeko sistemak prozesu kimikoen programazioarekin, garapenarekin eta kontrolarekin erlazionatzea. 
EI3.1. Kalitatearen kudeaketa ekoizpenaren parte gisa justifikatzea, eta prozesuan dagokion tokian jartzea eta duen 
garrantzia zehaztea.  
EI3.2. Kalitateko eta erabateko kalitateko kontzeptuak definitzea eta azaltzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.3. Ikuskaritza terminoa azaltzea, kalitatearen ebaluazioarekin erlazionatzea eta ikuskaritzak egiteko erabiltzen den 
dokumentazioa identifikatzea. 
EI3.4. Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko parametro gisa baloratzea kalitatea. 
EI3.5. Kalitateko eskuliburuaren kontzeptua azaltzea, orobat nola erabiltzen den eta zergatik den beharrezkoa. 
EI3.6. Behar bezala fabrikatzeko arauak aztertzea, baita ekoizpen-prozesuen antolamenduan eta planifikazioan nola 
aplikatu ere. 
EI3.7. Behar bezala fabrikatzeko arauak prozesu kimikoen industrian aplikatutako kalitate-sistemekin erlazionatzea. 

A4: Ekoizpen kimikoa planifikatzeko eta kontrolatzeko behar diren jarduerak eta dokumentuak analizatzea. 
EI4.1. Ekoizpen-eremu baten eguneroko lanaren antolamendua aztertzea, ezarritako plangintzaren eta lehentasunen 
eskalaren arabera. 
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EI4.2. Produktu kimiko bat fabrikatzeko kasu praktiko batetik abiatuz, prozesuko etapa bakoitzari dagozkion lan-
aginduak prestatzea. 
EI4.3. Ekoizpena abiarazteko, kontrolatzeko eta amaitzeko behar diren dokumentuak eta behar bezala fabrikatzeko 
arauekiko dokumentu horiek duten erlazioa definitzea. 
EI4.4. Fabrikazio kimiko industrialari dagozkion erregistroen, datuen, histogramen edo beste elementu batzuen 
ezaugarriak azaltzea, bai eta haiek idazteko erabilitako terminologia ere. 
EI4.5. Dokumentuak betetzeko, kodetzeko, artxibatzeko eta eguneratzeko modua lortutako produktuaren 
trazabilitatearekin erlazionatzea. 
EI4.6. Prozesuko eta kontroleko erregistroen eta kalkuluen tratamendua egiteko programa informatikoak aplikatzea. 
EI4.7. Txosteneko atalak identifikatzea, ekoizpenean finkatutako helburuen arabera, eta terminologia egokia erabiliz 
idaztea. 

A5: Industria kimikoaren antolamendu- eta funtzio-egitura aztertzea. 
EI5.1. Produktu organikoak eta ez-organikoak fabrikatzeko, urak arazteko eta hondakinak tratatzeko industria kimiko 
baten eremu funtzionalak azaltzea. 
EI5.2. Ekoizpen-eremuaren barneko antolamendu- eta funtzio-erlazioak azaltzea, diagrama eta organigramen bidez. 
EI5.3. Produktu kimikoen fabrikazio-prozesuen segurtasunari buruzko barne- eta kanpo-informazioaren fluxua 
deskribatzea. 
EI5.4. Enpresaren antolamenduaren barneko eragin-eremuen funtzioak identifikatzea. 
EI5.5. Enpresaren lantaldeak eta hobekuntza-taldeak baloratzea. 
EI5.6. Saileko buruaren eta lantaldeko kideen arteko, edo sailen arteko, erlazio-mekanismoak azaltzea, prozesuen 
optimizazioaren, kalitate-handitzearen eta prozesuaren koordinazio globalaren hobekuntzaren nahitaezko parte gisa. 

A6: Talde-lanaren dinamikarekin lotutako jarduerak aztertzea eta garatzea. 
EI6.1. Industria kimikoko langile sartu berriekin, lanpostu-aldaketekin edo ekoizpen-ekipo edo -metodo berriak 
sartzearekin lotutako prestakuntza-estrategiak definitzea. 
EI6.2. Errendimendu pertsonala hobetzeko tresna gisa garapen pertsonala bultzatzen duten faktoreak definitzea. 
EI6.3. Lantaldean jarrera proaktiboak eta erreaktiboak identifikatzea. 
EI6.4. Elkarrizketa positiboko teknikak identifikatzea, ordezko irtenbideak bilatzeko. 
EI6.5. Esleitutako banakako eginkizunak gainbegiratzeko teknikak aztertzea. 
EI6.6. Giza portaera ebaluatzea gatazkak prebenitzeko neurri gisa, eta gatazkak konpontzeko teknikak zehaztea. 
EI6.7. Lantaldeko eredu batean, hauek baloratzea: 

- Arrakasta izateko aukerak. 
- Erabili behar den antolamendua eta metodologia. 
- Lortutako emaitzak. 
- Erabilitako metodologia. 
- Hobekuntza-planak. 
- Lehentasunen eskala. 

 

Edukiak: 

1. Prozesu kimikoen antolamendua. 
- Prozesu kimiko industrialak. 

• Sarrera. Historia laburra. Gaur egungo garrantzia. 

• Industria kimikoko prozesu-motak eta "prozesu tipoak". Egitura eta erlazioak. 

• Industria kimikoa eta instalazio kimikoa.  
o Lehengaiak. Produktu kimikoak. 50 produktu kimiko nagusiak. 
o Azpiproduktuak eta hondakinak. Garrantzia, erabilera eta tratamendua. 
o Prozesu kimiko-industrial baten eskema orokorra. Instalazio kimiko baten atalak. 

- Fabrikazio-prozesuen irudikapen grafikoa. 

• Industria kimikoaren sinbologia. Prozesuen irudikapen grafikoak (garrantzia, deskribapena, funtzioa, 
erabilgarritasuna eta abar). 

• Prozesu-diagramak. 
o Bloke-diagramak. Fluxu-diagramak. Fluxu sinplifikatuko diagramak. 
o Prozesuko diagramak eta tresneria (P&I, Piping & Instrumentation). 
o Beste diagrama batzuk: instalaziokoak, isometrikoak, eraikuntzakoak, xehetasunetakoak... 
o Prozesu-diagramak aztertzea. 

• Makinak eta elementuak irudikatzeko sistemak: 
o Elementuen, tresneriaren, ekipoen eta instalazioen ikurrak eta identifikazioa. 
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o Prozesuko makinen eta ekipoen irudikapena eta nomenklatura. 
- Prozesu kimiko industrialak. 

• Prozesu kimikoen konbertsioa, produktibitatea eta errendimendua. 

• Zerrendako prozesuen oinarrizko deskribapena: 
o Petrolioaren fintzea. Petrolio gordina bilatzea, erauztea eta garraiatzea. 
o Lehen belaunaldiko findegiak. Konbertsio-prozesuak. Petrokimika. 
o Kimika organikoa. Olioak, koipeak eta argizariak. Xaboiak eta detergenteak. 
o Hartzidura industriala. 
o Kimika ez-organikoa. Hauek lortzeko prozesuak: Solvay soda edo sodio karbonatoa, azido sulfurikoa, 

nitrogenoa eta oxigenoa, azido nitrikoa amoniakoa, 
o Ongarriak, NaCl-aren elektrolisia, kloroaren eta azido klorhidrikoaren lorbidea. 
o Farmakoak fabrikatzea. Adibide adierazgarri bat, gutxienez. 
o Paper-orea eta papera fabrikatzea. Lehengaiak. Paper-orea lortzeko prozesuak: KRAFT prozesua, 

paper-ore sulfitikoaren prozesua. Zelulosa mekanikoa eta termomekanikoa; paper-orearen prozesu 
berriak. Paper-fabrikazioa: prozesu hezea, prozesu lehorra. 

o Polimeroen transformazioa. Polietilenoa moldatzeko prozesua. 

• Aurreko prozesu kimikoen fluxu sinplifikatuko diagrametatik abiatuta: 
o Prozesuko erreaktiboak, produktuak, azpiproduktuak, hondakinak eta erreakzio-motak identifikatzea. 
o Fabrikatutako produktuen aplikazio-eremuak identifikatzea. 
o Etapa bakoitzaren parametro karakteristikoak definitzea: faseen izaera, tenperatura, presioa, 

kontzentrazioak, pH-a eta beste zenbait aldagai. 
o Prozesuko etapak eta haien kronologia xehatzea. 
o Materia-balantzea egitea fabrikazio-ildo nagusietan. 
o Prozesuetako faseak, oinarrizko eragiketak eta eragiketa osagarriak deskribatzea. 

- Oinarrizko eragiketak eta eragiketa osagarriak. 

• Eraikinen, egituren, instalazioen, makinen, ekipoen eta materialen kudeaketa. 

• Prozesu-instalazioaren antolamendua: Prozesuko operazio-sekuentzia. 

• Mantentze-lanak.  
o Motak. Funtzioak. Mantentze-lanen planak. 
o Mantentze-lan prebentiboak. Mantentze-lan zuzentzaileak. 
o Hobekuntzak (berringeniaritza): hobekuntza- eta optimizazio-proposamenak. 

- Behar bezala fabrikatzeko arauak. 

• Oinarriak. 

• Materialen espezifikazioak. 

• Formula- eta metodo-ereduak. 

• Egokitzapen-jarraibideak. 

• Lotekako fabrikazio-protokoloak. 

• Operazioko prozedura normalizatuak. 

2. Instalazio kimikoetan lan egiteko sistemak eta metodoak. 
- Lan-metodoak. 

• Instalazio kimikoetako lanaren azterketa eta antolamendua. 

• Metodoen hobekuntza. 

• Zereginen analisia. 

• Industria kimikoko eta prozesu-industriako lanpostuen deskribapena. 

• Segurtasunaren eta ingurune-kondizioen garrantzia ekoizpen-prozesuaren antolamenduan. 
- Instalazio kimikoetako dokumentazioa. 

• Erabilgarri dagoen dokumentazioa: 
o Unitatearen operazio-eskuliburuak. Ingeniaritzako eskuliburuak. 
o Laneko prozedura normalizatuak. 
o Ekipo nagusien operazio-eskuliburuak eta fitxa teknikoak. 

• Eskuliburuak egitea: 
o Ekoizpenerako argibide-orriak. 
o Laneko prozedura normalizatuak. 
o Operazioko eskuliburuak. 
o Ekipo nagusien zaintza-, kontrol- eta mantentze-planak. 
o Ekipo nagusien eta ekipo dinamikoen bizitza-fitxak. 
o Txanda-liburua edo unitatearen gertakari-liburua. 
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• Unitateko dokumentazioaren artxiboa, kudeaketa eta kontrola. Garrantzia. 

3. Ekoizpen jarraituaren eta ez-jarraituaren plangintza eta kontrola. 
- Ekoizpenaren kudeaketari buruzko kontzeptu orokorrak. 

• Kostu- eta produktibitate-nozioak. 

• Ekoizpen-planifikazioko sistemak. 

• Materialen eskakizunen plangintza (MRP). 

• Itoguneen kudeaketa (OPT). 

• Unean uneko sistema (JIT). 
- Hornidura/erosketak. 

• Erosketen kudeaketa eta sistemak. 

• Izakinen kudeaketa eta kontrola. 

• Erosketen eta izakinen sistemak integratzea. 

• Stockak kudeatzea kostuak murrizteko. 

• Aplikazio informatikoak. Prozesuak kontrolatzeko eta ekoizpena kontrolatzeko programak. 
- Ekoizpen-plan bat egitea. 

• Prozesuaren deskribapena. 

• Lehengaiak. Prezioa. Produkzio maximoa eta minimoa. 

• Fabrikazio-faseak. Teknika erabiliak. Kalitate-kontrola. 
- Lotekako ekoizpen baten programazioa. 

• Programazio-ereduak. Aurrekontua. Programazio lineala. Ordenagailu bidezko simulazioa. Industria edo 
enpresa batzuetarako garatutako eredu espezifikoak. 

- Produktu bat sustatzeko metodoak. 

• Publizitatea. 

• Salmenta-promozioak. 

• Harreman publikoak. 

• Salmenta pertsonalak. 
- Produkzioaren aurrerapenaren kontrola. 

• Produkzioaren kontrolaren funtzioak. 

• Ekoizpenaren plangintza. 

• Ekoizpenaren programazioa. 

• Produkzioaren kontrolaren bilakaera. 

• Ekoizpen-kontrolak arrakasta izan dezan lortzeko behar diren faktoreak. 

• Ekoizpen-sistemak eta haien ezaugarriak. 

• Ekoizpen-sistemaren sailkapenak. 

• Aplikazio informatikoak. Prozesuak kontrolatzeko eta ekoizpena kontrolatzeko programak. 

4. Instalazio kimikoko kalitate-kontrola. 
- Erabateko kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren kontzeptua. 

• Kalitate kontzeptuaren bilakaera historikoa. 

• Europako bikaintasun-eredua: Autoebaluazioa. 

• Kalitatea bermatzeko sistemak: ISO 9000. 

• Kalitate-eskuliburua, prozedurak eta dokumentazio operatiboa. 

• Kalitatea diseinatzea eta planifikatzea. 

• Kalitatea kudeatzeko teknika aurreratuak: benchmarkinga. 

• Kalitatea kudeatzeko teknika aurreratuak: Prozesuen berringeniaritza. 
- Kalitate-arauak. 

• Kalitatearen araudia. 

• ISO 9000 araua: 2000. 

• EFQM eredua (Europako Enpresen Bikaintasun Eredua). 
- Kalitatea produktuaren diseinuan. 

• Bezeroen beharrak. 

• Diseinuaren plangintza. 

• Diseinuaren abiapuntuko datuak definitzea. 

• Diseinua egitea. 

• Diseinuaren baliozkotasuna egiaztatzea. 
- Produktu bat garatzea. 
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• Produktuen garapenaren logika. 

• Faseak: 
o Produktuaren sorkuntzaren garapenaren ikerketa. 
o Ekoizpenaren produktua eta prozesua garatzea. 
o Diseinuaren azken prestaketa eta ekoizpen-prozesua. 
o Ekoizpen erregularra. 

- Kalitatea fabrikazioan. 

• Prozesuaren azterketa. 

• Prozesuetako aldaketak eta haien neurketa. 

• Behar bezala fabrikatzeko arauak, kalitatearekin lotuak. Fabrikazio-gidaliburua. 

• Kalitatearen bermea hornitzaileen horniduretan. 

• Laginak hartzea. Laginketa-teknikak. 

• Produktu solidoak, likidoak eta gasak biltegiratzeko tokiko kondizioen kontrola. 

• Homologazioa eta ziurtagiria. 

5. Kalitatearen kudeaketa 
- Prozesuaren azterketa. 

• Sistema fisikoa. Fabrikazio-sistemaren azterketa. Integrazio-mailak. Logistika eta biltegiratzea. 

• Makineria eta instalazioen inbentarioaren egoera. 

• Informazio-sistema. 

• Analisi-eredua. 
- Behar bezala fabrikatzeko arauak, kalitatearekin lotuak. 

• Behar bezala fabrikatzeko arauen kontzeptua eta helburuak. 

• Behar bezala fabrikatzeko arauen historia laburra. 

• Kalitate-kontroleko kalitate-bermearen kontzeptu bereizia. 

• Kalitate-kontrolaren unitatea FDAren arabera. 

• Kalitatea kudeatzeko sistemaren betekizunak, Europako Batasunaren arabera. 

• Autoikuskapenak. Kalitatea kudeatzeko sistemak. 

• Antolamendu-egitura: enpresaren kalitate-saila edo zuzendaritzaren arduraduna. 

• Kalitatearen plangintza. 

• Antolamendu-prozesuak. 

• Erakundeak kalitateari aplikatzen dizkion baliabideak. 

• Erabiltzen den dokumentazioa. 
- Kanpo- eta barne-ikuskapenak. 

• Ikuskapenen kudeaketaren sarrera. Aplikatu behar diren arauak, helburuak eta definizioak. 

• Barne-ikuskapenak. Kanpo-ikuskapenak. 

• Ikuskapen-prozesua. Kalitateko barne-ikuskapenaren beharra. 

• Ikuskapenaren dokumentazioa. 

• ISO 9000 arauak eskatzen dituen ikuskapenak. 19011 araua. 

• Ikuskatu beharreko betekizunak, ISO 9001:2000. 

• Ikuskapenei erantsitako balioa. 

• Kasu praktikoak. 
- Prozesuetako aldaketak eta haien neurketa. 

• Datu-bilketa eta aurkezpen estatistikoa. 

• Adierazpen grafikoa. Datuak eta emaitzak aurkezteko grafiko-motak. Aldagaien eta ezaugarrien araberako 
kontrol-grafikoak. Kontrol-grafikoak interpretatzea. 

6. Prozesu-industriaren antolamendu-egitura eta egitura funtzionala. 
- Enpresaren egitura funtzional eta organikoa. 

• Deskribapena. Hura ezagutzeak ekoizpen-prozesuan duen garrantzia. 

• Ekoizpen-sailak beste sail batzuekin dituen harreman funtzionalak: 
o Ingeniaritza. Kontrol- eta kalitate-laborategia. Segurtasuna. Giza 
o Baliabideak. Erosketak-Biltegia. I+G+B. Mantentze-lanak. Zerbitzu osagarriak. 
o Gainerako ekoizpen-unitateak. 

- Ekoizpenaren helburuak, funtzioak eta azpifuntzioak. 

• Instalazio Kimikoaren Ekoizpeneko unitateen arduradunen arteko erlazio- eta komunikazio-mekanismoen 
garrantzia. 
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7. Industria kimikoan giza baliabideak kudeatzeko talde-dinamika. 
- Enpresa-antolamenduko printzipioak. 

• Talde edo ekipo bateko kideen ekintzen zuzendaritza eta koordinazioa. 1. Zereginak esleitzea. 2. Emaitzak 
aztertzea. 

• Antolamenduko funtsezko faktoreak. 

• Enpresa-erakunde tipo baten oinarrizko elementu formalak. 

• Enpresa-erakunde tipo baten oinarrizko aldagai instrumentalak. 
- Taldeen ezaugarriak. 

• Taldeak dinamizatzeko teknikak. Taldeak dinamizatzeko tekniken aplikazioa. 

• Lidergoa. Esleitzeko modua. Talde-lana. 

• Gaitasunak eta jarrerak. Jarduera-ereduak. 

• Aginte- eta motibazio-teknikak. 

• Koordinaziorako zailtasunak. Gatazka-seinaleak. 
- Talde-teknikak: 

• Lan-saioen prestakuntza. Helburuak. 

• Bilerak zuzentzeko teknikak. 

• Bilera bateko rol bereziak. 

• Bilera bat prestatzeko teknikak. 

• Arazoak aztertzeko eta konpontzeko teknikak. 

• Ideia-jasa. Paretoren printzipioa. Kausa-efektu diagramak, eta abar. 
- Komunikazio- eta prestakuntza-metodoak. 

• Informazioaren, prestakuntzaren eta taldearen parte-hartzearen garrantzia. 

• Taldeko kideei esleitutako eginkizunak biltzen dituzten dokumentuak prestatzea. 

• Argibideak ahoz ematea, helburu batzuk lortzeko. 

• Informazio-/komunikazio-motak. Komunikazio-prozesuaren elementuak. 

• Komunikazio eraginkor eta laburrerako estrategiak. 

• Eremuko prestakuntza-beharrak detektatzea. Gabeziak. Langile berriak. Ekoizpen-sistemetako aldaketak. 
Makina eta ekipo berriak. 

• Komunikazioa enpresan. Komunikazioa taldean. Taldearen kezken eta hobekuntza-proposamenen 
arduradunaren ezagutza eta transmisioa. 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
PROZESU KIMIKOKO INSTALAZIOEN, ENERGIA-INSTALAZIOEN ETA 
INSTALAZIO OSAGARRIEN EGOKITZAPENA 

 

Kodea: MF0575_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0575_3 Prozesu kimikoko instalazioen, energia-instalazioen eta instalazio 

osagarrien egokitzapena egiaztatzea. 
 

Iraupena: 180 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
PROZESUKO INSTALAZIOETAKO, ENERGIA-EKOIZPENEKO INSTALAZIOETAKO 
ETA INSTALAZIO OSAGARRIETAKO MAKINEN ETA ELEMENTUEN 
EGOKITZAPENA 
 
Kodea: UF0113 
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Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

energia-ekoizpeneko instalazioetako eta instalazio osagarrietako makinei eta elementuei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesu kimikoen, energia-ekoizpeneko prozesuen eta prozesu osagarrien simulazio-programetatik abiatuz, makinak 
maneiatzea eta haien ezaugarriak eta prestazioak aipatzea. 

EI1.1. Instalazio kimikoetako, energia-ekoizpeneko instalazioetako eta instalazio osagarrietako makinak eta 
elementuak bereiztea. 
EI1.2. Makinak eta bestelako elementuak adierazteko sistemak deskribatzea, eta sinbologia eta nomenklatura zuzena 
erabiltzea. 
EI1.3. Hodien adierazpena eta nomenklatura azaltzea, bai eta haien babes-elementuak ere (haustura-diskoak, 
arintze-balbulak, segurtasun-balbulak eta abar). 
EI1.4. Makina eta elementu garrantzitsuenen eskuliburu teknikoak interpretatzea. 
EI1.5. Balbulen, hodi-junturen, ponpen, konpresoreen eta osagaien sinbologia industriala grafikoki adieraztea eta 
interpretatzea prozesu kimikoko instalazio batean, energia-ekoizpeneko instalazio batean edo instalazio osagarri 
batean. 
EI1.6. Prozesu kimikoko ekipoen, energia-ekoizpeneko eta -banaketako ekipoen eta beste zerbitzu osagarri batzuen 
babes-elementu nagusiak deskribatzea (segurtasun-balbulak, arintze-balbulak, haustura-diskoa eta abar). 
EI1.7. Makina-motak prozesuaren edo oinarrizko operazioaren helburuarekin erlazionatzea. 

A2: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta zerbitzu osagarrietako instalazioetako makinen eta elementuen 
funtzionamendua aztertzea. 

EI2.1. Prozesu kimikoan, energia sortzeko prozesuan eta zerbitzu osagarrietan, makinen helburua eta 
espezifikotasuna aztertzea. 
EI2.2. Makina- eta elementu-motak prozesuaren edo oinarrizko operazioaren helburuarekin erlazionatzea. 
EI2.3. Instalazio kimiko eta osagarrietako makinak abiaraztean eta erabiltzeko fasean kontrolatu/optimizatu behar 
diren parametroak definitzea. 
EI2.4. Ponpen, konpresoreen, haizagailuen, puzgailuen, turbinen eta irabiagailuen elementu osagarrien (koipeztatze-
sistemak, hozte-sistemak, erreduzitzaileak eta abar) ezaugarriak azaltzea. 
EI2.5. Makinak hautatzeko hipotesiak egitea, lortu edo prozesatu beharreko produktuaren ezaugarrien, instalazio-
motaren edo lortu nahi den errendimenduaren arabera. 

A3: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako instalazioetako makinetako eta 
elementuetako disfuntzioen kausa nagusiak detektatzea. 

EI3.1. Higatu edo hondatu daitezkeen makinen eta elementuen kontserbazio- eta mantentze-arazoak identifikatzea. 
EI3.2. Parametro definituak dituen edo disfuntzio-arazoren bat duen (presioa, tenperatura, isuriak eta abar) fluidoak 
garraiatzeko zirkuitu baten kasu praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 
Zirkuituaren konfigurazioari aldaketak proposatzea. 
Irtenbideak proposatzea, ponpetan edo balbuletan eraginez, funtzionamendu-kondizioak aldatuz eta irtenbidearen 
irismena arrazoituz. 
EI3.3. Detektatutako matxurak konpontzeko lan-aginduak sortzearekin lotutako dokumentazioa deskribatzea, bai eta 
ondoren ongi funtzionatzen duela egiaztatzeko balio duena ere. 

A4: Prozesu kimiko eta osagarrietako instalazioetan erabiltzen diren makinak prestatzeko eta egokitzeko operazioak 
azaltzea. 

EI4.1. Prozesuko etapetan (esku-hartzea, mantentze-lanak, prozesua, abiaraztea eta gelditzea) erabili behar den 
seinalizazioa identifikatzea. 
EI4.2. Abiarazi aurretik makinetan eta tresnetan egin behar diren egiaztapenak deskribatzea. 
EI4.3. Makina eta instalazioen tresneria- eta erregulazio-motak azaltzea, eta haien kalibrazioa eta doikuntza 
deskribatzea. 

 
Edukiak 

1. Instalazioak irudikatzeko sistemak. 
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- Prozesuen irudikapen grafikoak (garrantzia, deskribapena, funtzioa, erabilgarritasuna eta abar). Kasu guztien 
adibideen azterketa. 

- Tresneriaren, elementuen, ekipoen eta instalazioen ikurrak eta identifikazioa. 
- Prozesuko makinen eta ekipoen irudikapena eta nomenklatura. 

2. Hodiak eta gehigarriak. 
- Hodien espezifikazioa: 

• Ezaugarriak. Motak. Nomenklatura. Materialak eta dimentsioak. 

• Juntura-sistemak. 

• Espezifikazioak eta arauak. 
- Hodien irudikapena eta nomenklatura. 
- Hodi-gehigarriak: 

• Ukondoak, T-ak, gurutzeak, lotura-elementuak, deribazioak, murriztapenak, tapak, tapoiak, estalkiak, 
bridak, junturak. 

• Euskarriak, hedapen-junturak. 

• Isolamendua, lerro nagusiari segitzen dion lurrun-lerroa, zorroa. 

3. Hodiak eta ontziak babesteko elementuak. 
- Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). Ezaugarriak. 

• Segurtasun-balbulak. 

• Arintze-balbulak. 

• Haustura-diskoak. 

• Atzera ezineko balbulak. 

4. Lurrun-lerroa eta haren osagarriak. 
- Garrantzia. Funtzionaltasuna. Ezaugarriak. 
- Kondentsatua eta flash lurruna berreskuratzeko sistemak. Kondentsatu-lerroa. 
- Ezaugarriak. 
- Lurrun- eta kondentsatu-lerroen diseinua. Prozesuko lerroei lurrunarekin segitzeko diseinua. 
- Lurrun-purgagailuak: Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). Ezaugarriak. 

• Mekanikoak. 

• Termostatikoak. 

• Termodinamikoak. 

• Flotagailuduna. 

• Dilatazio-konpentsagailuak. 

5. Lerroen operazioa eta mantentze-lanak. 
- Lerroen operazioa: drainatzea, betetzea, garbitzea, geldotzea, ohiko operazioak. 
- Oinarrizko mantentze-lanak. 

• Mantentze-lan prebentiboa: ihesak, bibrazioak, deformazioak, buxadurak, korrosioaren prebentzioa. 

• Isolamendua hondatzea (prozesu-lerroak, lurrun-lerroak, kondentsatu-lerroak, fluido termikoen lerroak eta 
abar). 

• Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

6. Balbulak. 
- Balbularako sarrera. 

• Garrantzia. 

• Balbularen atal nagusiak. Eraikuntza-xehetasunak. 

• Funtzio eta deskribapen mekanikoa. 
- Sailkapena: erabileraren eta eraikuntza-elementuen arabera. 

• Funtzioaren arabera: ixteko balbulak (on-off), erregulatzeko balbulak, purgatzekoak, atzera ezinekoak, 
igarotze-segurtasunekoak (semirregulazioa), erregulazioko balbula mikrometrikoak, deribaziokoak. 

• Osaera mekanikoaren arabera: uhate-giltzak, globo-balbulak, tximeleta-balbulak, diafragma-balbulak, bola-
balbulak edo errotazio-balbulak, bereziak. 

- Balbulen ezaugarri nagusiak. 

• Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. 
o Uhate-giltza, globo-balbula, tximeleta-balbula, diafragma-balbula, errotazio-balbula. 
o Balbula bereziak: hauspo-balbulak, elektrobalbulak, tenperatura altukoak, kriogenikoak, presio 

altukoak. 
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- Funtzio berezietako balbulak. 

• Atzera ezineko balbula. 
o Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. 

Materialak 
o Sailkapena: Pistoia. Bola. Ziria. 
o Eraikuntza-materialak eta -aldaerak. Instalatzeko, operazioko eta mantentze-lanetako argibideak. 

• Segurtasun-balbula. 
o Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. 

Materialak. 
o Elementu edo atal nagusiak (atal mekanikoak). Eraikuntza-materialek prozesuarekin duten 

bateragarritasuna. Muntaketa. Instalazioa. Mantentze-lanak. 
o Balbula-motak eta funtzionamendua: bat-bateko irekiera-balbulak, presioa arintzeko balbulak, 

zuzeneko ekintzakoak, zeharkako ekintzakoak, segurtasun-balbula sinpleak, segurtasun-balbula 
bikoitzak edo anizkoitzak. 

o Segurtasun-balbulen kontrola, ikuskapenak eta tinbratuak. 

7. Balbulen operazioa/manipulazioa. 
- Balbularen posizionamendua. 

• Eskuzkoa 

• Eskuzkoa, engranaje mekanikoarekin (biderkatzailea) 

• Pneumatikoa. Hidraulikoa. 

• Elektrikoa. 
- Oinarrizko mantentze-lanak: 

• Balbulak muntatzeko oinarrizko kontzeptuak. 

• Mantentze-lanetako ohiko operazioak: 
o Lubrifikazioa, koipeztaketa, korrosioaren kontrola. 
o Iztupa-kaxen kontrola. Iztupak ordeztea. 
o Ihes-kontrola (kanpokoa eta barnekoa). 

• Balbula handiak konpontzeko edo ordezteko operazioak. Eragiketak gainbegiratzea. Prozedura 
normalizatuak. 

• Lan-baimenak. 

8. Ekipo dinamikoak. Ponpak. 
- Sarrera. 

• Instalazioan duten funtzioa eta garrantzia. 

• Sailkapena: dinamikoak eta desplazamendu positibokoak. Ezaugarri orokorrak. Ponpak hautatzeko 
faktoreak. 

- Fluidoak. 

• Sarrera. Fluidoen izaera. 

• Fluidoen propietateak: Deskribapena, propietateak, motak, unitateak, ekuazio matematikoak. 
o Masa, pisu espezifikoa eta dentsitatea. 
o Presioa. Presioaren kontzeptua. 
o Biskositatea. Konprimagarritasuna. 
o Lurrun-presioa. 
o Gainazal-tentsioa. 
o Gasen egoera-ekuazioa. 

- Motoponpa zentrifugoa. 

• Funtzionamendu-printzipioak. Ezaugarriak. Erabilera. Abantailak eta eragozpenak 

• Ponpa zentrifugoa identifikatzen duten ezaugarriak, espezifikazioak: altuera manometrikoa (H), emaria (Q), 
potentzia xurgatua (Px), potentzia erabilgarria (Pe), errendimendua (_), NPSH. Kabitazioa. Kurba 
ezaugarriak. Parametro hauen kalkulu matematikoak. 

• Ponpa zentrifugo motak: fluxu erradiala, mistoa, axiala; horizontalak, bertikalak; autoabiarazleak, etapa 
aniztuna. 

• Motoponparen atal nagusien deskribapena: Motorra, erreduktorea, akoplamendua, burua. Motoponparen 
euskarria; bankada eta zimendatzea. 

• Ponpa osatzen duten elementuen atal funtzionalak eta eraikuntza-atalak, eta haien deskribapena: 
xurgapenaren hargunea, eragilea edo gurpila eta higadura-eraztunak, paketatze-kaxa, bulkatze-hargunea, 
karkasa, ponparen gorputza eta abar. Osagarriak: higadura-eraztunak, kojineteak edo errodamenduak, 
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akoplamendua, bankada, konpresio-paketatzeak (iztupatuak), zigilu mekanikoak (itxitura mekanikoak), 
hozte-sistemak. 

• Ponpa hautatzeko, muntatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko irizpidea. 

• Fase bakoitzean erabilitako kontzeptuak, ezagutzak eta printzipioak. 

• Mantentze-lanak: Ponpa zentrifugoen anomalien analisia eta diagnostikoa. 

• Mantentze-lanen periodikotasuna. Lubrifikazio-teknikak. 

• Mantentze-lan prebentiboak: lerrokadura, bibrazioak, gainberotzeak, lubrifikazioa, ihesak, iztupa-kaxak edo 
itxitura mekanikoak, eraztun irristarien higadurak, errodamenduak, hozte-zirkuitua, bankada, oinarria. 

• Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen "Operazio eta mantentze-lanen eskuliburuen" 

• erabilera eta garrantzia. Kontrola, funtzionatzen ari denean. Operazio-anomaliak. Matxura ohikoenak eta 
izan ditzaketen kausak. 

- Desplazamendu positiboko motoponpak. 

• Funtzionamendu-printzipioak. Ezaugarriak. Erabilera. Abantailak eta eragozpenak 

• Desplazamendu positiboko ponpa identifikatzen duten ezaugarriak eta espezifikazioak: altuera 
manometrikoa (H), emaria (Q), potentzia xurgatua (Px), potentzia erabilgarria (Pe), errendimendua (_), 
NPSH. 

• Desplazamendu positiboko ponpa-motak. Deskribapen mekanikoa eta funtzionala: 
o Txandakakoak: enbolo eta pistoiduna, mintz-ponpa, diafragma-ponpa. 
o Birakariak: pistoi paralelodunak (axialak edo inklinatuak), pistoi erradialekoak, engranajedunak, pala-

ponpak, torloju-ponpak edo helikoidalak, eraztun likidoko ponpak. 

• Ponpa hautatzeko, muntatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko irizpidea. 

• Fase bakoitzean erabilitako kontzeptuak, ezagutzak eta printzipioak. 

• Mantentze-lanak: Desplazamendu positiboko ponpen anomalien analisia eta diagnostikoa. Mantentze-lanen 
periodikotasuna. 

• Lubrifikazio-teknikak. Barne-ihesen ondorioz eraginkortasuna galtzea: detekzioa eta konponketa. 

• Mantentze-lan prebentiboak: lerrokadura, bibrazioak, gainberotzeak, lubrifikazioa, ihesak, iztupa-kaxak edo 
itxitura mekanikoak, elementu dinamikoen higadurak, errodamenduak, hozte-zirkuitua, bankada. 

• Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen "Operazio eta mantentze-lanen eskuliburuen" 
erabilera eta garrantzia. Kontrolatzea funtzionatzen ari dela. Operazioko anomaliak. Matxura ohikoenak eta 
izan ditzaketen kausak. 

9. Konpresore zentrifugoak eta txandakakoak: Printzipioak eta espezifikazioak. 
- Motak: deskribapena eta xehetasun mekanikoak. 

• Txandakako konpresore baten osaera eta funtzionamendua. Txandakako konpresore bat erregulatzeko 
gailuak eta metodoak (emaria eta presioa). 

• Konpresore zentrifugo baten osaera eta funtzionamendua. Konpresore zentrifugo bat erregulatzeko gailuak 
eta metodoak (emaria eta presioa). 

• Konpresore-aukeraketa. Konpresore zentrifugoak eta desplazamendu positibokoak. Txandakako 
konpresoreen eta konpresore zentrifugoen arteko aldeak. 

- Konpresoreen erabilera eta mantentze-lanak. 

• Funtzionamendu-printzipioak. Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. Fabrikatzailearen "Operazio eta 
mantentze-lanen eskuliburuen" erabilera eta garrantzia. Operazioaren kontrola. Operazioko anomaliak. 
Matxura ohikoenak eta izan ditzaketen kausak. 

• Ekipo osagarria: lubrifikazio-ponpa, bankada, hozte-sistema, segurtasun-elementuak (arintze-balbulak, 
alarmak eta abar). 

• Oinarrizko mantentze-lanak: ezohiko zaratak, bibrazioak, gainberotzeak, korrosioarekiko babesa, barne-
higaduragatik eraginkortasuna galtzea. 

• Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 
•  

10. Puzgailuak eta haizagailuak: Printzipioak eta espezifikazioak. 
- Motak: deskribapena eta xehetasun mekanikoak. 

• Helize-motakoa. Xehetasun mekanikoak eta eraikuntza-xehetasunak. Aplikazioak. 

• Axiala. Xehetasun mekanikoak eta eraikuntza-xehetasunak. Aplikazioak. 

• Zentrifugoa. Xehetasun mekanikoak eta eraikuntza-xehetasunak. Aplikazioak. 

• Haizagailuen faktore bereizgarriak: 
o Zarata: zarataren kausak. 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

32

o Kurba ezaugarriak, presio estatikoa eta dinamikoa. 
o Gastuaren erregulazioa eta kontrola. 

- Funtzionamendu-printzipioak, abiarazteko eta gelditzeko operazioak, martxa normaleko operazioak, ohiko arazoak. 
- Oinarrizko mantentze-lanak. Matxura ohikoenak. Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

11. Irabiagailuak. Definizioa. Printzipioak eta espezifikazioak. 
- Irabiagailuen ezaugarri orokorrak: 

• Atal nagusiak. 

• Gurpil-ereduak. 

• Fluxua oztopatzeko pantailak. 

• Irabiatze-potentziaren kalkulua. Erabilgarritasuna. 
- Irabiagailu-motak. Eraikuntza-deskribapena eta deskribapen funtzionala. Erabilera. 

• Birakaria. Helize-irabiagailuak. Pala-irabiagailuak. Turbina-irabiagailuak. Aingura-irabiagailuak. Kono-
irabiagailua. 

• Pendularrak. Bor-bor egitea. 

• Fluxu-nahasgailuak. Ponpa zentrifugoak. 

• Errota koloidalak. Oratzeko makinak. 

12. Lurrun- eta gas-turbinak. Instalazio kimikoetako erabilera 
- Funtzionamendu-printzipioak. Atal nagusien deskribapena. 
- Abiarazteko, operazioko eta gelditzeko prozedurak. Kontrola eta zaintza martxa normaleko operazioan, arazo 

ohikoenak. 
- Sistema osagarriak: Kontrol-sistemak eta erregulagailuak. Erregai-sistema. 
- Lubrifikazio-sistema. Pizte-sistema. Abiatze-sistema. Haizatze-sistema. 
- Oinarrizko mantentze-lanak. Mantentze-lan espezifikoen ikuskapena. 

13. Solido-garraiatzaileak. 
- Solidoak garraiatzea instalazio kimikoaren barnean. 

• Sarrera. Garrantzia. 

• Garraiatzaile-motak. 
o Instalazio mugikorrak, deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena: orgatxo elektrikoak, 

gasolio bidezkoak, traktoreak, pala mekanikoak, garabi mugikorrak, zubi-garabiak. 
o Instalazio finkoak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena: uhal garraiatzaileak, 

putzupada bidezkoak, kate bidezkoak, torloju amaigabe bidezkoak, bereziak, sistema 
pneumatikoetan oinarrituak. 

• Solidoak garraiatzeko aipatutako sistemen operazio-prozeduren eta oinarrizko mantentze-prozeduren 
deskribapen laburra. 

14. Motor elektrikoak. 
- Korronte alternoko motorrak. 

• Eraikuntza-atal nagusiak. 

• Korronte alternoko motorren ezaugarri elektrikoak. Erabilera. 

• Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, 
ingurune sukoiak edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako motorrak). 

• Motorra eta operazioa: Isolamendu-mota: zerbitzu-erregimenak, korronte alternoko motorrak 
abiaraztea/gelditzea, biraketaren norabidea, abiaduraren kontrola (maiztasun-erregulagailua), onartzen 
diren maniobra-kopurua/ordu, potentzia izendatua eta korronte izendatua. 

• Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazo 
ohikoenak. 

- Korronte zuzeneko motorrak: 

• Eraikuntza-atal nagusiak. 

• Korronte zuzeneko motorren ezaugarri elektrikoak. Erabilera. 

• Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, 
ingurune sukoiak edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako motorrak). 

• Motorra eta operazioa: Isolamendu-mota: zerbitzu-erregimenak, korronte alternoko motorrak 
abiaraztea/gelditzea, biraketaren norabidea, abiaduraren kontrola (maiztasun-erregulagailua), onartzen 
diren maniobra-kopurua/ordu, potentzia izendatua eta korronte izendatua. 

• Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazoak. 
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2.2. prestakuntza-atala 
PROZESUKO ETA ENERGIA-EKOIZPENEKO EKIPOEN ETA INSTALAZIOEN, ETA 
EKIPO ETA INSTALAZIO OSAGARRIEN EGOKITZAPENA 
 

Kodea: UF0114 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

prozesu-ekoizpeneko eta energia-ekoizpeneko ekipo eta instalazioei eta instalazio eta ekipo osagarriei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Prozesu kimikoen, energia-ekoizpeneko prozesuen eta prozesu osagarrien simulazio-programetatik abiatuz, ekipoak 

maneiatzea eta haien ezaugarriak eta prestazioak aipatzea. 
EI1.1. Energia-transferentzia gertatzen den prozesu baten —ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkanaren— simulazio-
programa batetik abiatuz, ekipoak, tresnak eta gailuak ezagutzea eta bero-ekoizpeneko iturriak identifikatzea. 
EI1.2 Prozesu kimikoko instalazio batean ekipoek izan dezaketen banaketaren eskema interpretatzea, eta banaketa justifikatzea. 

A2: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta zerbitzu osagarrietako ekipoen eta instalazioen funtzionamendua aztertzea. 
EI2.1. Prozesu kimikoan, energia sortzeko prozesuan eta zerbitzu osagarrietan, instalazioen helburua eta espezifikotasuna 
aztertzea. 
EI2.2. Ekipo-motak prozesuaren edo oinarrizko operazioaren helburuarekin erlazionatzea. 
EI2.3. Instalazio kimiko eta osagarrietako ekipoak abiaraztean eta erabiltzeko fasean kontrolatu/optimizatu behar diren 
parametroak definitzea. 
EI2.4. Prozesu kimikoko, energia-ekoizpen eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako ekipoekin eta instalazioekin lotutako 
elementu osagarrien (labeetako pizgailuak, lurrun-galdaretako kondentsadoreak) ezaugarriak azaltzea. 
EI2.5. Ekipoak hautatzeko hipotesiak egitea, lortu edo prozesatu beharreko produktuaren ezaugarrien, instalazio-motaren edo lortu 
nahi den errendimenduaren arabera. 
EI2.6. Prozesuko produktu osagarri motak bereiztea (erregaiak, urak, aditiboak eta abar), bai eta haiek erabiltzeko kondizioak ere. 

A3: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako instalazioetako eta ekipoetako 
disfuntzioen kausa nagusiak detektatzea. 

EI3.1. Ekipo kimikoen eraikuntzan eta banaketako instalazioetan erabilitako material-motak erlazionatzea, ondorengo erabileraren 
arabera eta korrosioagatik, nekeagatik eta beste arrazoi batzuengatik izan ditzakeen aldaketen arabera. 
EI3.2. Higatu edo hondatu daitezkeen elementuen eta instalazioen kontserbazio- eta mantentze-arazoak identifikatzea. 
EI3.3. Sortutako, garraiatutako eta/edo biltegiratutako materialek instalazio eta zirkuituetan dituzten eraginak zerrendatzea, eta 
gertatzen diren aldaketak eta disfuntzioak interpretatzea. 
EI3.4. Norberaren eskumeneko instalazioetako eta ekipoetako esku-hartzeen prozedurak azaltzea. 
EI3.5. Detektatutako matxurak konpontzeko lan-aginduak sortzearekin lotutako dokumentazioa deskribatzea, bai eta ondoren ongi 
funtzionatzen duela egiaztatzeko balio duena ere. 

A4: Prozesu kimiko eta osagarrietako instalazioak eta ekipoak prestatzeko eta egokitzeko operazioak azaltzea. 
EI4.1. Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko edo beste zerbitzu osagarri batzuetako instalazio bateko aurrekomisionatu- eta 
komisionatu-prozesu bat deskribatzea. 
EI4.2. Ekipoetan eta instalazioetan egindako huts-, presio- eta estankotasun-probak azaltzea. 
EI4.3. Prozesuko etapetan (esku-hartzea, mantentze-lanak, prozesua, abiaraztea eta gelditzea) erabili behar den seinalizazioa 
identifikatzea. 
EI4.4. Abiarazi aurretik ekipoetan eta tresnetan egin behar diren egiaztapenak deskribatzea. 
EI4.5. Ekipo eta instalazioen tresneria- eta erregulazio-motak azaltzea, eta haien kalibrazioa eta doikuntza deskribatzea. 
 

Edukiak: 
1. Instalazio kimikoetako instalazio tipoak eta ekipo nagusiak. 

- Alderdi orokorrak. 

• Sarrera. Historia laburra. 

• Instalazio kimikoaren egoera. Garrantzia eta erabilgarritasuna. 

• Instalazio eta ekipo moten zerrenda. 

2. Hozte-dorreak. 
- Ezaugarri orokorrak. 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

34

• Instalazio kimikoko hozte-sistemaren deskribapena. 

• Hozte-dorre motak: Eramangarriak eta finkoak. 
- Hozte-dorre mugikorrak. 

• Multzoaren deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Erabilera. Elementu nagusien deskribapena. 

• Ekarpen-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 

• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 

• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. Itzulerako uraren eta airearen arteko bero-
trukerako betegarria. Erreserbako ur-ontzia. Eraikuntza-formak, -tamainak eta -materialak. 

• Aire-zirkulazioko elementuak. Tiro induzituko dorreak. Tiro behartuko dorreak. Haizagailua. Forma, 
antolamendua. Abantailak eta eragozpenak. 

• Hozte-dorreen ohiko arazoak: ur-ihesak, prozesu kimikoko substantziengatiko kutsadura, deposituen eta 
lohien sorrera, lerroen buxadurak, bakterioen eta ureko mikroorganismoen ugaltzea. 

• Legionelosiaren legezko alderdiak. Bakterioaren kontrola. Tratamendu espezifikoak. 
- Hozte-dorre finkoak. 

• Multzoaren deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Erabilera. Elementu nagusien deskribapena. 

• Ekarpen-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 

• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 

• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. Bero-trukerako betegarria: itzulerako ura eta 
airea. Erreserbako ur-ontzia. Eraikuntza-formak, -tamainak eta -materialak. 

• Aire-zirkulazioko elementuak. Tiro induzituko dorreak. Tiro behartuko dorreak. Tiro naturaleko dorreak. 
Haizagailua. Forma, antolamendua. Abantailak eta eragozpenak. 

• Hozte-dorreen ohiko arazoak: ur-ihesak, prozesu kimikoko substantziengatiko kutsadura, deposituen eta 
lohien sorrera, lerroen buxadurak, bakterioen eta ureko mikroorganismoen ugaltzea. 

• Legionelosiaren legezko alderdiak. Bakterioaren kontrola. Tratamendu espezifikoak. 

3. Lurrun-galdarak. 
- Energia termikoaren ekoizpena eta transferentzia. 

• Presiopeko gailuei alderdi orokorrak. Presio-ontziei buruzko erregelamendua. 

• Energia termikoa ekoizteko sistemak, erregaiak eta beste energia-iturri alternatibo batzuk. 

• Ur-lurrunaren ekoizpena: Lurrun-motak eta haien erabilerak, propietate termodinamikoak. 

• Ur-lurrunarekin lotutako energiak. Energia-balantzeak 
- Lurrun-galdararen ezaugarriak. 

• Galdaren definizioa eta sailkapena. 

• Galdara-motak: Pirotubularrak. Multitubularrak 

• Galdara pirotubularra osatzen duten elementuak: Sutegia, sutegiaren ganbera, hodi-sorta, ke-kaxak. 

• Galdara multitubularra osatzen duten elementuak: sutegia, konbekzio-sorta, galdaratxoak, gainberogailua, 
ekonomizagailua, airearen aurreberogailua, lurruna berriz berotzeko gailua. 

• Galdaretan istripuak eta matxurak gertatzeko kausa nagusiak: 
o Ke-hodietan eta hodi-xaflan pitzadurak sortzea. 
o Korrosioak jotzeko arriskua. 
o Sutegiaren deformazioa. 

- Galdararekin lan egitea: 

• Galdara prestatzeko operazioak. 
o Galdara betetzea. 
o Galdara lehortzea. Galdaran irakitea. Galdararen hodia. 
o Segurtasun-preskripzioak. Galdaren segurtasun- eta funtzionamendu-arauak. 

• Galdarak elikatzeko uraren tratamendua. 

• Galdaren mantentze-lanak: Mantentze-lanetan kontuan izan behar diren neurri prebentiboak. Galdararen 
kontserbazioa, galdara geldirik dagoenean (kontserbazio hezea eta lehorra). 

4. Aire konprimatua hornitzeko instalazioa. 
- Ezaugarri orokorrak 

• Airearen ezaugarri fisiko-kimikoak. 

• Instalazio kimikoko erabilera. 

• Aire-motak kalitatearen eta purutasunaren arabera. 
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• Airearen kalitate industriala: Ezpurutasunak. Instalazio kimikoetako ohiko erabilerak. 

• Airearen instrumentazio-kalitatea. Ezpurutasunak. Instalazio kimikoetan duten garrantzia eta erabilerak. 
- Instalazioaren elementu nagusiak deskribatzea: 

• Konpresoreak. 

• Presioa eta emaria erregulatzeko sistemak. 

• Ekipo osagarria: hozte-sistema, iragazkiak, presio-erregulagailuak, aire-lubrifikagailua, hezetasuna kentzeko 
sistemak. 

• Erreserbako tangak. 

• Dekantagailuak. 

• Airea hornitzeko lerroak. 
- Instalazioan kontrolatu behar diren elementuak. Arazo ohikoenak. 

5. Hondakinen tratamendua egiteko instalazioa. Hondakin-uren araztegiak. 
- Hondakinen eta uren tratamenduaren garrantzia. Indarrean dagoen legedia. 
- Hondakinen tratamenduan erabilitako prozesuak (solidoak, likidoak eta gasak). 
- Hondakin-uren tratamenduan erabilitako prozesuak: lehen, bigarren eta hirugarren tratamendua. 

6. Bero-trukagailuak. 
- Ezaugarri orokorrak. Deskribapena. Instalazio kimikoan duten funtzioa. 
- Trukagailu-motak. 

• Eraikuntza-xehetasunak eta xehetasun funtzionalak. TEMA araua. Zehaztapenak. Aplikazio-eremua. 
Abantailak eta eragozpenak: 
o Hodi zentrokidez osatutako trukagailuak. Hodi hegaldunez osatutako trukagailuak. Karkasa- eta hodi-

erako trukagailuak. Xafla-trukagailuak. 
o Aire-hoztaileak. 
o Eraikuntza bereziak (grafitoa, teflona). 
o Aplikazio bereziak: Kondentsadoreak eta berrirakingailuak. 

- Operazioa. 

• Operazioa abiaraztea. Zaintza- eta kontrol-puntuak. 

• Arazo ohikoenak: Zikintzea, barne-ihesak, eraginkortasun-galera. Garbiketa eta mantentze-lanak. 

7. Ukipen-zutabeak edo -dorreak. 
- Ezaugarri orokorrak. 

• Deskribapen funtzionala. Motak. Instalazio kimikoan duten garrantzia. 
- Zutabe platerdunak. 

• Zutabe platerdunetan egiten diren operazio unitarioak. 

• Funtzionamendu-printzipioak. 

• Zutabearen atal eta elementu nagusiak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. Diseinu-
faktoreak. Xehetasun mekanikoak. Berrirakingailua. 

• Buruko kondentsadorea. 

• Plater-motak. Deskribapena. Erabilerak. Abantailak eta eragozpenak. 

• Zutabearen operazioa. Zutabea errektifikazio-prozesu jarraitu batean erabiltzeko moduaren deskribapena. 
- Betegarri-zutabeak. 

• Betegarri-zutabeetan egiten diren operazio unitarioak. 

• Funtzionamendu-printzipioak. 

• Zutabearen atal eta elementu nagusiak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. Diseinu-
faktoreak. Xehetasun mekanikoak. 

• Betegarri-motak. Deskribapena. Erabilerak. Abantailak eta eragozpenak. 

• Zutabearen operazioa. Zutabea erauzketa-prozesu jarraitu batean erabiltzeko moduaren deskribapena. 
- Zutabea zaintzeko eta kontrolatzeko parametroak. 

• Ohiko kontrol-begizten deskribapena. 

• Arazo normalak: 
o Barneko elementuen deformazioa eta korrosioa. 
o Zutabea likidoz betetzea, aparrak sortzea. 
o Instalazioko teknikariak programatuta dauden konponketa- eta mantentze-eragiketak gainbegiratzea. 

8. Erreaktore kimikoak: Instalazio kimikoetan duten funtzioa. 
- Oinarrizko printzipioak. Erreaktore kimikoaren definizioa. Erabilera. Erreaktore-motak: Tanga irabiatua, hodi-

erreaktorea, ohantze fluidizatukoa, ohantze finkokoa. 
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- Ezaugarri nagusiak eta instalazio kimikoko aplikazioak. 
- Tanga-erreaktore irabiatua (nahaste osoa). 

• Funtzionamendu-printzipioak. Elementu nagusiak eta eraikuntza-xehetasunak. 

• Ezaugarriak, aldaerak eta deskribapen funtzionala: 
o Irabiatze-sistema. Berokuntzako eta hozteko sistema. Deflektore-xaflak. 
o Eraikuntza-xehetasunak: materialak, tamaina, forma, prozesuko konexioak (sarrera, irteera). 

• Operazio-moduak: 
o Ez-jarraitua, lotekakoa edo kargatakoa. Deskribapena. Operazio-aldagaiak. 
o Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 
o Jarraitua. Deskribapena. Operazio-aldagaiak. Erreakzio kimiko industrialaren adibideak. 

- Hodi-erreaktorea. Funtzionamendu-printzipioak. Elementu nagusiak eta eraikuntza-xehetasunak. Ezaugarriak, 
aldaerak eta deskribapen funtzionala: Hodi-erreaktorearen aldaerak: 

• Ohantze finkoko hodi-erreaktorea (pistoi-fluxua). Ezaugarriak. Eraikuntza-elementuen deskribapena. 
Operazio-modua. Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 

• Hodi-erreaktorea, trickled bed. Ezaugarriak. Eraikuntza-elementuen deskribapena. 

• Operazio-modua. Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 

• Hodi-erreaktorea, ohantze esekia. Ezaugarriak. Eraikuntza-elementuen deskribapena. Operazio-modua. 
Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 

- Zelula elektrolitikoak. 

• Oinarria. Funtzionamendu-printzipioak. 

• Elementuen deskribapena. Eraikuntza-xehetasunak. 

• Operazio-modua. 

• Erreakzio kimiko industrialaren adibidea. 
- Bestelako erreakzio-motak: Hartzigailuak, mintz-erreaktoreak, trickled bed erreaktoreak, burbuila-erreaktoreak. 
- Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. 

• Prozesurako eta segurtasunerako aldagai kritikoak. 

• Oinarrizko mantentze-lanak. Instalazioko teknikariak programatuta dauden konponketa- eta mantentze-
eragiketetan parte-hartzeak eta haiek gainbegiratzeak duen garrantzia. 

9. Prozesuko hodi-formako labeak. 
- Prozesuko labearen printzipioak. 

• Errekuntza-erreakzioa. 

• Instalazio kimikoan duten erabilera. 

• Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Eraikuntza-xehetasunak. Erregogorrak. 

• Labe baten errendimendua. 
- Deskribapen orokorra 

• Labearen atal nagusiak: errekuntza-ganbera, hodi-sorta, erregailuak, tximinia, aire- eta elikagai-elikadura. 

• Haren ezaugarri diren aldagaiak. 
o Bero-transmisioa. Beroa transmititzeko eremuak: erradiatzailea, konbektiboa. 
o Irteerako gasen beroa berreskuratzeko gailuak. 
o Materialak. 

- Labe-motak: Ganberaren, hodien eta erregailuen formen eta kokapenen deskribapena. Bertsio bakoitzaren 
aplikazioak. Abantailak eta eragozpenak. 

- Pizgailuak edo erregailuak. 

• Ganberan duten garrantzia eta kokapena. 

• Funtzionamenduaren eta atal nagusien deskribapena. 

• Erregaia langartzeko gailuak. Lurrun- eta aire-ekarpena. 

• Airearen eta erregaiaren elikadura-presioak. 

• Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. 
- Labeko operazioa. 

• Kontrolatu beharreko aldagaiak: Tenperaturak. Tiroa. Aire-emaria (emari estekiometrikoa gainditzen duena). 
Erregaiaren emaria eta presioa. 

• Labea abiarazteko eta gelditzeko prozedura. Abiaraztearekin lotutako arriskuak. Mantentze-lan 
prebentiboak. 

10. Biltegiratze-tangak. 
- Ezaugarri orokorrak. 
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• Funtzioak eta instalazio kimikoan duen kokapena. 

• _ Tangen sailkapena presioaren arabera: 
- Zilindrikoak, hondo erdiesferikoarekin. Ezaugarriak. Dimentsioak eta eraikuntza. Erabilerak, instalazioko erabileren 

adibideak. 
- Esferak eta esferoideak. Ezaugarriak. Dimentsioak eta eraikuntza. Erabilerak, instalazioko erabileren adibideak. 
- Tanga zilindriko handiak. Motak. Ezaugarriak. Dimentsioak eta eraikuntza. Erabilerak, instalazioko erabileren 

adibideak. 
- Elementu osagarriak. Tangen osagarriak: 

• Ikuskapenekoak eta garbiketakoak. 

• Aldagaiak (maila, tenperatura, presioa) neurtzeko eta laginak hartzeko osagarriak eta tresnak. 
- Homogeneizatzekoak eta berotzekoak. 

• Segurtasunekoak. 

• Tanga finkatzeko obra zibila. Azpilak. 

• Tangetako eragiketak. 

• Tangetako eragiketen arauak eta prozedurak. 

• Arazo ohikoenak: Ihesak, gainpresioa/depresioa tanga betetzeko/husteko eragiketetan. 

• Mantentze-lan prebentiboak. 
o Garbitzeko eta ikuskapenak egiteko eragiketak. Instalazioko teknikariaren gainbegiratze-lanak. 
o Eragiketa horien arriskua. Eremu itxietan lan egiteari buruzko arauak errespetatzeak duen garrantzia. 

11. Iragazkiak. 
- Alderdi orokorrak, oinarriak. Iragazte-prozesuak instalazio kimikoan duen garrantzia eta funtzioa. 

• Iragazteko baliabideak: materialak eta hautaketa. 

• Iragazteko metodoak: emari konstantekoak eta presio konstantekoak. 
- Iragazki-motak: lineako iragazkiak, nucha, prentsa, xingola-iragazkiak, danbor-iragazkiak. Deskribapen funtzionala 

eta eraikuntza-deskribapena. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Operazioa eta mantentze-lanak. 

• Iragazki-sistema desberdinak erabiliz lan egiteko prozedurak. 

• Arazo ohikoenak. 

• Iragazki-mota bakoitzaren abantailak eta eragozpenak. 

• Mantentze-lan prebentiboak. Instalazioko teknikariak programatuta dauden aldaketa- eta mantentze-
eragiketak gainbegiratzea. 

12. Prozesu kimikoko beste ekipo batzuk. 
- Alderdi orokorrak. 

• Ekipoen oinarrizko deskribapena, operazio-jarraibideak, abiaraztea eta gelditzea. 

• Mantentze-lanak. Aplikazio-adibideak. 

• Tamaina-murriztaileak: Birringailuak. Errotak: errota-motak. 

• Jalkitze-tanga. Jalkitze-tanga motak. 

• Zentrifugagailua. Zentrifugagailu-motak. 

• Kristalizazio-ontziak. 

13. Ekipo eta instalazioak prestatzeko eta egokitzeko eragiketa garrantzitsuak. 
- Alderdi orokorrak. Prestakuntzaren eta egokitzapenaren helburua. Garrantzia. Maiztasuna. 
- Laneko prozedura normalizatuak. 

• Laneko prozedura normalizatuek lan horiek egitean duten garrantzia, eta laneko prozedura normalizatuen 
ezaugarriak eta edukiak. 

• Laneko prozedura normalizatuen helburuak: Pertsonen eta ondasun materialen segurtasuna. 
- Laneko faseak: 

• Lanaren eta koordinazioaren plangintza: Eginkizunen espezifikazioa eta ordena, eginkizunen esleipena, 
materialen eta ordezko piezen aurreikuspena, segurtasun-prozedurak. 

• Erabiltzen diren ekipoetarako laneko plangintza eta koordinazioa. 

• Lan-baimenak. 

• Unitatearen berrikuspena eta prestaketa. 
o Unitatearen berrikuspena: Garbitzeko eragiketak. Alderdi elektromekanikoak, seinaleak, lerroen eta 

elementu elektromekanikoen blokeoa, katigamenduak egiaztatzea. 
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o Unitatea egokitzeko eragiketak: hustea, garbitzea (ura, lurruna eta abar), geldotzea (hala badagokio), 
presio- eta/edo huts-probak, atmosferak kontrolatzeko neurriak (toxikoa, sukoia, garbiketa-maila eta 
abar). Segurtasun-neurriak. 

• Unitatea instalazioko teknikari arduradunaren esku uztea. 

• Aldaketak eta/edo konponketak egitea. Unitateko teknikarien ikuskapena. 

• Unitatea abiarazteko prozedurak: Blokeoak eta katigamenduak kentzea, estankotasun-probak egitea 
(presioa edo hutsa), kutsatzailerik ez dagoela egiaztatzea, makinak, tresneria, balbulak eta abar 
egiaztatzea, unitatea abiarazi aurretik. 

 
 
 

3. prestakuntza-modulua 

PROZESU KIMIKOAK, ENERGIA-INSTALAZIOETAKO PROZESUAK ETA 
PROZESU OSAGARRIAK. 
 

Kodea: MF0576_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC0576_3: Prozesu kimikoak, energia-instalazioetako prozesuak eta prozesu osagarriak koordinatzea. 
 

Iraupena: 160 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
PROZESU KIMIKOA ETA OPERAZIO UNITARIOAK 
 
Kodea: UF0115 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, prozesu 

kimikoari eta operazio unitarioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Industria kimikoko prozesu nagusiak haien produktuekin eta haien aplikazio-eremuekin erlazionatzea. 
EI1.1. Prozesu jarraitu eta ez-jarraitu motak bereiztea, eta haien ezaugarriak identifikatzea ekonomiaren, 
errendimenduaren eta ekoizpen-kontrolaren ikuspegitik. 
EI1.2. Industria kimikoko prozesuetan lortutako produktuak eta azpiproduktuak eta teknika nagusiak azaltzea, 
adibidez, petrolioaren fintzea, ongarriak, polimeroak, azidoak, silikonak, produktu ez-organikoak eta abar. 
EI1.3. Ekoizpen kimikoko oinarrizko prozesuetan erabilitako erreakzio kimiko motak eta erreaktiboak identifikatzea, 
eta prozesuaren etapa bakoitzeko parametro karakteristikoak definitzea. 
EI1.4. Industria kimikoan gehien erabiltzen diren fluido-motak sailkatzea, haien egoera fisikoaren eta prozesuko 
erabileren arabera. 
EI1.5. Prozesu kimiko nagusien etapak aztertzea, eta haien kronologia zehaztea; energia ekoizteko zerbitzu 
osagarriekin edo beste zenbaitekin sinkronizatzea. 

A2: Prozesu kimiko industrialetan oinarrizko operazioak aplikatzea, eta oinarri zientifikoa azaltzea. 
EI2.1. Prozesu kimikoko industriaren oinarrizko eragiketen funtsak deskribatzea, eta lortutako produktuen 
ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI2.2. Prozesu kimikoko eragiketak kontrolatzeko edo optimizatzeko aldagai eta parametro nagusiak identifikatzea. 
EI2.3. Eragiketa bakoitzari dagozkion lan-prozedurak azaltzea, eta argibideak xehatzea eta sekuentziatzea. 
EI2.4. Ekipo edo instalazio bakoitzari egokitutako operazio-aldagaiak deskribatzea, lortu behar den produktuaren 
ezaugarrien arabera. 
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EI2.5. Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batetik abiatuz, operazioaren errendimenduarekin 
eta lortutako produktuaren ezaugarriekin lotutako emaitzak ebaluatzea, eta prozesua optimizatzeko neurriak 
proposatzea. 

A3: Industria kimikoan erabiltzen diren prozesu industrialak aztertzea, bai eta lortutako produktuen ezaugarriak ere; prozesu 
kimikoan ondoren izango duten erabilerarekin erlazionatzea. 

EI3.1. Prozesu osagarriak prozesu kimiko nagusiarekin sinkronizatzeko beharra baloratzea. 
EI3.2. Biltegiratzeko operazioak prozesu nagusiaren hornidura- eta sinkronizazio-beharrekin lotzea. 

 

A4: Materiaren transformazioa prozesu kimiko industrialeko erreakzioekin lotzea. 
EI4.1. Erreakzio kimiko motak sailkatzea, erabiltzen den materiaren izaeraren eta erreakziotik lortzen den 
aplikazioaren arabera. 
EI4.2. Prozesu jarraitu baten edo lotekako prozesu baten erreakzio kimikoaren operazio-jarraibideak bereiztea. 
EI4.3. Erreakzio kimikoetako katalizatzaileen erabilera eta berreskuratzeko moduak aztertzea. 
EI4.4. Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan erreakzio kimiko industrial baten kasu praktiko batean, hauek 
zehaztu: 

- Erreaktore-mota. 
- Erreakzioaren zinetika. 
- Erreakzio-abiaduran eragiten duten faktoreak. 
- Erreakzioaren hasierako kondizioak. 
- Erreakzioan kontrolatu behar diren aldagaiak. 
- Oreken desplazamendua. 
- Erreakzioaren errendimendua. 

 

Edukiak: 

1. Ingeniaritza kimikoa. Prozesu kimikoa: sarrera. 
- Ingeniaritza kimikoaren kontzeptua. 

• Prozesu kimikoa. 

• Prozesu jarraituak eta ez-jarraituak. Adibideak. Ezaugarriak. Abantailak eta eragozpenak. 

• Lehengaiak eta produktu kimikoak. 

• Egungo industria kimikoa. 

• _ Prozesu kimikoen garapen historikoa. 
- Egungo industria kimikoa eta ingurumen-inpaktua. Produktu kimikoak. 

• Enpresa kimikoak. Instalazio kimikoak. 

• Hondakinen tratamendua. Prozesuak eta legedia. 

• Produktu kimikoak. Industrian erabiltzen diren oinarrizko produktuak. 50 produktu kimiko nagusiak. 
- Egungo industria kimikoa eta energia. Industria kimikoa eta lehengaiak. 

• Ikatza, gasa eta petrolioa. Energia-iturri alternatiboak. Energia berriztagarriak. 

• Airea lehengai-iturri gisa. 

• Hidrosfera lehengai-iturri gisa. 

• Litosfera lehengai-iturri gisa. 

• Materia bizia lehengai-iturri gisa. 

2. Fluidoak. Fluidoen izaera: sarrera. 
- Fluidoen propietateak: Deskribapena, propietateak, motak, unitateak, ekuazio matematikoak. 
- Fluidoen estatika: 

• Hidrostatikaren oinarrizko ekuazioa. Prentsa hidraulikoa. Fluido baten dentsitatea. Fluido baten barneko 
presioaren kontzeptua. Huts-ponpa. 

• Arkimedesen printzipioa. Fluido baten barneko presioa. Garaierarekiko aldaketa. 
- Fluidoen dinamika: Fluido idealak. Bernoulliren ekuazioa. 

• Fluxua hodietan. Sarrera. Fluxu laminarra. Abiadura kritikoa. Reynolds zenbakia. 

• Fluxu-motak: Laminarra, trantsiziokoa eta turbulentua. Karga-galera hodietan. 

• Darcy-Weisbach-en formula. Marruskadura-faktorea. Karga-galera kalkulatzeko formula enpirikoak. 

• Fluidoen fluxuan gertatzea nahi ez den fenomenoak: Kabitazioa. Ahari-kolpea. 

3. Operazio unitarioak. 
- Oinarrizko operazioak edo unitarioak: Kontzeptua. Definizioa. 
- Operazio unitarioen sailkapena: 
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• Materia-transferentziakoak. Energia-transferentziakoak. Aldi berean materia- eta energia-transferitzekoak. 
Higidura-kantitatearen garraiokoak. Osagarriak. 

- Operazio jarraituak, ez-jarraituak eta erdijarraituak. Materia- eta energia-balantzeak. Prozesua arautzen duten 
legeak: 

• Materiaren kontserbazioaren legea. 

• Energiaren kontserbazioaren legea. 

• Mugimendu-kantitatearen kontserbazioaren legea. 
- Materia- eta energia-balantzeak. 

• Oinarriak. Sarrera 

• Materia-balantzearen ekuazio orokorra. 

• Fluxu masikoaren eta fluxu bolumetrikoaren kontzeptuak. Unitateak 

• Materiaren kontserbazioaren legea 

• Ekuazio kimikoen doikuntza. Estekiometria 

• Erreaktibo mugatzailea. Soberako erreaktiboa. 

• Prozesu kimikoen datuak fluxu-diagrametan adieraztea eta errotulatzea. 

• Materia-balantzearen oinarrizko kontzeptuak. Fluxu masikoa eta bolumetrikoa. Haien arteko bihurketa. 

• Arazoak ebazteko mekanika. kalkulu-oinarriak. Materia-balantzea ebazteko metodo orokorra. Problemen 
ebazpena. 

- Prozesu kimikoen hiru adibide "tipo"ren deskribapena; prozesu horietan gertatzen diren operazio unitarioak 
identifikatzea. 

• NaCl-aren elektrolisia. 

• Hondakin-uren tratamendua. Hondakin-uren araztegia. 

• Petrolioaren fintzea. 
Operazio unitario erabilienak: operazioaren deskribapena, oinarri fisiko-kimikoak, prozesuko aldagaiak, kontrol-eskema, 
balantzea, industria kimikoko adibideak. Erabilitako ekipoen deskribapen funtzionala:  

• Erauzketa. Likido-likido. Solido-likido. Operazio-moduak. 

• Destilazioa eta errektifikazioa. Operazio-moduak: jarraitua, ez-jarraitua, errefluxuarekin, errefluxurik gabe. 

• Jalkitzea. Dekantazioa. Zentrifugatzea. Garrantzia. Aplikazioak. 

• Xurgapena (erreakzio kimikoarekin edo gabe). Desortzioa edo stripping-a. Operazio-moduak. 

• Adsortzioa. Desortzioa. Kristalizazioa. Hezetzea. Lehortzea. Liofilizazioa. 

• Iragazpena. Alderantzizko osmosia. Ehoketa. Baheketa. Irabiatzea eta nahastea. 

• Fluidoen garraioa. Solidoen garraioa. 
- Erreakzio kimikoaren operazio unitarioa: sarrera. 

• Erreakzio kimikoaren kontzeptua. Ekuazio kimikoak. Erreakzio kimikoen teoria. Erreakzio kimikoaren 
aldagaiak: presioa, tenperatura eta kontzentrazioa. 

• Erreakzio kimiko motak. 

• Erreakzio kimikoaren zinetika eta termodinamika. Katalizatzaileak. 
- Industria kimikoaren prozesu adierazgarriak: Prozesuaren deskribapena. Prozesuaren oinarrizko eskema. Urrats 

eta operazio unitarioak. Ekipoak eta instalazioak. Erreakzioak. Lehengaiak. Produktuak eta azpiproduktuak. 
Ezaugarri bereziak. 

• Etilenoa hidrokarburoen cracking-aren bidez lortzeko prozesua. 

• Solvay soda (Na2CO3) lortzeko prozesua. 

• Kautxu sintetikoa lortzeko prozesua. 

• Azido nitrikoa lortzeko prozesua. 

• Xaboiak eta detergenteak lortzeko prozesua. 

• Urak erretxina ioniko bidezko trukaketaz desmineralizatzeko prozesua. 
 
 

3.2. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO OSAGARRI NAGUSIAK ETA HAIEK INSTALAZIO KIMIKOETAN 
EGITEN DUTEN ZERBITZUA 
 
Kodea: UF0116 
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Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, instalazio 

kimikoaren zerbitzu osagarriei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Industria kimikoko prozesu osagarri nagusiak haien produktuekin, zerbitzuekin eta haien aplikazio-eremuekin 
erlazionatzea. 

EI1.1. Prozesu osagarri nagusien etapak aztertzea, eta haien kronologia eta prozesu kimikoarekiko sinkronizazioa 
zehaztea. 
EI1.2. Energia-ekoizpena eta beste zerbitzu osagarri batzuen ekoizpena prozesu kimiko osagarrietako erabilerarekin 
lotzea. 
EI1.3. Prozesu osagarrien ezaugarriak zehaztea, dagozkien parametro fisiko eta fisiko-kimikoen bidez. 

A2: Industria kimikoan erabiltzen diren prozesu industrialak aztertzea, bai eta lortutako produktuen ezaugarriak ere; prozesu 
kimikoan ondoren izango duten erabilerarekin erlazionatzea. 

EI2.1. Solidoen eta fluidoen garraio-sistemak aztertzea, bai eta haien kondizioak ere (presioa, tenperatura, 
granulometria eta abar). 
EI2.2. Energia ekoizteko eta beste zerbitzu osagarri batzuetako oinarri zientifikoak eta teknikoak azaltzea. 
EI2.3. Energia-ekoizteko eta beste zerbitzu osagarri batzuetako eragiketak kontrolatzeko edo optimizatzeko aldagai 
eta parametro nagusiak identifikatzea. 
EI2.4. Ur-, aire-, lurrun- eta bero-tratamenduak eta abar erlazionatzea gero erabiltzeko izan behar duten 
kalitatearekin. 
EI2.5. Kimika industrialeko prozesuetan behar den energia termikoa ekoizteko eta kontserbatzeko teknikak 
deskribatzea. 
EI2.6. Prozesu osagarriak prozesu kimiko nagusiarekin sinkronizatzeko beharra baloratzea. 
EI2.7. Biltegiratzeko operazioak prozesu nagusiaren hornidura- eta sinkronizazio-beharrekin lotzea. 
EI2.8. Energia banatzeko parametroak eta ura, airea, lurruna, gas geldoak eta abar garraiatzeko sareen parametroak 
deskribatzea. 

Edukiak: 
1. Industria kimikoko zerbitzu osagarriak. 

- Sarrera. Kontzeptua. Garrantzia. 
- Zerbitzu-motak eta instalazio kimikoan duten kokapena. 
- Instalazioaren energia- eta zerbitzu-beharrak. 
- Zerbitzuen antolamendua. Zerbitzuen kostua. 
- Zerbitzu osagarrien kontrola. 

2. Instalazio kimikoan airea eta beste gas industrial batzuk erabiltzea. 
- Airea eta beste gas industrial batzuk: Sarrera. Erabilera industrialeko gas nagusiak. 

• Airea industrian. Erabilera. Aire konprimatuaren propietateak. 

• Ekipo pneumatikoen onurak eta errentagarritasuna. 

• Aire konprimatuaren lorbidea. Konpresore-motak: desplazamendu positibokoak, zentrifugoak, axialak. 
o Aire konprimatuaren biltegiratzea eta erregulatzea. 
o Airea erabileraren arabera egokitzea: Airea lehortzea. Lubrifikazioa. 
o Presioaren erregulazioa. Airearen erabilerak instalazioan. 
o Aire konprimatuaren ekoizpena. Kalitateak: kalitate industrialeko airea eta instrumentazio-airea. Airea 

konprimatzeko eta arazteko erabiltzen diren makinak eta elementuak. 
o Garraioa eta banaketa. Instalazioaren barneko garraio-sarea. 

- Hoditeriaren materiala. Banaketa-sareko elementu eta tresneria nagusiak. Banaketa-sarearen seinalizazioa. 
Erabilera-arriskuak eta erabiltzeko neurriak. 

• Gas industrialak. Instalazioetan gehien erabiltzen diren gasak. Aplikazioak. 
o Nitrogenoa. Propietateak. Ezaugarri fisiko-kimikoak. 
o Nitrogenoa garbitzeko eta geldotzeko gas gisa. Erabilerak eta erabilgarritasunak. Erabilera-arriskuak 

eta erabiltzeko neurriak. 
o Kontrol-ekipoetan eta/edo ekipo analitikoetan erabiltzen diren gasak: CO2, helioa, aire sintetikoa, 

hidrogenoa eta abar. Hornidura, ontzi-motak. Ezaugarri 
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o fisiko-kimikoak. Erabilera-adibideak. Klaseak eta izendapena, purutasun-mailaren arabera. 
o Gasen biltegiratzea. Zilindroen erabilera (altzairuzko botila handiak). Sistema kriogenikoak. 

3. Ura, instalazio kimikoetan. 
- Ura, instalazio kimikoetan. Sarrera. Ezaugarri fisiko-kimikoak. 
- Uraren parametro bereizgarriak. 

• Instalazio kimikoan erabiltzen diren ur-motak. 
o Edateko ura eta ur sanitarioa. 
o Zerbitzu-ura. Kalitatea, erabilera nagusiak. Hodien seinalizazioa. 
o Suteen aurkako ura. Kalitate, hornidura, erabilera. Seinalizazioa 
o Prozesuko ura. Kalitate desberdinak. Erabilerak 
o Galdaretarako ura. Galdaretako uren tratamendua. Kalitatea 
o Hozteko ura. Aurretiazko tratamendua. Kalitatea 

- Ura garbien eta hondakin-uren tratamendua: 

• Tratamenduaren oinarri fisiko-kimikoak. Aldagai nagusiak. 

• Ekipoen oinarrizko deskribapena, operazio-jarraibideak, abiaraztea eta gelditzea. 

• Aditiboak eta erreaktiboak: Korrosio-inhibitzaileak. Inkrustazio-inhibitzaileak. 

• Hazkunde mikrobiologikoaren inhibitzaileak. Agente antimikrobiarrak. Apar-kontrakoak eta aglomerazio-
kontrakoak. 

• Prozesuko uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 

• Hozte-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 

• Galdaretako uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 

• Hondakin-uren tratamendu fisiko-kimikoa. 

4. Instalazio kimiko bateko energia-ekoizpena eta -transmisioa. 
- Energia termikoaren ekoizpena eta transmisioa: 

• Bero-transmisioko printzipioak: eroapena, konbekzioa, erradiazioa. 

• Errekuntza-erreakzioa: erregaia, errekuntzako fuel-oliotarako aditiboak. 
- Lurrun-sorrera: Oinarriak. Aplikazioak. Lurrun-motak. Ziklo termodinamikoak. Lurrun- eta elektrizitate-

kogenerazioa: Oinarriak, aldagai nagusiak, prozesuaren oinarrizko deskribapena. 
- Lurrunaren banaketa-sarea. Sarea osatzen duten elementuen funtzionamenduari buruzko oinarrizko ezagutzak: 

hodiak, balbulak, eskuzko purgatzeak, purgagailuak, haizatzeko gailuak, atzera ezineko balbulak, presioa 
txikitzeko balbulak, neurgailuak. 

- Lurrunaren erabilera: Lurrun-lerroan kondentsatua drainatzeak duen garrantzia. Ahari-kolpeak eragindako arazoak. 
Lurrun-prozesuko nahasteen arazoak. 

- Kondentsatua berreskuratzeak duen garrantzia. 
- Hotz industriala. Aplikazioak. Ekipo kriogenikoak industrian. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
PROZESUEN OINARRIZKO KONTROLEKO SISTEMAK 

 

Kodea: MF0577_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0577_3: Oinarrizko kontroleko sistemak gainbegiratzea 

 

Iraupena: 150 ordu 

 

4.1. prestakuntza-atala 
LAGINAK HARTZEA INSTALAZIO KIMIKOAN ETA HAIEN AZTERKETA 
ANALITIKOA EGITEA 

4 
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Kodea: UF0117 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin, ekoizpen-

unitateen edo instalazio kimikoen azterketa-plana abiarazteari eta kudeatzeari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Laginak hartzeko eta analizatzeko eragiketak egitea, eta prozesu kimiko bat doitzearekin eta kontrolatzearekin lotzea. 
EI1.1. Prozesuko substantzia baten edo azken produktuaren eskuzko laginketa edo laginketa automatikoa egiteko 
erabiltzen diren metodo nagusiak bereiztea. 
EI1.2. Laginak hartzeko prozedura batean maiztasuna eta zehaztu behar diren bestelako kondizioak justifikatzea. 
EI1.3. Prozesu kimiko batean kontrolatu behar diren aldagai nagusiak, haiek neurtzeko metodoak eta haien balio 
normalak identifikatzea. 
EI1.4. Lortutako datu esperimentalak erabilitako metodoaren eta tresnen arabera interpretatzea, eta prozesuaren 
kontrolarekin erlazionatzea. 
EI1.5. Prozesu kimiko baten diagrama batetik abiatuz: 
- Lerroan laginak hartzeko edo analisiak egiteko puntuak identifikatzea. 
- Prozesuan zein laborategian egin behar diren analisiak justifikatzea. 
- Kontrol-sisteman sartzen diren gaiak kontrolatzeko ekipoak izendatzea. 
- Prozesuak izan ditzakeen anomaliak eta haien kokapena identifikatzea. 

EI1.6 Saiakuntzen emaitza sinpleak lortzea behar den doitasunarekin, eta analisia egiteko tresneria egokia erabiltzea. 
EI1.7. Onlineko analizagailuen oinarrizko funtzionamendua eta haien konfiantza-tarteak deskribatzea. 

A2: Analisi-planak aplikatzea, eta prozesua eta prozesuaren kalitatea kontrolatzeko sistemekin duten erlazioa azaltzea. 
EI2.1. Analisi-plana, saiakuntza-metodoak eta analizatutako parametroek prozesuarekin eta haren kontrol-aldagaiekin 
duten erlazioa identifikatzea. 
EI2.2. Kalitatea kudeatzeko sistema eta hark analisi-planarekin duen erlazioa zehaztea. 
EI2.3. Analisi-plana eta haren emaitzak ingurumeneko arriskuekin behar bezala erlazionatzea. 
EI2.4. Kalitatea kudeatzeko sistema batean prozesu kimikoa kontrolatzeari dagozkion ekintzak bereiztea, eta harekin 
lotutako dokumentazioa interpretatzea. 
EI2.5. Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko parametro gisa baloratzea kalitatea. 

 

Edukiak: 

1. Laginak hartzea: instalazioa kontrolatzeko duen garrantzia. 
- 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 
- Lagin likidoak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. Ontzi ohikoenak. 

• Laginak tangetan hartzea. Laginak hartzeko lerroen bidez hartzea laginak tangetan. 

• Laginak unitateetan eta lerroetan hartzea. 

• Laginak zisterna-kamioietan hartzea. Laginak tanga-ontzietan hartzea. 

• 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. 
- Saiakuntza fisiko-kimikoek hauetan duten garrantzia: 

• Instalazio kimikoen kontrola. 

• Produktuaren kalitatea. 
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• Pertsonen eta instalazioen segurtasuna. 

• Ingurumenarekiko errespetua. 
- Saiakuntza fisiko-kimikoak laborategi kimikoetan: Kontzeptua, deskribapena, eskalak, metodoak, erabiltzen diren 

gailuak. Ohiko arau estandarrak: API, ASTM, BS, 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, eroankortasuna, berotze-
ahalmena, korrosioa. 

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

• Solidoen saiakuntzak: kolorea, granulometria, hezetasuna eta abar. 
- Onlineko analisi-teknikaren bidezko prozesuaren kontrola: 

• "Onlineko analisia" teknikaren deskribapena. Teknikaren zailtasunak. 

• Laborategiko analisien onurak. 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. 
- 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. 

• Analisi-plana eta hark kalitatea kudeatzeko sistemarekin duen lotura. 

• Analisi-plana eta hark segurtasunarekin eta ingurumenarekiko errespetuarekin duen lotura. 

• Kanpoko lantaldeekin eta sailekin koordinatzea: 
o Kontrol- eta kalitate-laborategia. Biltegia. Prozesuan parte hartzen duten beste sail batzuk. 
o Laginak hartzeko lantaldea. 
o Laginak kanpora bidaltzea (kanpoko laborategiak, unibertsitateak eta abar). 

- Datuen erregistroa eta tratamendua. 

• Industria kimikoko saiakuntzen emaitzak erregistratzeko sistemak: 
o Tresna informatiko espezifikoak. Kalitatea kudeatzeko sistema. 
o Ingurumen-erregistroak. 
o Industria kimikoko emaitzen tratamendu estatistikoa: Estatistika. Banaketa estatistikoa. Emaitzen 

azterketa eta adierazpena. 
 
 

4.2. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO KIMIKOETAKO TRESNERIA ETA KONTROLA 
 

Kodea: UF0118 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-

burutzapenekin, operazioaren tresneriari, zaintzari eta kontrolari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesu kimiko industrial bateko kontrol-parametroak identifikatzea, prozesuaren informazio teknikotik abiatuta. 
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EI1.1. Prozesu kimiko industrial bat definitzen duten parametroen arteko erlazioak aztertzea. 
EI1.2. Kontrol-sistemaren elementuak identifikatzea (primarioa, transmisiokoa eta amaierakoa), eta haien 
funtzionamendua. 
EI1.3. Kontrol-begizten funtzionamendua deskribatzea (irekia edo itxia). 
EI1.4. Fabrikazio kimikoko prozesuen, energia lortzeko prozesuen eta beste zerbitzu osagarri batzuen tresnerian eta 
kontrolean erabilitako sinbologia grafikoa interpretatzea. 
EI1.5. Prozesu kimikoko diagrama batean praktikoki irudikatzea tresneria eta kontrol-begiztak, ezarritako estandarren 
arabera. 
EI1.6 Prozesu kimikoen kontrolean erabilitako dokumentazioa eta erregistroak eta haien eguneratzea deskribatzea, 
eta haien trazabilitatearekin erlazionatzea. 

A2: Prozesu kimikoko, energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta beste zerbitzu osagarri batzuetako oinarrizko kontroleko 
sistemak zehaztea. 

EI2.1. Sistema elektrikoa deskribatzea: sarea, estazioak, transformadoreak eta kontrol-aretoak. 
EI2.2. Kontrol-elementuak, haien funtzionamendua, babesak eta manipulazioa identifikatzea. 
EI2.3. Oinarrizko kontroleko sistemaren arkitektura orokorraren ezaugarriak zehaztea: elementuak, konexioak, 
elikadura elektrikoa, sarrerak, irteerak, babesak eta abar. 
EI2.4. Kontrol analogikoko, kontrol digitaleko, kontrol logiko programagarriko sistemen, alarma-sistemen, zaintza 
sistemen eta abarren erabilera eta funtzioak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.5. Ekoizpen-planean sartzen diren prozesu guztien sinkronizazioa justifikatzea, eta kontrol-sistemen erabilerarekin 
erlazionatzea. 
EI2.6. Oinarrizko kontroleko sistema erlazionatzea ingurunean zuzenean eragiten duten parametroekin, eta kontrol-
sistemarekin konektatutako ingurumen-aldagaiak neurtzeko sistemak identifikatzea eta justifikatzea. 

A3: Prozesu kimikoari lotutako erregulazio- eta kontrol-sistemak zuzen erabiltzea. 
EI3.1. Prozesu kimikoei, energia-ekoizpeneko instalazioei eta beste zerbitzu osagarri batzuei dagozkien aldagaien 
balioak, sekuentziak, prozedurak, maniobrak, kontrol-parametroak eta kontsignak deskribatzea. 
EI3.2. Prozesu kimiko bat (destilazioa, galdarak, labeak eta abar) simulatzaile bidez kontrolatzeko kasu praktiko 
batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Prozesuetan (destilazioan, erreaktoreetan, labeetan eta abarrean) instalatutako oinarrizko kontroleko 
eskemak deskribatzea. 

- Kontrolatutako aldagaiak eta prozesuaren magnitudeak erlazionatzea. 
- Aldagaien balioak identifikatzea prozesuaren egoera desberdinetan. 
- Sistema instalatuan oinarrizko kontrol-begiztak erabiltzea. 
- Oinarrizko kontroleko sistema gidaliburuen, prozeduren eta prestakuntzaren arabera erabiltzea, betiere 

une bakoitzean prozesuak duen egoeraren arabera. 
- Prozesuaren aldagaiak beren balio egokietan mantentzea, kontsignak eta kontrolak doituz, bai 

abiarazteko eta gelditzeko sekuentzietan bai martxa normaleko sekuentzietan. 
- Gorabeherak gertatzean, haiei dagozkien ekintzak egitea: ekipoak gelditzean, erreakzioak aldatzean, 

istripu industrialak gertatzean, kontrol-sistemak akatsak dituenean, hornidura-akatsak gertatzean eta 
abar.  

Edukiak: 
1. Tresneria. 

- Alderdi orokorrak: 

• Tresneria eta kontroleko ohiko terminologia: Neurketa-tartea edo -eremua, sentikortasuna, errorea, 
tolerantzia, doitasuna, zehaztasuna (accuracy), fidagarritasuna, errepikakortasuna, linealtasuna eta beste 
zenbait termino. 

• Industria kimikoan gehien erabiltzen diren kontrol-parametroak: Kontzeptua, unitateak, konbertsioa. 

• Tresneriaren eta begizten sinbologia: arauak eta estandarrak (ISA, IEEE eta abar). 
- Tresneriaren sailkapena: 

• Tresneria, funtzioaren arabera: Elementu primarioak. Transmisoreak. Adierazle lokalak. Etengailuak. 
Bihurgailuak. Amaierako kontrol-elementuak. 

• Prozesu-aldagaiaren araberako tresneria. 

2. "Presioa" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 
- Presioa neurtzeko tresnak: Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. 

Desabantailak. Mantentze-lanen, kalibrazioaren eta baliozkotzearen ezaugarriak. 
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• Hauei dagozkien neurketa eta kontzeptua: presio erlatiboa edo manometrikoa, presio absolutua, presio 
diferentziala. 

• Presio-adierazle lokalak: Bourdon motakoa, diafragma-motakoa, hauspo-motakoa. 

• Presio-etengailuak edo presostatoak: Deskribapena, motak, funtzioak. 

• Presio-transmisoreak: Kapazitiboak. Erresistiboak. Piezoelektrikoak. 

• Piezorresistiboak edo “Strain Gage”. Indar-orekakoak. Huts-neurketakoak: hauspoa eta diafragma, 
transduktore termikoak, ionizazio-transduktoreak. 

3. "Emaria" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 
- Emaria neurtzeko tresnak: 

• Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Desabantailak. Tresnaren 
mantentze-lanen, kalibrazioaren eta baliozkotzearen ezaugarriak. 

• Presio diferentzialaren neurgailuak: Venturi hodiak. Toberak. Pitot hodiak. Plaka zulodunak. Annubar 
hodiak. 

• Azalera aldakorreko neurgailuak: Errotametroak. 

• Abiadura-neurgailuak: Turbinak. Ultrasoinuak. 

• Indar-neurgailuak: Plaka-neurgailua. 

• Tentsio induzituko neurgailuak: Magnetikoak. 

• Desplazamendu positiboko neurgailuak: disko oszilatzaileko neurgailua. Pistoi oszilatzaileko neurgailua. 
Neurgailu birakaria. 

• Emari masikoaren neurgailuak: emariaren neurgailu termikoak. Coriolis efektu bidezko neurgailuak. 

4. "Maila" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 
- Maila neurtzeko tresnak: 

• Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Desabantailak. Mantentze-lanen, 
kalibrazioaren eta baliozkotzearen ezaugarriak. 

• Maila-adierazleak: beirazkoak, magnetikoak, manometrodunak, eta zinta, erregleta edo flotagailu/soka 
bidezkoak. 

• Maila-etengailuak: flotagailu bidezkoak, xafla bibratzaile bidezkoak eta desplazatzaile bidezkoak. 

• Maila-transmisoreak: serbomotor bidezkoak, burbuila bidezkoak, presio hidrostatiko eta diferentzial 
bidezkoak, konduktiboak, kapazitiboak, ultrasonikoak, radar bidezkoak, erradioaktiboak. 

5. "Tenperatura" aldagaiari dagozkion tresnen mantentze-lanak, kalibrazioa eta baliozkotzea. 
- Tenperatura neurtzeko tresnak: 

• Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Abantailak. Desabantailak. Mantentze-lanen, 
kalibrazioaren eta baliozkotzearen ezaugarriak. 

• Tenperaturaren adierazle lokalak (termometroak). Beirazko termometroak. 

• Termometro bimetalikoak. Anpulua eta kapilarra dituen termometroa. 

• Termopareak. Termorresistentziak. 

• Termistoreak. Erradiazio-pirometroak: Optikoak eta erradiazio totalekoak. 

• Tenperatura-etengailuak edo termostatoak. 

6. Elementu bihurgailuak. 
- Elementu bihurgailuak. 

• Transmisore eta transduktoreen definizioa. 

• Transmisore- eta transduktore-motak. Analogikoak. Digitalak. 

• Transmisioaren arazo orokorrak. Operazioaren oinarrizko printzipioak. 

• Ezaugarri teknikoak. Espezifikazio- eta instalazio-orria. 

• Hautaketa irizpideak eta espezifikazio teknikoak. ISA, ANSI, API arauak. 

• Kalibraketa. Kontserbazioa eta mantentzea. 

7. Amaierako kontrol-elementuak 
• Kontrol-balbulak. Sarrera. 

o Alderdi orokorrak. 
o Balbula-motak: globo-balbula, hiru bidekoak, bola-balbula edo birakaria, tximeleta-balbula, Saunders 

balbulak. 
o Kontrol-balbulen deskribapen mekanikoa. Atalak: Gorputza, asentua, obturadorea (hermetikotasun-

motak), paketatzeak, eragingailuak. 



 
 

Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola 

 

 
 

 

47 

o Gehigarriak: I/P bihurgailua, ibiltarte-bukaerak, posizio-adierazleak, posizionagailuak, posizionagailu 
adimendunak. Ezaugarri teknikoak. 

o Espezifikazio- eta instalazio-orria. 
o Kalibraketa. Kontserbazioa eta mantentzea. 

• Beste batzuk: Eragingailuak. Damperrak, motorrak. Serbomotorrak. Egoera solidoko erreleak. Maiztasun-
aldagailuak. Kontaktoreak. Zilindro pneumatikoak. Beste batzuk. 

• Kontrol-balbulen hautaketan eta funtzionamenduan eragiten duten egoerak: Kabitazioa. Flashing-a. Fluxu 
kritikoa gasetan. Zarata. Fenomenoen deskribapena. Eragiten dituzten arazoak. Kalteak txikitzeko eta/edo 
saihesteko moduak. Aplikazio-arauak. Balbula egokienaren hautaketa. 

- Industria kimikoan sistema elektrikoak kontrolatzeko gehien erabiltzen diren parametroak. 

• Neurketa- eta tresneria-parametroak: tentsioa, intentsitatea, potentzia, faseko angelua eta abar. 

• Motorrak kontrolatzeko zentroak: babesak, adierazleak, maniobra-armairuak. 

8. Onlineko analisiak. 
- Instalazio kimikoetako analizagailuak. Onlineko analisiak: 

• Aldagai fisikoak: pisua, abiadura, dentsitatea, hezetasuna eta ihintz-puntua, biskositatea, sugar-puntua, 
disolbatutako oxigenoa, uhertasuna. 

• Aldagai kimikoak: Eroankortasuna, pH-a. 

• Laginak hartzeko sistema. Analizagailu-etxolak. Onlineko analisi-mota ohikoenak: kalibrazioa eta 
kontrastea. 

9. Kontrola: erregulazio automatikoa. 
- Sarrera. Prozesuaren ezaugarriak. 
- Kontrol elektronikoko sistemak: 

• Kontzeptuak, oinarrizko deskribapena eta automatizazio-definizioak: 
o Prozesua: prozesu jarraitua, prozesu ez-jarraitua. 
o Kontrol-begiztaren elementuak: sentsore edo elementu primarioa, transmisorea, prozesu-aldagaia, 

kontsigna-puntua, irteerako seinalea, kontroleko amaiera-elementua, aldagai kontrolatua, aldagai 
aldatua. 

o Kontrolagailua. 
o Deskribapena, kontrol-begiztaren adibidearen bidez. Begizta irekia edo begizta itxia. 

• Oinarrizko kontroleko begiztak. Kontzeptua. Adibide bidezko deskribapena. 
o Eskuzko kontrola. Kontrol automatikoa. 
o Begizta irekia eta begizta itxia (feedbacka). 
o Bi posizioko kontrola. 
o Dena/ezer ez kontrola (on/off). 
o Kontrol proportzionala, integrala, deribatiboa. PID kontrola. 
o Beste kontrol-mota batzuk: erlazio-kontrola, kaskada-kontrola, aurrerapen-kontrola, 

programatzaileak. 
- Kontrolagailuen portaera dinamikoaren analisia: Ekintza proportzionala. 
- Ekintza proportzionala + integrala. Ekintza proportzionala + integrala + deribatua. 
- Prozesuaren optimizaziorako hastapenak. 

• Prozesuaren portaeraren azterketa esperimentala. 

• Prozesuaren dinamika: aldagaien araberako erantzuna; prozesu-motak; erresistentzia; kapazitantzia, 
denbora-tarte hila eta atzerapena. 

• Egonkortasuna. 

10. Tresnen kalibrazioa eta instalazioaren kontrola. 
- Tresnen erroreak. Kalibrazio-prozedura orokorra. 

• Presioa, maila eta emaria neurtzeko tresnen kalibrazioa. 

• Tenperatura neurtzeko instrumentuen kalibrazioa. 

• Kontrol-balbulen kalibrazioa. 
- Industria kimikoko kontrol-sistema elektronikoak (analogikoak). 

• Sistema pneumatikoak: bilakaera historikoa. 

• Sistema elektronikoak: deskribapena, osagaiak, kableatua. Kontrol-elementuak. 

• Kontrol banatuko sistemak: deskribapena, osagaiak, kableatua. 
- Kontrol-elementuak. 
- Instalazioko operazioaren kontrola eta segimendua. 

• Operazio-kondizioen zaintza eta kontrola. Nola jokatu desbideratzeren bat gertatuz gero. 
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• Instalazioaren operazioko gorabeheren eta anomalien kontrola eta kudeaketa. 

• Alarmen koadroa eta/edo zerrenda. Jarduera-protokoloak. Alarmen erregistro historikoa. 

• Ekoizpenaren kontrola eta kudeaketa. 

• Tresnen eta zerbitzuen gorabeheren eta anomalien kontrola eta kudeaketa. 

• Hondakinak (likidoak eta gasak) instalazio barneko ontzietara isurtzeko prozesuen kontrola eta kudeaketa. 

• Kanpora isuritako hondakinen (likidoak eta gasak) kontrola eta kudeaketa. 

• Instalazioaren operazio-liburua. Edukia. Garrantzia. 
- Industria kimikoko destilazio-zutabeen, erreaktoreen, labeen eta lurrun-galdaren oinarrizko kontrola. 

• Kontrol-aldagaiak destilazio-zutabeetan. Destilazio-zutabeetarako ohiko kontrol-begiztak. Ohiko 
desbideratzeak: likidoz betetzea, azpizatikapena eta gainzatikapena, eta abar. 

• Erreaktoreetako kontrol-aldagaiak. Ohiko begiztak: Prozesu ez-jarraitua, prozesu jarraitua. Ohiko 
desbideratzeak: gehiegi erreakzionatzea, desarrak eta abar. 

• Labeetako kontrol-aldagaiak: Airea eta errekuntza. Erregaiaren, airearen, tiroaren eta keen kontrola. 
Labeetako segurtasuna: Sugarren talka, tiroa, leherketak. Desarra- eta alarma-sistema. Labeak doitzeko 
metodo orokorra. 

• Industria kimikoko lurrun-galdaren oinarrizko kontrola: Airea eta errekuntza. 

• Erregaiaren, airearen, tiroaren eta keen kontrola. Galdaretako segurtasuna: Sugarren talka, tiroa, desarra- 
eta alarma-sistema, galdarak doitzeko metodo orokorra, leherketak, gainberotzea. Galdarak doitzeko 
metodo orokorra. 

• Industria kimikoko elektrizitate-ekoizpeneko instalazioetako (kogeneradoreak) oinarrizko kontrola: 
Errekuntzaren kontrola. Gas-turbinaren kontrola. 

• Sorgailuaren kontrola. 

11. Industria kimikoko alarma- eta zaintza-sistemak. 
- Kontrol-sistemakoak ez diren alarma-sistemak. 
- Alarma-sistemako prozedurak eta protokoloak. 
- Zaintza-sistemak: telebista-zirkuituak. 
- Irrati bidezko komunikazio-sistemak. Interfonoak eta megafonia. 
- Instalazioko tresneria- eta kontrol-elementuen mantentze-plana: Gorabeherak kontrolatzea eta gordetzea. 

Gorabeheren araberako jarduera-protokoloak. Mantentze-lan prebentiboak. Zuzentzeko mantentze-lanen 
prozedurak. Makina nagusien bizitza-fitxategiak. 

 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
KONTROL AURRERATUKO SISTEMAK ETA PROZESUAK 
OPTIMIZATZEKO SISTEMAK. 
 

Kodea: MF0578_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0578_3: Kontrol aurreratuko sistemak eta optimizazio-sistemak 

gainbegiratzea eta erabiltzea 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kontrol aurreratuko sistemak deskribatzea, eta prozesu kimikoko ekoizpenarekin, errendimenduarekin eta kalitatearekin 
erlazionatzea. 

EI1.1. Kontrol aurreratuko sisteman parte hartzen duten ekipo guztien —elektrikoak, elektronikoak eta abar— 
funtzioak identifikatzea. 

5 
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EI1.2. Kontrol aurreratuko ekipoekin une bakoitzean egin behar diren eragiketak deskribatzea, bai eta beste kontrol-
sistemekin duten erlazioa eta sinkronizazioa ere. 
EI1.3. Kontrol aurreratuaren erregulazioa produktu kimikoen kalitate-espezifikazioekin eta ekoizpen-beharrekin 
erlazionatzea. 
EI1.4. Prozesu kimikoen kontrolean erabilitako dokumentazioa eta erregistroak eta haien eguneratzea deskribatzea, 
eta haien trazabilitatearekin erlazionatzea. 

A2: Prozesu kimiko industrialen, energia ekoizpeneko prozesuen eta beste zerbitzu osagarri batzuen kalitatearen kontrol 
aurreratua zehaztea. 

EI2.1. Kalitatearekin lotuta egin behar diren kontrolak deskribatzea, eta beste funtzio batzuekin erlazionatzea, hala 
nola mantentze-lanekin, ingurumen-segurtasunarekin, ekoizpenarekin eta abarrekin. 
EI2.2. Segimendu-algoritmoak, laborategiko analisien emaitzak, onlineko emaitzak eta lortutako beste emaitza batzuk 
prozesuaren martxarekin deskribatzea eta behar bezala erlazionatzea. 
EI2.3. Produktuen kalitateari buruz dagoen informazioaren arabera kontrol aurreratuko sisteman egin behar diren 
ekintzak zerrendatzea. 
EI2.4. Prozesu kimikoaren erregulazioan kalitate-espezifikazioen arabera erabiltzen diren ohiko neurketa-unitateak eta 
haien konfiantza-tartea identifikatzea. 

A3: Prozesu kimiko industrialetan, energia ekoizpeneko eta banaketako prozesuetan eta beste zerbitzu osagarri batzuetan 
kontrol aurreratuko sistema eta optimizazioaren aplikazioak erabiltzea. 

EI3.1. Kontrol-eskemari aplikatutako prozesuaren printzipioak, kalkulatutako parametroak eta haien balioak 
deskribatzea, kontrol-parametroekin eta instalatutako kontrol-begizten operazioarekin lotuta. 
EI3.2 Prozesu kimiko industrialekin lotutako kontrol aurreratuko eskemak deskribatzea. 
EI3.3. Prozesu kimikoko kontrol aurreratuan —abiaraztean, gelditzean, doikuntzetan, larrialdietan eta abarrean— egin 
beharreko ekintzak zerrendatzea. 
EI3.4. Aplikazioko sarrera- eta irteera-aldagaiak deskribatzea eta interpretatzea, bai prozesu-kontrolekoak, bai 
prozesuaren optimizaziokoak. 
EI3.5. Kontrol-estrategia guztiak aztertzea zenbait alderdi kontuan hartuta, hala nola operazioko murriztapenen 
tratamenduarekiko sendotasuna eta egonkortasuna. 

 

A4: Kontrol aurreratua eta optimizazio-kontrola ebaluatzea, prozesu kimikoetako, energia ekoizpeneko eta beste zerbitzu 
osagarri batzuetako plangintzaren, antolamenduaren eta kontrolaren oinarrizko elementu gisa. 

EI4.1. Kontrol aurreratuak prozesu kimikoak optimizatzeko tresna gisa duen garrantzia justifikatzea. 
EI4.2. Kontrol-sistemen portaera erlazionatzea lortutako produktuen kalitatea bermatzearekin, bai eta prozesuan 
behar den produktibitatearekin ere. 
EI4.3. Anomaliei aurrea hartzeko sistemak duen gaitasuna baliozkotzea, eta haiek minimizatuko dituzten jarduerak 
proposatzea. 
EI4.4 Prozesuaren egonkortasuna hobetzeko, erantzuteko denborak murrizteko eta bete behar diren kalitate-
espezifikazioak gaindituko ez dituen produktu bat lortzeko kontrol-sistemak duen gaitasuna azaltzea. 
EI4.5. Kontrol aurreratuko sistema ingurumen-betekizunen betetze-mailarekin erlazionatzea. 
EI4.6. Prozesuko datuak baliozkotzeko edo parametroak kalkulatzeko tresna gisa identifikatzea kontrol aurreratuko 
sistema. 

 

Edukiak: 

1. Kontrol "aurreratua". PID kontrolaren ondorengo garapenak. 
- Kontrol aurreratuaren aldaerak. 

• Kaskada-kontrola. Aurrerapeneko kontrola (feed-forward). Kontrol moldatzailea. 

• Ereduan oinarritutako kontrol prediktiboa (MPC). Kontrol optimoa. Aldagai anitzeko kontrola. DMC (dinamic 
matriz control). 

• Beste kontrol-egitura batzuk: Ratio bidezko kontrola. Gama banatuko kontrola. Maximoen kontrola 
(overridea). 

2. Kontrolagailu logiko programagarriak (PLC). 
- PLCak: Sarrera. Oinarrizko kontzeptuak. Funtzionamendu-printzipioak. 

• Adierazpidea, ikurren eta koloreen hitzarmena. 

• PLC hardwarea, PLC sofwarea. Logikako eta programazio-lengoaiako printzipioak. 
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• PLC baten egitura: Rack-a. Bastidorea edo xasisa. Elikatze-iturria. CPUa (prozesatzeko unitate zentrala). 
Sarrera-moduluak (diskretuak eta analogikoak). Irteera-moduluak (diskretuak eta analogikoak). Memoria. 
Ekortze-denbora. 

• Prozesuen kontrola eta programazioa, automata programagarriak erabiliz. 
o Sarrera. Adibide argigarria. 
o Ekuazio logikoak. Sistema logiko konbinazionalak eta sekuentzialak. 
o Motorren kontrolari aplikatzea. Alarma- eta segurtasun-sistemei aplikatzea. Prozesuaren kontrolari 

aplikatzea: birsorkuntzak, abiarazteak, geldialdiak eta abar. 

3. Kontrol digitaleko sistemak (SCADA) industria kimikoan. 
- Kontrol banatua. 

• Kontrol banatuaren definizioa. Deskribapen orokorra: sistema analogikoak eta sistema digitalak. 

• Oinarrizko kontrolagailua (erregulagailu digitala). Funtzio anitzeko kontrolagailua. 

• Operadorearen lan-estazioa. 

• Oinarrizko elementuak: elikatze elektrikoa, seinalea sartzeko konexioak, seinale-irteerak, moduluak eta 
kontrola, kalkulu-moduluak, erregistroak eta biltegiratzea, bistaratzeko pantailak eta operazio-sistema. 

• Kontrol banatu bat osatzen duten atalak eta mailak. 
o 1. maila (instalazioa, prozesua, sentsoreak, S/I moduluak, eta abar). 
o 2. maila (kontrola eta erregulazioa, kontrolagailuak, PLCak, PCak eta abar). 
o 3. maila (taldekako agintea, PLCak, PCak eta abar). 
o 4. maila (ekoizpenaren norabidea, lan-estazioak, produktua gainbegiratzea, sareko aplikazioak). 
o Eremu-seinaleak (analogikoa eta digitala) lan-pantailaraino egiten duen bidearen deskribapena. 

Seinalea dabilen elementuen adibide jakin bat eta seinaleak hartzen dituen balioak adieraztea. 
o Seinaleak lan-pantailatik amaierako elementuraino egiten duen bidearen deskribapena (operadoreak 

ematen duen agindua). Deskribapena grafikoki egitea adibide erreal bat erabiliz. 

• Sistemaren sendotasuna. Sistema hobetzen duten egiturak. Elementu garrantzitsuek huts egitean sistemak 
dituen konfigurazioak. 

• Operadoreak sistemarekin duen komunikazioa: Teklatua. Sagua. Ukipen-pantaila. 

• Operadoreak sistemarekin duen interakzioa. Laneko pantailen edukia: 
o Instalazioaren fluxuaren diagrama (aktiboa) pantailan. 
o Prozesuko aldagaiak denbora errealean adieraztea. 
o Kontrol-begiztak pantailan adieraztea. Sistemak instalazioaren informazioa transmititzeko duen 

gaitasuna (pantaila, inprimagailu bidezko txostenak, alarma-koadroak, euskarri elektronikoko 
fitxategiak eta abar). 

o Zenbait lan-pantaila izateko sistemak duen gaitasuna, hala nola hauek: Unitate nagusia. Sistema 
osagarriak, alarmak, historikoak eta abar. 

o Operazio automatikoko programak egiteko sistemak dituen gaitasunak, hala nola hauek: Abiaraztea, 
abiarazte programatua, gelditzea, larrialdiko gelditzea eta abar. 

o Balio historikoak biltegiratzeko sistemaren gaitasuna (instalazioko eta operazioko datuak). 
o Kalkulu matematiko sinpleak zein sofistikatuak egiteko sistemak duen gaitasuna, eta prozesuan duen 

aplikazioa. 
- SCD, SCADA edo kontrol banatuko sistema komertzial batzuk. 

4. Prozesuen optimizazioa. 
- Destilazio-zutabeen, erreaktoreen, labeen eta galdaren kontrol aurreratua. 

• Kontzeptu orokorrak. Hondoko kontrol-sistema. Buruko kontrol-sistema. Presioaren kontrola, kalitatearen 
kontrola. Aldagai neurtuak. Lortutako aldagaiak. Destilazioa kontrolatzeko ohiko eskemak. 

• Nahasteen kontrol aurreratua. 

• Nahasteen propietateen kalkulua: propietate linealak eta ez-linealak. 

• Master-ratio kontrola. Errezeta. Propietate sentikorrak. Osagai sentikorrak. 

• Nahasteen aldagai anitzeko kontrola. 
- Prozesuen optimizazioa. 

• Programazio lineala. Programazio ez-lineala. 

• Prozesuak optimizatzeko erabilitako ordenagailuak. 

• Ordenagailuak eta SDC. 

• Optimizazioa off-line eta denbora errealeko optimizazioa. 

• Neurona-sareak eta sistema adituak. 
- Kontrol-aretoak. 
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• Kontrol-gela baten deskribapen orokorra. 

• Informazioaren sarrera eta irteera. 

• Instalazio elektrikoa. Lokalaren egokitzapena. Ergonomia (argiztapena, bistaratze-pantailekin lan egitea). 
Kanpoarekiko komunikazioa. Urruneko zaintza. 

 
 
 
 
 
 

6. prestakuntza-modulua 
PROZESU KIMIKOKO SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-ARAUAK. 
 

Kodea: MF0579_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0579_3: Prozesu kimikoko segurtasun- eta ingurumen-arauak behar 

bezala betetzen direla egiaztatzea. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Jarduerarekin lotutako arriskuen ezaugarriak zehaztea. 
EI1.1. Prozesu industrialak sailkatzea segurtasunaren ikuspegitik, eta harekin lotutako arrisku-motak identifikatzea. 
EI1.2. Laneko eta higiene industrialeko segurtasun-neurriak aztertzea. 
EI1.3. Lanpostu guztiekin lotutako arriskuak identifikatzea, eta talde sentikorretan bereziki eragiten dutenak zehaztea. 
EI1.4. Jarduera industrialean izaten diren arriskuen kausa nagusiak, haien sailkapena eta kausak zehazteko egiten 
diren azterketak zehaztea.  
EI1.5. Eskailerekin, eskorgekin, kargatzean eta deskargatzean eta ekipo mugikorretan egiten diren ohiko eragiketetan 
segurtasun-neurriak identifikatzea. 
EI1.6 Lan-ingurunearen kondizioak eta lan-ingurunearekin lotutako segurtasun-arauak definitzea. 
EI1.7. Jarduera industrialari dagozkion norbera babesteko neurriak eta babes kolektiboko neurriak deskribatzea. 

A2: Instalazio kimikoen, energia-ekoizpeneko eta -banaketako instalazioen eta zerbitzu osagarrien arriskuak ebaluatzea. 
EI2.1. Instalazio kimikoei lotutako arrisku nagusiak definitzea (sutea, leherketa, hodei toxikoak eta abar). 
EI2.2. Produktu kimikoak sailkatzea, haien segurtasunaren edo agresibitatearen ikuspegitik, eta produktuari lotutako 
sinbologia identifikatzea. 
EI2.3. Intoxikatzeko modu nagusiak eta haiek prebenitzeko erabiltzen diren babes-neurriak deskribatzea. 
EI2.4. Industria kimikoko segurtasun-seinale nagusien eskema bat egitea. 
EI2.5. Industria kimikoko ekipoen, makinen eta instalazioen arriskuak identifikatzea, bereziki presiopean lan egiten 
dituztenenak. 
EI2.6. Gehien erabiltzen diren produktu kimikoen segurtasun-fitxak eta esku-hartze fitxak aztertzea. 
EI2.7. Lan-prozedurei aplikatu beharreko segurtasun-legedia aztertzea. 

A3: Instalazio kimikoen, energia-ekoizpeneko eta -banaketako instalazioen eta beste zerbitzu osagarri batzuetako 
segurtasun- eta prebentzio-neurriak, sistemak eta gailuak identifikatzea. 

EI3.1. Detekzio-sistema finko, sentsore eta beste alarma-sistema nagusiak deskribatzea, eta prozesuaren 
instalazioetan duten banaketa justifikatzea. 
EI3.2. Arintze-sistemen eta segurtasun-balbulen beharra justifikatzea, instalazioak babesteko neurri gisa. 
EI3.3. Sua itzaltzeko agenteak, sua itzaltzeko ekipoak eta instalazioak eta haien aplikazio espezifikoak identifikatzea. 
EI3.4. Segurtasun-sistema duen ekoizpen-prozesu baten diagrama batetik abiatuz: kontrol-sistemari lotutako 
segurtasun-elementuak identifikatzea —horretarako, alarma-sistemen funtzioa azaltzea— eta ekipoen erredundantzia 
justifikatzea segurtasun-sistema gisa. 

A4: Ingurumena babesteko neurriak aztertzeko neurriak ezartzea. 
EI4.1. Kutsatzaileei eta haien monitorizazioari buruzko neurri nagusien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2. Kutsatzaileak detektatzeko eta neurtzeko gailuen kokapena eta aplikazioa justifikatzea. 
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EI4.3. Ingurumen-kutsatzaileak izaeraren, konposizioaren eta eraginen arabera sailkatzea. 
EI4.4. Instalazio kimikoko eragiketa guztietan aplikatu beharreko arauak eta prozedurak aztertzea. 
EI4.5. Eragin daitekeen ingurumen-inpaktuaren parametroak eta ingurumen-inpaktuaren prebentzioa deskribatzea. 

A5: Larrialdi-planak interpretatzea eta aplikatzea, behar den egoeretan. 
EI5.1. Larrialdi-planak interpretatzea, eta praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan behar bezala erabiltzea. 
EI5.2. Ingurumeneko larrialdi-planak deskribatzea, eta praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan behar bezala 
erabiltzea. 
EI5.3. Dagozkion neurriak hartzeko larrialdi-egoera behar bezala jakinarazten dela bermatzen duten dokumentuak 
edo izapideak deskribatzea. 
EI5.4. Gertatzen diren isurietan edo emisioetan egin eta koordinatu behar diren ekintzak identifikatzea. 
EI5.5. Larrialdi-planak aktibatzeko irizpideak bereiztea, istripuaren kategoriaren arabera. 
EI5.6. Larrialdi-kasuei lotutako betekizun legalak eta arauak aztertzea. 

 

Edukiak: 

1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 
- Lan-arriskuak. Lan-baldintzak. 

• Arriskuak eta perilak. 

• Arrisku materialak. 

• Arrisku higienikoak. 

• Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. 

• Prebentzio-teknikak (segurtasuna, higiene industriala, psikologia, ergonomia). 

• Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 

• Legedia: 
o Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea. 
o Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
o Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak. 
o Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 

• Lantokiko arriskuen identifikazioa (identifikatzeko gida, talde sentikorretarako arriskuak). 

• Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa). 

• Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa. 
- Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak. 

• Behar bezala fabrikatzeko arauak. 

• Lanbide-arlo honetako ingurumeneko jardunbide egokiak: industria kimikoak. 

• Ingurumen-arriskuak prebenitzeari buruzko Espainiako araudia. 
o Araudi orokorra: Espainiako Konstituzioa. Kode Zibila. 
o Ingurumenaren babes penala. Kode Penala. 
o Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioari buruzko Legegintzako Errege Dekretua. 
o Jarduera gogaikarrien, osasungaitzen, kaltegarrien eta arriskutsuen araudia onartzen duen dekretua. 

• Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. Enpresaria. 

2. Instalazio kimikoetako arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak. Arrisku materialak. 
- Sarrera. 

• Lantokiko arriskuak. 
o Lantokia. 
o Ordena, garbitasuna eta seinalizazioa. 
o Lantokiko eta lan-eremuko arriskuak. 
o Ateak, ate handiak eta eskailerak. 
o Operazio-segurtasunak (eskailerak, erremintak, kargatzeak, ekipo mugikorrak, eskorga jasotzaileak 

eta abar). 
o 486/1997 Errege Dekretua. Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 

• Biltegiratzeko, manipulatzeko eta garraiatzeko arriskuak. 
o Biltegiko produktuak eta materialak manipulatzean erabiltzen diren eskuzko elementuak eta elementu 

mekanikoak. 
o Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. 
o Kargak eskuz altxatzea. 
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o 487/1997 Errege Dekretua, kargak manipulatzeari buruzkoa. 

• Tresnak eta makinak erabiltzeak dituen arriskuak. 
o Erreminta eramangarriak eta eskuzkoak. Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. Erremintaren 

diseinu ergonomikoa. Erabiltzeko jardunbide egokiak.  
o Makinak: Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak: Prebentzio intrintsekoa, 

fabrikatzailearen/diseinatzailearen neurriak, enpresa erabiltzailearen neurriak. Makinaren 
erabiltzailea gaitzeko behar den informazioa eta prestakuntza. 

• Arrisku elektrikoak. 
o Korronteak eragindako lesioak. 
o Kontaktu elektriko motak. 
o Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa. 
o Urrezko bost arauak. 
o Zeharkako kontaktuen aurkako babesa. 
o Zeharkako kontaktu elektrikoetatik babesteko sistemen fidagarritasuna. 
o Sutea edo leherketa izateko arriskua duten inguruetako babesa. 
o Erreminta eramangarri elektrikoak. 

3. Kutsatzaile fisikoak eta kimikoak. 
- Laneko ingurunearekin lotutako arriskuak. Arrisku higienikoak. Sarrera. 

• Kutsatzaile fisikoak. Kausak. Kalteak. Prebentzioa. 
o Zarata. 
o Bibrazioak. 
o Erradiazioak. 
o Ingurune termikoa. Kondizio termo-hidrometrikoak. 

• Kutsatzaile kimikoak. Sarrera. 
o Substantzia kimikoak beren arriskuaren arabera sailkatzea: itogarriak, toxikoak, kartzinogenoak, 

lehergaiak, korrosiboak, mutagenoak, erregarriak, narritagarriak, teratogenikoak, sukoiak, 
ingurumenerako arriskutsuak, alergenoak. 

o Produktu kimikoen arriskuaren identifikazioari eta informazioari buruzko arauak: Segurtasun-datuen 
fitxak eta etiketak. Segurtasun-fitxen adibidea. R esaldiak eta S esaldiak. 

o Agente kimikoak organismoan sartzeko bideak. 
o Agente kimikoen esposizio-muga profesionalak Espainian (INSHT). 
o Biltegiratzea. Substantzia kimiko arriskutsuen manipulazioa (ontzi-aldaketa, elektrizitate estatikoa). 
o Bateraezintasunak biltegiratzean, erabiltzean eta ontziratzean; korrosioaren, poluzioaren eta isurien 

aurkako neurriak. 
o Produktu kimikoen arriskuak (azidoak, baseak, disolbatzaileak, produktu sukoiak, lehergarriak, metal 

astunak, kutsatzaileak). 
o Erreaktibotasun kimikoa eta erreaktibotasun-taula. 
o Substantzia kimiko arriskutsuen barne-garraioa. Hodiak. 
o Instalazio arriskutsuetan esku hartzea (mantentze-lanak, aldaketak eta abar). Lan berezietarako 

baimenak (P.T.E.). 
o Hodei toxikoak (dispertsioa, iraunkortasuna, jarduera kolektiboa, babes-neurriak). Lan-ingurunea 

(esposizio-maila, mugak, babesa, neurria eta monitorizazioa). Instalazioetako arrisku kimikoaren 
ebaluazioa. Larrialdi-planak. 

4. Kutsatzaile biologikoak. 
- Sarrera. Motak. Arriskuak. Prebentzio-neurriak. Sartzeko bideak. 

• Organismo biziak. 

• Animalien eratorriak. 

• Landareen eratorriak. 

5. Arrisku ergonomikoak. 
- Ergonomia. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. 

• Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea. 
o Ahalegin fisikoa. Lan-jarrerak. Mugimendu errepikakorrak. 
o Kargak maneiatzea. 
o Neke mentala. Nekea. 
o Faktore psikosozialak. 
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6. Larrialdi-planak. 
- Instalazio kimikoetako suteak eta leherketak. Suteen aurkako babesari buruzko araudia. 
- Suteen kimika. Sutearen arrisku-faktoreak. 

• Suaren tetraedroa. Erregaia, erregarria, beroa, kate-erreakzioa. 

• Sutearen katea. Errekuntza-motak, ondorioak. 
- Suteen prebentzioa. 

• Erregaiaren gainean jardutea. 

• Erregarriaren gainean jardutea. 

• Sutze-fokuen gainean jardutea. 

• Kate-erreakzioaren gainean jardutea. 
- Eraikuntza-materialek suaren aurrean duten portaera. Suarekiko erreakzioa. Suarekiko erresistentzia. 
- Eraikinen, nabeen eta lokalen egituren babesa. Sutea horizontalki eta bertikalki ez hedatzeko ekintza. Kearen 

aurka aritzea. 
- Gas-detektagailuak eta beste detekzio-instalazio finko batzuk. Detekzioa eta alarma. Motak: detektagailu ionikoak, 

ke-detektagailu optikoak, sugar-detektagailu optikoak, tenperatura-detektagailuak edo termikoak, xurgapen 
bidezko ke-detektagailuak, xurgapen bidezko atmosfera lehergarriko detektagailuak. 

- Ebakuazioa. Irteerak. Ebakuazio-bideak. Larrialdiko argiztapena. Seinalizazioa. 
- Sua itzaltzea. Su-motak. 
- Su-itzalgailuak. Sailkapena. Nahitaezko plakak eta berrikuspenak. Su-itzalgailu eramangarrien eraginkortasuna eta 

kokapena. 
- Sua itzaltzeko agenteak: gasak (anhidrido karbonikoa (CO2), nitrogenoa (N2), hidrokarburo halogenatuak; likidoak 

(ura, aparrak); solidoak (sodio eta potasio bikarbonatoa, amonio fosfatoa). 
- Sua itzaltzeko ekipo mugikorrak: Mahukak, ahoak, monitore eramangarriak, gortina-eratzaileak, su-itzalgailuak. 
- Sua itzaltzeko instalazio finkoak. 

• Suteetako ur-hargune hornituak (SUH). 

• Suteetarako ur-harguneak. 

• Monitoreak. 

• Zutabe lehorra. 

• Ur-langarreztagailu automatikoak (sprinkler-ak). 

• Suteak hauts bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. 

• Suteak anhidrido karboniko (CO2) edo beste gas batzuen bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta 
automatikoak. 

• Apar fisikoko sistemak. 
- Sua itzaltzeko teknikak: suteen aurka jarduteko taldeen antolamendua, koordinazioa eta zuzendaritza. 
- Leherketekiko prebentzioa eta babesa. 

• Leherketa-motak. 

• Lehergaiak. 

• Ondorioak. 

• Leherketekiko prebentzioa. Leherketekiko babesa. 

• Dow-en sute- eta leherketa-indizea. Mond-en indizea. 
- Larrialdi-plan batean jardutea. 

• Larrialdi-egoeren sailkapena. 

• Larrialdien antolamendua. 
o Larrialdi-hasieran jardutea. 
o Larrialdi partzialean jardutea. 
o Larrialdi orokorrean jardutea. 
o Ebakuazioan jardutea. 
o Larrialdi-plana ezartzea. 

- Instalazio kimikoko larrialdietan jardutea. 

• Istripuen kategoriak, larrialdi-planak aktibatzeko irizpideak. 

• Larrialdi-egoeretako informazioa: Legezko eta arauzko betekizunak. 

• Barneko larrialdi-planeko antolamendua; kanpoko larrialdi-planeko egitura; elkar laguntzeko planak. 

• Ingurumen-kutsaduragatiko larrialdi-planak. 

• Larrialdi-kasuetarako simulazioak eta entrenamendua. 
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7. Seinale- eta segurtasun-arauak. 
- Segurtasun-arauaren kontzeptua. Arauak ezagutzea eta arauen oinarrizko printzipioak. 

• Arauen edukiak. 

• Laneko prozedura seguruak eta segurtasun-arauak. 
- Zentro eta lantokietako segurtasun-seinalizazioa. 
- Segurtasun-seinalizazioaren kontzeptua eta aplikazioa. Bete behar dituen baldintzak. Seinalizazioaren erabilera. 

Seinalizazio-motak. 

• Segurtasun-seinaleak. 
o Segurtasuneko kolorea. 
o Seinaleen forma geometrikoak. 
o Ikurrak edo piktogramak. 
o Keinuzko seinaleak. Seinale akustikoak. 

8. Arriskuen ebaluazioa. Segurtasun-egiaztapenak. 
- Alderdi orokorrak. Aplikatu beharreko metodologia. 
-  Istripu-arriskuaren ebaluazioa. Metodo sinplifikatuak: 

• Fine metodoa. 

• Azterketa-galdetegi bidezko ebaluazioa. 

• Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren ebaluazio-metodo sinplifikatua. 
- Arriskuak ebaluatzeko metodo konplexuak: 

• Gertakari-zuhaitzaren bidezko ebaluazioa. 

• Hutsegite eta erroreen zuhaitzaren bidezko ebaluazioa. 

• Arriskuen analisia eta prozesuen egingarritasuna. HAZOP. 
- Segurtasun-egiaztapenak. Egiaztapen-motak: 

• Arauzko egiaztapenak edo ikuskapenak. Jakinarazi gabeko egiaztapenak. 

• Lantokietako egiaztapen orokorrak. 

• Lanaren oharrak. 

• Egiaztapenen plangintza egitea. Egiaztapenak gauzatzea. Emaitzak ustiatzea. 

9. Istripuen ikerketa. 
- Ikerketaren helburuak. Jardueraren metodologia: 

• Datuak hartzea. 

• Datuak ikertzea. 

• Kausak zehaztea. 

• Kausa nagusiak hautatzea. 

• Kausen ordenazioa. Kausen zuhaitza. Hutsegiteen eta erroreen zuhaitza. 

• Adibide praktikoa. INSHTaren "ikerketa-fitxa"ren eredua erabiltzea. 

• Neurriak diseinatzea eta ezartzea. Neurriak lehenestea. Neurrien segimendua egitea. 

 
10. Instalazio kimikoko instalazioen eta pertsonen babesa. 

- Norbera babesteko ekipoak. 

• Erabilerako beharrak. 

• NBEak hautatzea eta erostea. 

• Erabilera normalizatzea. Banaketa. Ikuskapena. 

• NBEen sailkapena: Garezurra, aurpegia eta begiak, entzumena, gorputz-adarrak eta arnasbideak babestea. 
o Babes-arropa. 
o Garaieratik erortzearen aurkako babesa. 
o Arrisku elektrikoaren aurkako babesa. 

- Segurtasun-balbulak, haustura-diskoak, arintze-sistemak eta zuziak. Ihesen eta isurien prebentzioa. Atmosfera 
lehergarrien detektagailuak (mugikorrak eta finkoak). Lanen planifikazioa. 

- Lehen laguntzak, industria kimikoan. 

• Lehen laguntzaren kontzeptu orokorrak. Larrialdietarako ekintzak. 

• Lehen laguntzak emateko jarduera-arauak: 
o Larrialdi-egoeretan hartu beharreko neurriak. Biktima ebaluatzea. Istripua izan dutenen garraioa. 
o Arnasketa artifiziala. Bihotz-biriketako bizkortzea (bbb). 
o Segurtasuneko saiheskako jarrera. Kontrako eztarrira joatea. Asfixia. Asma-krisia. 
o Shocka. Shock anafilaktikoa. 
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o Hemorragia. 
o Buruko lesioa. Bizkarrezurreko lesioa. 
o Hausturak. 
o Erredurak. 
o Begi-lesioak. 
o Irentsitako toxikoak. 
o Istripu elektrikoak. 

11. Instalazio kimikoetako segurtasunari buruzko legedia. 
- Hauei buruzko Europako eta Espainiako legedia: 

• Istripu larriak. 

• Ontziratzea eta etiketatzea. 

• Higienea. Kutsatzaile kimikoak. Kantzerigenoak. Amiantoa. 

• Merkantzia arriskutsuen garraioa. 

• Hondakinak. 

• Segurtasuna. Produktu kimikoen biltegiratzea. Leherketak. Suteak. 

• Agente kimikoen erabileraren eta kontsumoaren mugak. 

12. Ingurumen-kutsadura, industria kimikoan. 
- Uraren kutsadura. 

• Ur-kutsatzaileak (organikoak, ez-organikoak, metalak, berotzea). 

• Instalazio kimikoko hondakin-uren tratamenduak: 
o Tratamendu fisiko-kimikoak. 
o Tratamendu sekundarioak. 
o Legeak. 

- Airearen poluzioa. 

• Kutsatzaile atmosferiko eta emisio-iturri nagusiak. 
o Aireko partikulak. 
o Airearen kalitate-irizpideak: emisioa eta immisioa. 
o Gas kutsatzaileak (emisioa eta isuriak). 
o Kutsatzaileen dispertsioa atmosferan. 
o Atmosferako kutsatzaileen dispertsio-eredua. Kondizio meteorologikoen eragina. 
o Kutsatzaile atmosferikoen arazketa: Gas kutsatzaileen arazketa. Partikulak araztea. 

- Hondakin solidoak: Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua: 

• Hondakin arriskutsuen ezaugarriak zehaztea. 

• Tratamendu fisiko-kimikoak. 

• Hondakin arriskutsuen errausketa. 

• Hondakin arriskutsuen hondakindegia. 

• Industrian hondakin arriskutsuak minimizatzeko teknikak: ekoizpen garbia. 
- Kutsatzaileen neurketak eta monitorizazioa (KOL, OEB, OEK, solido esekiak, opakutasuna eta abar). 
- Instalazio kimikoko ingurumen-legedia eta -kudeaketa. 

• Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak. 

• Ekoizpen eta garapen jasangarria; ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 

• Ingurumeneko ziurtagiriak eta ikuskapenak: 
o ISO 14000. 
o IPPC (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuko Araudia). Hondakinen direktiba; Ontzien eta 

ontzi-hondakinen direktiba. 
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7. prestakuntza-modulua 
INSTALAZIO KIMIKOAREN KUDEAKETAKO ETA KONTROLEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK. 
 

Kodea: MP0027 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1. Prozesu kimiko baten atal batetik sortutako eragiketekin lotutako prozedurak eta argibideak biltzen dituen informazioa 
egitea, ezarritako kalitatea lortzeko, baliabideen erabilera optimizatzeko eta ekoizpen-produkzioa ezartzeko. 

EI1.1 Oinarrizko eragiketak, operazio- eta kontrol-parametroak eta prozesu-unitatearen aldagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Unitate jakin bateko prozesu bateko ekipoak eta haien ezaugarriak identifikatzea, eta produktuak zehaztea. 
EI1.3 Hautatutako ekoizpen-unitate bati dagozkion prozesuko argibide orokorrak garatzea. 
EI1.4 Programazioa ezartzea hauek kontuan hartuta: prozesuko denborak; sekuentzia; sinkronismoa; operazioen 
aldiberekotasuna eta puntu kritikoak; ekoizpen-baliabideen, giza baliabideen eta izakinen egoera operatiboa; 

horniduraren ezaugarriak, eta produktuak entregatzeko epeak. 

A2. Prozesu kimikoetan gehien erabiltzen diren ekipoen egoera eta egiaztapenari buruzko datuak erregistratzea. 
EI2.1 Ekipo-mota desberdinen erabilera eta ezaugarriak identifikatzea eta bereiztea, hala nola gailu mugikorrenak, 
instalazioan sartutakoenak eta hutseko probak edo saiakuntzak egiteko erabiltzen direnak. 
EI2.2 Ekipo garrantzitsuenen eskuliburu teknikoak interpretatzea. 
EI2.3 Ekipoen funtzionamendu okerra bereizteko edo zuzentzeko lan-aginduak egitea. 

A3. Prozesu kimikoko unitate bateko kontrol-prozesua, ekoizpena eta produktuaren kalitatea bermatzen dituena, aztertzea, 
eta hortik abiatuta: 

EI3.1 Prozesu kimikoaren informazioa eta prozedurei eta argibideei dagokiena interpretatzea. 
EI3.2 Ekoizpen-prozedurak nola aplikatzen diren aztertzea eta interpretatzea. 
EI3.3 Erabateko kalitatearen plana nola aplikatzen den interpretatzea eta aztertzea. 
EI3.4 Prozesuan esku hartzen duten aldagaien —tenperatura, presioa, maila eta emaria— neurketak aztertzea. 
EI3.5 Laginak hartzen eta produktuaren oinarrizko analisietan laguntzea. 

A4. Segurtasunari, higieneari eta ingurumenari buruzko arauak eta prozedurak aplikatzen direla egiaztatzea. 
EI4.1 Segurtasun-sistemak eta -ekipoak bereiztea, eta gerta daitezkeen larrialdiko egoerekin erlazionatzea haien 
erabilera. 
EI4.2 Arrisku-egoerak baloratzea, eta istripuak prebenitzeko neurri egokienak hartzea. 
EI4.3 Larrialdi-egoeretako jarduera aztertzea, eta egoerari dagozkion eragiketa programatuak nola koordinatzen diren 
baloratzea. 

A5. Lantokian ezarritako lan-harremanen barne-arauak betetzea eta enpresaren erlazio teknikoen eta sozialen sisteman 
sartzea. 

EI5.1 Jasotzen diren argibideak prestasunez interpretatzea eta gauzatzea; egiten duen lanaren ardura izatea, eta une 
bakoitzean egokiak diren pertsonekin eraginkortasunez komunikatzea. 
EI5.2 Lantoki batean ezarritako lan-harremanen barneko arauak eta prozedurak aztertzea. 
EI5.3 Jarduten duen ingurunean eta helburuen lorpenean jarduerak dituen eraginak aztertzea. 
EI5.4 Arau eta prozedura teknikoak betetzea (prozesuaren informazioa, kalitate-arauak, segurtasun-arauak eta abar), 
eta proposamenak eginez eta ideiak botaz kalitatea eta produktibitatea hobetzen laguntzea. 

A6. Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 
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Edukiak: 

1. Prozesu kimikoko unitateetako operazioen garapena eta kontrola. 
- Prozesuen informazio errealaren azterketa: 

• Prozesuko diagramen eta tresneria-diagramen interpretazioa. 

• Oinarrizko operazioen sekuentziazioa eta kontrol-puntuak dituzten prozeduretako operazioa xehatzea. 
- Ekipoen ikuskapena: 

• Ekipoen egoera eta funtzionamendua egiaztatzeko probak egitea. 

• Prozesuaren sistema osagarrietatik datozen ekarpenak egiaztatzea. 

• Tresnen funtzionamendua eremuan, panelean edo ordenagailu bidezko kontrol-sistema bidez egiaztatzea. 

• Lan-baimena erabiltzea. 
- Eragiketen erregulazioa eta kontrola: 

• Operazioa erregulatzeko edo kontrolatzeko elementuetan esku hartzea, eta lantokiak prestakuntza-
programaren segimendua egiteko izendatutako arduradunak zuzenean gainbegiratzea. 

- Informazioaren transferentzia: 

• Makinen txosten historikoan idaztea detektatzen diren anomaliak. 

• Garatzen diren ekoizpen-/prestakuntza-ekintzei buruzko txostena egitea, eta esku-hartzearen emaitzak 
justifikatzea prestakuntza-programaren segimendua egiteko lantokiak izendatu duen arduradunari. 

• Datuak zenbait euskarritan erregistratzea. Txanda-aldaketaren transferentzia. 
- Segurtasun-arauak: 

• Instalazio kimikoko segurtasun-sistema, -ekipo eta -gailuen eta instalazioan egiten diren ohiko eragiketen 
eta ohikoak ez direnen arteko erlazioa, bai eta gerta daitezkeen larrialdi-egoeretan duten funtzioa ere. 

• Ekoizpen-jarduera desberdinetan norbera babesteko ekipoen erabilera baloratzea. 

2. Prozesuan kalitatea kontrolatzeko saiakuntzak eta/edo analisiak egitea edo interpretatzea. 
- Informazio errealaren azterketa: 

• Tresneria-diagramen interpretazioa, eta prozesuko analizagailu automatikoen seinalizazioa. 

• Eragiteko prozedurak. 

• Laginak hartzeko puntuak zehaztea, eta laginak hartzeko uneak edo maiztasunak adieraztea, bai eta 
horretarako erabiltzen diren tresnak, neurriak eta kondizioak ere. 

- Prozesuko saiakuntza-ekipo automatizatuak edo instalazioan erabili behar diren gidaliburuak egiaztatzea: 
funtzionamendua egiaztatzeko zerrenda eta, hala badagokio, gailuaren kalibrazioa. 

- Kalitate-saiakuntzak eta/edo-analisiak egitea: 

• Solidoen, likidoen edo gasen laginak hartzea tresna egokiak erabiliz. 

• Laborategian edo eremuan bertan saiakuntza edo analisia egitea. 

• Informazioaren transferentzia: 

• Prozesuko produktuen kalitatea kontrolatzeari buruzko txosten bat egitea, oinarriak, prozedurak, datu-
erregistroak eta kalkuluak egiteko modua dituena, hala badagokio. 

• Prozesuan lortutako kontrol-grafikoak interpretatzea, eta prozesuko materiaren kalitateari buruzko ondorioak 
ateratzea. 

• Prestakuntza-programari segimendua egiteko lantokiak izendatutako arduradunari anomaliak edo zalantzak 
jakinaraztea. 

• Segurtasun- eta ingurumen-arauak: 

• Saiakuntzak egin edo analizatu behar diren produktuei eta erabili behar diren ekipoei dagozkien norbera 
babesteko ekipoak erabiltzea. 

3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0574_3:  
Prozesu kimikoko industrien 
antolamendua eta kudeaketa. 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoak 

2 urte 

MF0575_3: Prozesu kimikoko 
instalazioen, energia-
instalazioen eta instalazio 
osagarrien egokitzapena 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoak 

2 urte 

MF0576_3:  
Prozesu kimikoak, energia-
instalazioetako prozesuak 
eta prozesu osagarriak 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoak 

2 urte 

MF0577_3:  
Prozesuen oinarrizko 
kontroleko sistemak 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoak 

2 urte 

MF0578_3:  
Kontrol aurreratuko sistemak 
eta prozesuak optimizatzeko 
sistemak 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoak 

2 urte 

MF0579_3:  
Prozesu kimikoko 
segurtasun- eta ingurumen-
arauak. 

• Zientzia Esperimentaletan lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoak 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako 
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia 
didaktikoko prestakuntza baliokidea.  
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Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Kimika industrialeko laborategia 100 100 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 

Kudeaketa-gela X X X X X X 

Kimika industrialeko laborategia  X X X X  

Produktu kimikoen biltegia  X X X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

---- Espezialitateko software espezifikoa 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Orri birakariak 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak  
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Kimika industrialeko laborategia 

---- Gutxieneko altuera: 3 m 

---- Gainazal leuneko akabera eta material ez-xurgatzailea dituzten hormak, erraz 
garbitu daitezkeenak. 

---- Zoruak: ez labaingarriak, garbitzeko errazak, iragazgaitzak eta detergenteen 
eraginaren ondoriozko higadurarekiko erresistenteak. 

---- Argiztapena: naturala eta artifiziala. Kimika industrialeko laborategi batean egiten 
diren ohiko lanak erosotasunez egin daitezkeela bermatzeko egokia. 

---- Aireztapena (naturala eta behartua). Erabiltzen diren substantzia kimikoen 
lurrunak eta gasak ezabatzeko sistema egokia. 

---- Ur- eta gas-instalazioa: indarrean dauden legeen araberakoa. 

---- Instalazio elektrikoa: ezarritako segurtasun-arauak bete behar ditu. 

---- Gas industrialen instalazioa: Erabilera industrialeko aire konprimatua (5 atm-n), 
tresneriarako airea (3 atm-n). 

---- Laborategiko eskalan saiakuntzak egiteko huts baxu-ertaineko lerroa (zenbait 
erabilera-puntu). 

---- Bide hezeko lanak egiteko laborategi kimikoko mahaia, 15 ikaslerentzat. Gasa, 
elektrizitatea, ura, drainatze-sistema, airea, nitrogenoa eta hutsa egiteko tresnak 
dituena. 

---- Segurtasun-elementuak: segurtasuneko dutxa eta begi-garbitzekoak. 

---- Segurtasun-manta. 

---- Zenbait motatako ponpak, engranajezko ponpa, mintzezko ponpa, eta abar. 

---- Instalazio kimikoan erabiltzen diren mota guztietako balbulak. 

---- Instalazioan erabiltzen diren lerroetako hodien eta osagarrien laginak (diametro 
desberdinetakoak eta hormakoak). 

---- Operazio-aldagaiak neurtzeko erabiltzen diren elementuen laginak: 

---- Tenperatura, presioa, emaria, maila eta propietatea. Hauek kalibratzeko mahai-
ekipoa: a) tenperatura neurtzeko sentsoreak, b) presioa neurtzeko sentsoreak. 

---- Operazioko "propietatea"ren aldagai ohikoenen neurriak —hala nola pH-a, 
eroankortasuna, dentsitatea, biskositatea, sutze-puntua, kolorea, errefrakzio-
indizea eta abar— zehazteko laborategiko edo onlineko tresneria. 

Produktu kimikoen biltegia 

---- Apalak. 

---- Beira-arasak. 

---- Botikina. 

---- Norbera babesteko ekipoak. Segurtasun industrialeko seinaleen multzoa. 
Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. Suaren kontrako eskularruak. Latexezko 
eskularruak. 

---- Berotik babesteko eskularruak, erabilera baimenduko materialez eginak. 

---- Segurtasun-betaurrekoak. Gasaren aurkako aurpegi-babesak. Isurietarako 
material xurgatzailea. Segurtasun-oinetakoak, zapaltzeen aurkakoak, isolatzaile 
elektrikoa dutenak, sanitarioak eta abar. Segurtasun-jantziak: suaren kontrakoak, 
bakteriologikoak, tailerreko jantziak eta abar. 

---- Produktu kimikoak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 

 



 

 

 




