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IZENA 
INSTALAZIO KIMIKOETAKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 

 

KODEA 
QUIE0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Kimika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Prozesu kimikoa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI018_2: Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 

 

GAITASUN OROKORRA 
Prozesu kimikoetako oinarrizko eragiketa eta kontrol-eragiketa guztiak egitea, eragiketa horietan erabiltzen diren makina, 
ekipo eta instalazioen funtzionamendua, abiaraztea eta gelditzea kontrolatuz, ezarritako segurtasun-, kalitate- eta 
ingurumen-kondizioei eutsiz eta lan-eremuko oinarrizko mantentze-lanaz arduratuz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0045_2: Prozesu kimikoko eragiketak egitea 
 
- UC0046_2: Instalazio kimikoetako makinak, ekipoak eta instalazioak prestatzea eta egokitzea 
 
- UC0047_2: Instalazio kimikoan tokiko kontrola egitea 
 
- UCO048_2: Zuzen fabrikatzeko, segurtasuneko eta ingurumeneko arauen arabera jardutea 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesionalak sektore kimikoan egiten du lan, ekoizpenaren arloan edo ikerketa eta garapeneko jardueretan 
lagunduz. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Oinarrizko kimika: Petrolioaren finketa, petrokimika, gasak, kimika ez-organikoa, kimika organikoa, ongarriak, kimika 
fina, lehengai plastikoak, kautxu sintetikoa, pigmentuak eta zuntz sintetikoak. Kimika transformatzailea: Pinturak, 
bernizak, lakak, itsasgarriak, inprentako tindagaiak, argazki-material sentikorra, olio esentzialak eta substantzia 
aromatikoak, ehun- eta larru-industriarako kolak eta gelatinak, xaboiak, detergenteak, lixiba, lehergaiak, argizaria eta 
parafinak. Kimikako oinarrizko eragiketak egiten diren instalazioak dauden beste sektore batzuk. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
8151.001.8 Kimika-instalazioko operadorea. 
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8152.002.6 Tratamendu kimikoetako erreaktore irekiko operadorea. 
8155.001.4 Petrolioaren eta gas naturalaren findegietako operadorea, oro har. 
8155.005.0 Petrolioa fintzeko aginte-paneleko operadorea. 
8159.001.6 Egur-ikatza nahiz kokea produzitzeko instalazioetako operadorea. 
8159.003.4 Harrikatz-gasa produzitzeko instalazioetako operadorea. 
8159.004.3 Ongarri kimikoak fabrikatzeko instalazioetako operadorea. 
8159.005.2 Zuntz sintetikoak produzitzeko instalazioetako operadorea. 
8159.006.1 Produktu kimikoak zuritzeko operadorea. 
8322.001.4 Lehergailuak fabrikatzeko makinetako operadorea, oro har. 
8322.005.0 Pospoloak fabrikatzeko makinetako operadorea. 
8329.001.5 Kimika-fabrikazioko operadorea. 
Hausteko, birrintzeko eta substantzia kimikoak nahasteko makinetako operadoreak. 
Substantzia kimikoak iragazteko eta bereizteko aparatuen operadoreak. 
Destilazioko eta erreakzio kimikoetako aparatuen operadoreak. 
Produktu kimikoen tratamenduko instalazioen beste operadore batzuk. 
Produktu kimikoak ekoizteko makinetako beste operadore batzuk. 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0045_2 
Prozesu kimikoko oinarrizko eragiketak. 150 

UF0227: Prozesuko oinarrizko eragiketak, 

nahasteak eta disoluzioak. 70 

UF0228: Eragiketa unitarioak eta prozesu 

kimikoa. 80 

MF0046_2 
Instalazio kimikoetako makinen, ekipoen 
eta instalazioen operazioa 

170 

UF0229: Instalazio kimikoko elementuak eta 

makinak prestatzea eta egokitzea. 
80 

UF0230: Instalazio kimikoetako ekipo 

nagusiak eta instalazio osagarriak prestatzea 

eta egokitzea. 

90 

MF0047_2 
Instalazio kimikoetako tokiko kontrola. 

130 

UF0231: (ZEHARKAKOA)  

Laginketak eta analisiak in situ.  
50 

UF0232: . (ZEHARKAKOA) 

Prozesuko, energiako eta zerbitzu 

osagarrietako instalazioen tresneria eta 

kontrola. 

80 

MF0048: (ZEHARKAKOA) 
Segurtasuna eta ingurumena instalazio 
kimikoan. 

80 

  

MP0053 
Instalazio kimikoko oinarrizko 
eragiketetako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 610 
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1. gaitasun-atala:  
PROZESU KIMIKOKO ERAGIKETAK EGITEA 

 

Kodea: UC0045_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekipoak, makinak, instalazioak eta lan-eremua prest, ordenan eta garbi mantentzea. 
BI1.1 Eremuan egiten diren lanen hondakin-materialak garbitu dira, bai langilearen ekintzaz bai lan hori egin 
dutenei lagunduz. 
BI1.2 Eremua produktu-isuririk gabe eta beste inolako hondakin-motarik gabe, garbi, dago. 
BI1.3 Elementu osagarriak (lagin-ontziak, suteen aurkako ekipoak, babes-elementuak, erremintak eta tresnak, 
mahukak eta abar) ordenan eta berariaz prestatutako tokietan daude erabilgarri. 
BI1.4 Makina, ekipo eta instalazioetan egin beharreko doikuntzak egiten dira, argibideei eta ezarritako sekuentziari 
jarraituz. 
BI1.5 Ekipo, makina edo instalazioen funtzionamendu-anomaliak erregistratu eta jakinarazten dira, mantentze-
lanetako beharrak asetzeko. 

LB2: Prozesua kondizio estandar edo zehaztuetan mantentzea, egin behar diren eragiketak eginez. 
BI2.1 Balbulak eta erreguladoreak materia-fluxua, prozesuko kondizioak eta eremuko segurtasuna mantentzeko 
antolatzen dira. 
BI2.2 Aldizkako eragiketak edo eragiketa ez-jarraituak ezarritako programaren arabera edo zehaztutako irizpideen 
arabera egiten dira. 
BI2.3 Produktuen edo materialen mugimenduak ezarritakoaren arabera egiten dira. 
BI2.4 Prozesuko ekipoak (erreakzioa, destilazioa, tratamendua edo egokitzapena, eta abar) une oro kontrolatzen 
dira; aldagaiak ezarritako balio edo tarteetan mantentzeko egin behar diren eragiketak egiten dira. 

LB3: Prozesuak —jarraituak edo ez-jarraituak— abiaraztea eta gelditzea, edo eragiketa horietan parte hartzea, eta behar 
diren eragiketak sinkronizatzea. 

BI3.1 Abiarazteko eta gelditzeko argibideak oso ondo ulertzen eta deskribatzen dira. 
BI3.2 Abiarazteko eta gelditzeko eragiketak ezarritako prozedurei edo jasotzen diren argibideei jarraituz egiten 
dira, eta operazio osoa burutzeko lankidetzan aritzen da gainerako operadoreekin. 
BI3.3 Makinak eta ekipoak behar bezala prestatzen dira prozesurako. 
BI3.4 Kontrol- eta neurketa-ekipoen funtzionamendua une eta modu egokian egiaztatzen da. 

LB4: Nahasteak, disoluzioak, bereizketak eta prozesuko beste eragiketa oinarrizko edo osagarri batzuk. 
BI4.1 Nahastea edo disoluzioa lortzeko egin behar diren kalkuluak aurreikusitako formulazioa lortzeko egiten dira. 
BI4.2 Bereizketa-sistemak egin behar den bereizketaren eta ezarritako arauen arabera hautatzen dira, eta 
sekuentzia zuzenen arabera jartzen dira martxan edo gelditzen dira. 
BI4.3 Nahastea, disoluzioa edo bereizketa ezarritako kontzentrazioen edo konposizioen arabera egiten da. 
BI4.4 Nahaste-, disoluzio- edo bereizketa-ekipoa funtzionamendu-denboran zehar kontrolatzen da. 
BI4.5 Eragiketak fabrikazioko gainerako prozesuekin sinkronizatzen dira. 

LB5: Prozesua eusteko eragiketa osagarri ez-jarraituak edo aldizkakoak egitea. 
BI5.1 Iragazkiak garbitzeko, iragazkiak aldatzeko, birsortzeko, koipeztatzeko eta abarrerako eragiketak behar 
bezala eta dagokion unean egiten dira. 
BI5.2 Material osagarriak edo lehengaiak prestatzeko eragiketak nahikoa denboraz eta definitutako prozeduren 
arabera egiten dira. 
BI5.3 Eragiketak behar bezala erregistratzen dira aurreikusitako euskarrietan. 

 

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, espantsio-turbinak, gas-turbinak); 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. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Azken produktuak, lehengaiak, material osagarriak, katalizatzaileak eta produktu bereziak, laginak, egokitzapen-
materiala (ontziak, itxiturak, etiketak), aire konprimatua, ur-lurruna, gas geldoak, erregaiak (gasak, likidoak eta solidoak). 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuko eskuliburuak; operazio-eskuliburuak eta -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. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
INSTALAZIO KIMIKOETAKO MAKINAK, EKIPOAK ETA INSTALAZIOAK 
PRESTATZEA ETA EGOKITZEA 

 

Kodea: UC0046_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Makinak gelditzea eta prestatzea, konpontzeko edo haietan esku hartzeko eta prozeduren arabera martxan 
jartzeko. 

BI1.1 Makinak mantentze-lanak egiteko behar diren kondizioetan geratzen dira, ezarritako eragiketen sekuentzia 
egin ondoren. 
BI1.2 Atal akastunak, higatuak edo hondatuak markatu edo seinalatu egiten dira konpontzeko. 
BI1.3 Lanak egin bitartean, une oro, egiaztatzen da prozeduretan eta lan-baimenetan jasotakoaren arabera 
mantentzen direla bete behar diren kondizioak. 
BI1.4 Une oro egiaztatzen da eragiketak egiten dituen langileak ematen dizkioten argibideei, ezarritako lan-
prozedurei eta lanbideari, prozedurari edo lan-baimenei dagozkien segurtasun-neurriei jarraitzen diela. 
BI1.5 Eragiketen prozedurak, esku-hartzeak eta egokitzapenak, bai eta eremuko makinen funtzionamendu-
printzipioak ere, zehazki ezagutzen dira. 
BI1.6 Mantentze-lanak amaitutakoan, makina egokitzen da eta badabilela egiaztatzen da; egiaztapena positiboa 
denean, onespena ematen zaio. 

LB2: Prozesuko ekipoak konpontzeko edo haietan esku hartzeko gelditzea eta prestatzea, eta konektatzeko edo 
prozesuan sartzeko martxan jartzea. 

BI2.1 Mantentze-lanak egiteko behar diren kondizioetan uzten dira prozesuko ekipoak; ezarritako sekuentzien 
arabera geldiarazten dira, lurrun edo gas geldo bidezko ekorketaz geldotuz (nitrogenoz, batez ere) eta disko itsuak 
edo bestelako elementuak instalatuta itxiz. 
BI2.2 Lanak egin bitartean, une oro, egiaztatzen da prozeduretan eta lan-baimenetan jasotakoaren arabera 
mantentzen direla bete behar diren kondizioak. 
BI2.3 Une oro egiaztatzen da eragiketak egiten dituen langileak ematen dizkioten argibideei, ezarritako lan-
prozedurei eta lanbideari, prozedurari edo lan-baimenei dagozkien segurtasun-neurriei jarraitzen diela. 
BI2.4 Gertatzen diren anomaliak jakinarazi egiten dira, ebaluatzeko eta konpontzeko. 
BI2.5 Eragiketen prozedurak, esku-hartzeak eta eremuko prozesuko ekipoen funtzionamendu-printzipioak zehazki 
ezagutzen dira. 
BI2.6 Mantentze-lanak amaitutakoan, ekipoa egokitzen da eta badabilela egiaztatzen da; egiaztapena positiboa 
denean, onespena ematen zaio. 

LB3: Atal, prozesuko eremu edo instalazio bat gelditzea eta prestatzea, konpontzeko edo bertan esku hartzeko, eta 
ezarritako prozedurari jarraituz martxan jartzeko prestatzea. 

BI3.1 Mantentze-lanak egiteko eremuan bete behar diren kondizioak egiaztatzen dira lan-baimenetan jasotako lan-
inguruneko analisiak eginez (lehergarritasuna, toxikotasuna, ingurune arnasgarria) —norbere baliabideak erabiliz 
edo beste batzuk eskatuz—. 
BI3.2 Mantentze-lanak egiteko eremuan behar diren kondizioak hauen bidez bermatzen dira: 
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- Seinalizazioa 
- Isolamendu elektrikoa 
- Eremuaren isolamendu fisikoa 
- Instalazioaren isolamendu fisikoa; larrialdiko ekipoen hornidura 
- Egiaztapen-erregistroak eta -planak ezartzea, komunikatzeko moduak ezartzea, laguntzaileak izatea eta 

prozedurek edo lan-baimenek ezartzen dituzten bestelako kondizioak betetzea. 
BI3.3 Lan-eremuan jarduteko eta esku hartzeko prozedura orokorrak zehaztasunez ezagutzen dira. 

LB4: Espezializaziorik behar ez duten mantentze-lan errazak egitea. 
BI4.1 Esleitutako eremuko ekipoak eta elementuak erabiltzeko kondizio ezin hobeetan mantentzen dira, haien 
mantentze-lanetako fitxetan edo programetan aurreikusitako eragiketak eginez —hala nola mantentze-lanetan 
ekipoak koipeztatzea, egin behar diren analisi sinpleetarako tresnak egiaztatzea, suteen kontrako ekipoen eta 
norbera babesteko ekipoen mantentze-lanak, eta abar—. 
BI4.2 Esleitutako mantentze-lan sinpleak —adibidez, iragazkiak aldizka garbitzea, disko itsuak aldatzea, zigiluak 
eta itxiturak estutzea— behar bezala egiten dira, beharrezkoa den bakoitzean. 
BI4.3 Lanpostuari dagozkion mantentze-lan sinpleak egiteko prozedurak eta horretarako behar diren tresnak 
zehaztasunez aplikatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Materia garraiatzeko sistemak (zinta garraiatzaileak, ponpak, konpresoreak, puzgailuak, garraio pneumatikoa, 
eroanbideak eta hodiak); biltegiratze-sistemak (deposituak, tangak, edukiontziak, siloak, biltegiak, nahasgailuak, 
berogailuak, aire-emaileak); prozesuko ekipoa (erreaktoreak, deposituak, destilazio-zutabeak, bereizgailuak, 
trukagailuak, kondentsadoreak, huts-ekipoak); erregulazio- eta kontrol-elementuak (eskuzko balbulak, motordunak edo 
automatikoak, erregulagailuak, mugagailuak); estrusio-makinak; motor eta kaxa elektrikoak; lurrun-turbinak; eskuzko 
erregistro-sistemak edo informatizatuak; mantentze-lanetarako erremintak eta tresna osagarriak; komunikazio-sistemak; 
lurrun, nitrogeno, aire, metanol edo bestelako produktuen sare osagarriak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Azken produktuak, lehengaiak, material osagarriak, katalizatzaileak eta produktu bereziak, laginak, egokitzapen-
materiala (ontziak, itxiturak, etiketak), ur-lurruna, gas geldoak, aire konprimatua, nitrogenoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuko eskuliburuak; jarduteko eskuliburuak eta 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; lanpostuari dagozkion lan sinpleak egiteko 
mantentze-lanetako prozedurak; lanpostuan erabili behar diren mantentze-lanetako arauak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
INSTALAZIO KIMIKOAN TOKIKO KONTROLA EGITEA 

 

Kodea: UC0047_2 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kalitatea in situ egiaztatzeko laginak hartzea eta saiakuntzak egitea, zehaztutako prozeduren eta prebentzioen 
arabera. 

BI1.1 Lagina ezarritako prozeduraren arabera hartzen da, unerik egokienean eta egoki diren kondizioetan. 
BI1.2 Lagina behar bezala identifikatu da. 
BI1.3 Behar bezala identifikatu da saiakuntzak zer ezaugarri eta propietateri egin behar zaizkien. 
BI1.4 Erreaktiboak eta materiala kantitate egokian kontsumitzen dira. 
BI1.5 Tresnak eta materiala trebeziaz eta kontuz erabiltzen dira. 
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BI1.6 Neurketak eta emaitzak beharrezkoa den zehaztasunarekin lortzen dira. 
BI1.7 Laginak hartzeko arauak eta prozedurak zehaztasunez ezagutzen dira. 

LB2: Prozesu-aldagaiak ezarritako tresnekin eta aldizkakotasunarekin neurtzea, eta lortutako datuak erregistratzea. 
BI2.1 Eskuzko neurketak edo esku-hartzeak dituzten neurketak ezarritako baliabideak, neurriak, tresnak eta 
prozedurak erabiliz egiten dira, maiztasun egokian edo une egokian. 
BI2.2 Tokiko kontrola egiteko aldagaien neurketa jarraitua behar bezala funtzionatzeko moduan mantentzen da. 
BI2.3 Neurketak eta prozesuaren egoera bat ez datozen kasuak nahikoa denboraz detektatzen eta egiaztatzen 
dira. 
BI2.4 Tokiko kontroleko sistemetako anomaliak, desbideratzeak edo gorabeherak ezarritakoaren arabera 
konpontzen edo transmititzen dira, aurreikusitako kanalak eta prozedurak erabiliz. 
BI2.5 Tokiko kontrolaren edo eskuzko neurketen bidez lortutako prozesuko aldagaien balioak aurreikusitako 
euskarrietan eta ezarritako prozeduren, epeen eta maiztasunen arabera erregistratzen dira. 
BI2.6 Aldagaien balioa ekoizpen-planetan eta -programetan ezarritako balioekin alderatzen da. 
BI2.7 Prozesuko aldagaiak, neurketa-tresnak, balio eta tarte estandarrak eta erregistro-sistemak zehaztasunez 
ezagutzen dira. 

LB3: Prozesuan tokiko kontroleko tresnen bidez jardutea, operazio-erregimena lortzeko eta mantentzeko. 
BI3.1 Gelditzean eta abiaraztean, tokiko kontrol-tresnak doitzen dira operazio-sekuentzien une bakoitzari 
dagozkion kontsignen arabera. 
BI3.2 Operazio-erregimena lortutakoan, tokiko kontrolen kontsignak ezarritako balioak lortzeko doituz mantentzen 
da aldagaien kontrola. 
BI3.3 Prozesua ezarritako kondizioetan mantentzeko edo aurreikusitako kondizioetan jartzeko egin behar diren 
eskuzko eragiketak behar bezala egiten dira. 
BI3.4 Prozesua ezarritako kondizioetan mantentzeko hirugarrenek egin behar dituzten eragiketak behar bezala eta 
garaiz jakinarazten dira. 
BI3.5 Tokiko tresneria, haren funtzionamendu-printzipioa eta prozesua kontrolatzeko duen funtzioa zehaztasunez 
ezagutzen dira. 

LB4: Makinen, ekipoen eta instalazioen egoera zaintzea, hari buruzko informazioa jasotzea eta ematea. 
BI4.1 Abian dagoen orduen erregistroa, gorabeherak eta detektatutako gertaerak programaren arabera 
eguneratzen dira. 
BI4.2 Prozesuan, ekipoetan edo makinetan gertatzen diren ustekabeko egoerak berehala jakinarazten dira 
ezarritako protokoloen arabera. 
BI4.3 Lan-eremuaren eta haren elementu guztien egoerari buruzko informazioa eskura dauden bideak eta 
prozedurak erabiliz eta ezarritako denboran jasotzen edo eskatzen da. 
BI4.4 Jarduera edo neurri zuzentzaileak nahikoa denboraz eta arduraz jakinarazi edo betetzen dira. 

LB5: Produktu eta material osagarrien hornidura eta berrikuntza kontrolatzea. 
BI5.1 Prozesurako behar diren produktuak hornitzen dira, eta behar den stocka kontrolatzen da; jakinarazpenak 
edo eskaerak ezarritako denboran eta moduan egiten dira. 
BI5.2 Prozesurako behar diren material osagarriak eta bestelako elementuak hornitzen dira, eta behar den stocka 
kontrolatzen da; jakinarazpenak edo eskaerak ezarritako denboran eta moduan egiten dira. 
BI5.3 Produktuak, material osagarriak, arrisku-fitxak eta prozedurak eta erabiltzeko jarraibideak zehaztasunez 
ezagutzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
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; eskuzko erregistro-sistemak edo 
informatizatuak; erreminta eta tresna osagarriak, komunikazio-sistemak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Azken produktuak, lehengaiak, material osagarriak, produktu amaituak, laginak, egokitzapen-materiala (ontziak, itxiturak, 
etiketak), ur-lurruna, gas geldoak, aire konprimatua, nitrogenoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuko eskuliburuak; operazio-eskuliburuak eta -prozedurak; hodien eta tresneriaren diagramak (P&I diagramak); 
segurtasun-eskuliburuak eta -arauak; kalitateko, saiakuntzako eta analisiko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; 
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ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; 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. 

 
 
 
 
4. gaitasun-atala 
ZUZEN FABRIKATZEKO, SEGURTASUNEKO ETA INGURUMENEKO 
ARAUEN ARABERA JARDUTEA 

 

Kodea: UC0048_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ekipoak, makinak eta instalazioak segurtasun-arauen eta -gomendioen arabera erabiltzea. 
BI1.1 Operazio normalean, geldialdietan, abiarazteetan, konponketetan edo larrialdi-egoeretan, ezarritako 
segurtasun-arauak eta -prozedurak errespetatzen eta aplikatzen dira. 
BI1.2 Eremu sailkatuetako lanak barne-araudian eta oro har aplikatzeko prebentzio-neurrietan ezarritako 
erreminta, babes eta ekipoekin egiten dira. 
BI1.3 Egoera anomalo edo ustekabekoak jakinarazten dira, eta segurtasun-neurri posible eta beharrezkoak 
hartzen dira. 
BI1.4 Lan guztiak segurtasun-kondizioetan egiten dira, barne-arauen arabera. 
BI1.5 Ekipoak, makinak eta instalazioak erabiltzean aplikatu behar diren segurtasun-arauak eta -prozedurak, eta 
lan-eremuan identifikatutako arriskuak eta haien prebentzioa, ezarritako mailan ezagutzen dira. 
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 erabiltzea. 
BI2.1 Operazio normalean, geldialdietan, abiarazteean, konpontzean edo larrialdietan, ingurumenarekin lotutako 
parametroak mantentzeko arauak eta prozedurak errespetatzen eta aplikatzen dira, ezarritako tarteetan. 
BI2.2 Ingurumen-parametroetako anomaliak ezarritako denboran eta moduan jakinarazten dira. 
BI2.3 Prozesutik ezabatutako substantzia solido, likido edo gasen konposizioa eta kontzentrazioa zaintzen eta 
kontrolatzen da. 
BI2.4 Ingurumen-parametroen desbideratzeak zuzentzeko eragiketak egiten dira, edo egin beharra jakinarazten 
da, ezarritako moduan eta denboran. 
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: Pertsonen —barnekoen eta kanpokoen— arriskuak prebenitzea, norbera babesteko ekipoak behar bezala erabiliz. 
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 zehaztasunez ezagutzen dira. 
BI3.4 Ekipoak erabilgarri daudela egiaztatzen da, ekipoak erabili aurretik. 

LB4: Praktika, simulazio eta larrialdietan aktiboki parte hartzea, ezarritako prozeduren eta planen arabera. 
BI4.1 Praktika, simulazio eta larrialdietan, larrialdi-planetan ezarritakoaren arabera jarduten da. 
BI4.2 Praktika, simulazio eta larrialdietan, agindutako artatze- eta salbamendu-prozedurak aplikatzen dira. 
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. 
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BI4.5 Larrialdi-egoeretan eta ondoren, gertakariak eta kausak jakinaraziz eta ikertuz laguntzen da, prebentzio-
neurri gisa. 
BI4.6 Larrialdi-egoeretan berehala jarduten da, eta egoera kontrolatu eta jakinarazi egiten da aurreikusitako 
larrialdi-planak aktibatzeko. 
BI4.7 Larrialdi-planak eta jarduera partikularra, hala dagokionean, zehazki ezagutzen 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, espantsio-turbinak, gas-turbinak); 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. Uholde-sistema, ur-harguneak, mahukak, 
gortinak, monitoreak, gas- eta ke-detektagailuak, arnasteko ekipo autonomoak, NBEak oro har (kaskoa, oinetakoak, 
suaren aurkako arropa, betaurreko babesleak, aurpegi-pantailak, segurtasun-betaurrekoak, aurpegi-maskarak, 
iragazkiak eta abar). Isuriak xurgatzeko sistemak, seinale akustikoak eta abar. Arrisku-diamanteak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Azken produktuak, lehengaiak, material osagarriak, katalizatzaileak eta produktu bereziak, produktu amaituak, laginak, 
egokitzapen-materiala (ontziak, itxiturak, etiketak), ur-lurruna, gas geldoak, aire konprimatua, erregaiak (gasak, likidoak 
eta solidoak). 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesuko eskuliburuak; operazio-eskuliburuak eta -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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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 

1. prestakuntza-modulua:  
PROZESU KIMIKOKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

INSTALAZIO KIMIKOETAKO MAKINEN, EKIPOEN ETA INSTALAZIOEN 
OPERAZIOAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

INSTALAZIO KIMIKOETAKO TOKIKO KONTROLA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA INSTALAZIO KIMIKOAN 

 
5. prestakuntza-modulua:  

INSTALAZIO KIMIKOKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

3 

1 

2 

4 

5 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

18

 

1. prestakuntza-modulua:  
PROZESU KIMIKOKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0045_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0045_2 Prozesu kimikoko eragiketak egitea 

 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
PROZESUKO OINARRIZKO ERAGIKETAK, NAHASTEAK ETA DISOLUZIOAK 
 

Kodea: UF0227 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, prozesuko 

oinarrizko eragiketak egiteko kimikako eta fisikako oinarrizko ezagutzei dagokienez, eta LB4 lanbide burutzapen osoarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lehengaiak eta produktu kimikoak ondoren erabiltzeko identifikatzea, hartzea eta sailkatzea, eta haien propietateak, 
formulazioa eta nomenklatura jakitea. 

EI1.1 Materialak identifikatzea ontziak markatzeko sistemen bidez edo dokumentu teknikoak erabiliz. 
EI1.2 Konposatu kimikoak formulatzea, nazioarteko formulazio-arauak aplikatuz. 
EI1.3 Substantziak sailkatzea, dagokien talde funtzionalaren eta egoera fisikoaren arabera. 
EI1.4 Substantziak bereiztea zenbait parametro fisikoren neurketen bidez —horretarako, neurketa-material, -tresna eta -
gailu egokia erabiltzea—. 
EI1.5 Lehengaien eta produktuen harrera- eta sailkapen-dokumentuak betetzea, eta eskaera-txostenen araberakoak 
direla egiaztatzea. 

A2: Prozesuko nahasteak, disoluzioak eta bereizketak prestatzeko teknikak eta oinarrizko eragiketak edo eragiketa 
osagarriak aztertzea. 

EI2.1 Produktu kimikoak karakterizatzea haien propietate, formula eta izenen bidez, behar bezala eta segurtasunez 
sailkatzeko eta manipulatzeko. 
EI2.2 Kontzentrazio jakineko disoluzio-motak prestatzea, teknika eta ekipo egokiak erabiliz. 
EI2.3 Materia eta produktu kimikoak beren ezaugarri fisikoen, jarduera kimikoaren eta manipulazioak eta toxikotasunak 
eragiten dituzten arriskuen arabera ordenatzea eta sailkatzea. 
EI2.4 Bereizketa mekanikoko eta barreiadura-bereizketako eragiketak egitea, horretarako behar diren kalkuluak eginez, 
materiala hautatuz eta gailuak erabiliz. 
EI2.5 Ale-pikor jakineko solidoak lortzea, eta analisi granulometrikoaren printzipioak definitzea. 
EI2.6 Teknologia kimikoari dagozkion aparatuen eta gailuen eraikuntza-kokapenak aztertzea. 

 

Edukiak: 

1. Kimika aplikatua. 
- Elementu eta konposatu kimikoak. 

• Sailkapena. 

• Egitura. Materiaren teoria atomikoa. Eredu atomikoak. 

• Propietate periodikoak: Erradio atomikoa, ionizazio-potentziala, afinitate elektronikoa, elektronegatibotasuna. 
Isotopoak, masa-zenbakia, zenbaki atomikoa. 

• Nomenklatura eta formulazio kimiko ez-organikoa. 
o Substantzia sinpleak. Oxidazio-zenbakiak. 
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o Oxigenoaren konbinazio bitarrak. Hidrogenoaren konbinazio bitarrak. Beste konbinazio bitar batzuk. 
o Azido oxoazidoak. Hidroxidoak. Gatzak. Katioiak eta anioiak. Peroxidoak. 

• Materiaren propietate fisiko-kimikoak. 
o Materiaren sailkapena: homogeneoa, heterogeneoa, konposatua, elementua, substantzia purua, 

disoluzioa. 
o Materiaren egoerak. 
o Propietate orokorrak eta espezifikoak. Neurri-unitateak. 

• Erreakzio kimikoen estekiometria. 
o Pisu molekularrak. Mola. Elementuen eta konposatuen estekiometria. 
o Ekuazio kimikoak. Kalkulu estekiometrikoak. Erreaktibo mugatzailea. 
o Errendimendua, hautakortasuna. 

• Oreka kimikoa. 
o Oreka kimikoaren kontzeptua. 
o Masa-ekintzaren legea. Kc oreka-konstantea. 
o Kp oreka-konstantea. Kc-rekiko erlazioa. Oreka-aldaketak. 

• Gasen legeak. 

• Lurreko atmosfera. Presio atmosferikoa. 

• Gasen legeak: Boyleren legea. Gay-Lussac-en legea. Avogadroren 

• legea. Gas idealen ekuazioa. Gas errealak. 

• Disoluzioak. 

• Nahasteak. Nahaste-motak. Homogeneoak (disoluzioak). Heterogeneoak. Koloidalak. 

• Disoluzio-motak. Disolbagarritasuna. Kontzentrazioaren adierazpideak. 

• Raoult-en legea (presio partzialen legea). Propietate koligatiboak. 

• Azido-base kontzeptua, pH-a. Hidrolisia. 

• Lotura kimikoa. Lotura-motak. Ionikoa. Propietateak. Kobalentea. Propietateak. Metalikoa. Propietateak 

• Nomenklatura eta formulazio kimiko organikoa. 

• Karbonoaren kimika. 
o Formula kimikoak. 
o Karbono-katea. Karbono-atomo motak. 
o Funtzio kimikoa eta talde funtzionala. Isomeroak. 
o Nomenklatura. Talde funtzional organiko nagusiak. 
o Konposatu hidrokarbonatuak. Petrolioaren hidrokarburoak. 

2. Fisika aplikatua. 
- Magnitudeak eta neurria. 

• Neurri-unitateak. Funtsezko magnitudeak eta magnitude eratorriak 
o Neurrien nazioarteko sistema (SI). Beste neurri-sistema batzuk. 
o Neurketa-erroreak. Errore-motak. 
o Unitateen konbertsio-faktoreak. Bolumena eta edukiera. 
o Estatistika eta neurketetan duen aplikazioa. 
o Posizio-neurriak: Batezbesteko aritmetikoa, batezbesteko geometrikoa, mediana, moda. 
o Sakabanatze-neurriak: Batez besteko desbideratzea. Bariantza eta desbideratze tipikoa. 

• Zinematika eta dinamika. 

• Mekanika. Definizioak. Higidura zuzen uniformea eta aldakorra. Erorketa askea. 

• Dinamikaren printzipioak. Indarraren kontzeptua. Marruskadura-indarrak. Higidura-kantitatea. Bulkada 
mekanikoa. 

• Lana eta energia. Lana. Kontzeptua. Unitateak. Indar baten lana. Jasotze-lana. 
o Potentzia. Unitateak. 
o Energia zinetikoa eta potentziala. Energia mekanikoa. Energia mekanikoaren kontserbazio-printzipioa. 

• Presioa. 

• Presioaren kontzeptua. Indarra eta presioa. Unitateak. 
o Presio hidrostatikoa. Hidrostatikaren oinarrizko printzipioa. 
o Presio hidraulikoa. 

• Pisua eta masa. Dentsitatea. Pisu espezifikoa. Unitateak. 

• Biskositatea. 

• Lurrun-presioa, presio partziala. Irakite- eta fusio-puntuak. 

• Materiaren beste propietate espezifiko batzuk: 
o Biskositatea. Materien propietate optikoak (errefrakzioa, kolorea). 
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o Gogortasuna, zailtasuna, hauskortasuna, harikortasuna, xaflakortasuna. Disolbagarritasuna. 
o Elektrizitate- eta bero-eroankortasuna. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ERAGIKETA UNITARIOAK ETA PROZESU KIMIKOA 
 

Kodea: UF0228 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, prozesuko 

eragiketei dagokienez, bai eta LB2 eta LB3 lanbide-burutzapen osoekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Instalazio kimikoetako operazioko prozedura teorikoak eta praktikoak, eta lan-eremuko ordena eta garbiketa alderatzea. 
EI1.1 Lan-eremuko ordena eta garbitasuna zaintzeko metodoak eta teknikak, erremintak eta elementu osagarriak 
zehaztea. 
EI1.2 Prozesu kimikoetan erabiltzen diren instalazioen osagaiak zehaztea. 
EI1.3 Esperimentazioaren eta manipulazioaren alorretan, ordena, doitasuna eta garbitasuna zaintzen direla erakustea. 

A2: Instalazio kimikoetako eragiketen ezaugarriak zehaztea. 
EI2.1 Ekipo edo instalazio bakoitzari egokitutako operazio-aldagaiak finkatzea, lortu behar den produktuaren ezaugarrien 
arabera. 
EI2.2 Ekipo errealak, simulagailuak edo laborategiko eskalako ekipoak, kasuren batean, erabiltzea prozesu kimikoko 
eragiketak egiteko. 
EI2.3 Prozesuan ekipoek sortutako seinaleak edo informazioak fabrikazio-argibideekin erlazionatzea. 
EI2.4 Prozesu kimiko industrial bateko kontrol-parametroak identifikatzea, prozesuaren informazio teknikotik abiatuta. 

A3: Prozesu kimikoak abiarazteko eta gelditzeko prozedurak zehaztea. 
EI3.1 Ekipoak kontrolatzeko eta erregulatzeko eragiketak azaltzea, prozesuko informazioa, parametroak eta kontrol- eta 
erregulazio-elementuak erlazionatuz, laborategiko eskalan eta benetako instalazioetan. 
EI3.2 Instalazio kimikoetan ekipoak martxan jartzeko eta gelditzeko eta instalazio kimikoetako prozesu orokorretarako 
eragiketak egitea. 
EI3.3 Komunikazio eraginkorrak izatea lana garatzean, bereziki lantaldeko kideen arteko koordinazio-maila handia behar 
den eragiketetan; horretarako, aginduak eta informazioa interpretatzea, eta dagokien lantaldeko kideei jakinaraztea eta 
laguntza eskatzea, operazioan gorabeherak gertatzen direnean. 

A4: Prozesuko eragiketa unitarioak eta eragiketa osagarriak egiteko teknikak aztertzea. 
EI4.1 Materia, energia eta higidura-kantitatearen transferentziako eragiketak egitea, transferentzia-eragiketa bakoitzari 
dagozkion unitateak eta oinarrizko kalkuluak erabiliz. 
EI4.2 Bereizketa mekanikoko eta barreiadura-bereizketako eragiketak egitea, horretarako behar diren kalkuluak eginez, 
materiala hautatuz eta gailuak erabiliz. 
EI4.3 Ale-pikor jakineko solidoak lortzea, eta analisi granulometrikoaren printzipioak definitzea. 
EI4.4 Teknologia kimikoari dagozkion aparatuen eta gailuen eraikuntza-kokapenak aztertzea. 

 

Edukiak 

1. Eragiketa unitarioak eta prozesu kimikoa. 
- Oinarrizko operazioak edo unitarioak: Kontzeptua. Definizioa. 

• Operazio unitarioen sailkapena: 
o Materia-transferentziakoak. 
o Energia-transferentziakoak. 
o Aldi berean materia- eta energia-transferitzekoak. 
o Higidura-kantitatearen garraiokoak. 
o Osagarriak. 

• Operazio jarraituak, ez-jarraituak eta erdijarraituak. 
o Energia-balantzeak 
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o Prozesua arautzen duten legeak. Fluxu masikoa eta bolumetrikoa. 
- 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. 

• Kristalizazioa. 

• Hezetzea. Lehortzea. Liofilizazioa. 

• Iragazpena. Alderantzizko osmosia. 

• Ehoketa. Baheketa. 

• Irabiatzea eta nahastea. 

• Fluidoen garraioa. Solidoen garraioa. 

2. Operazio unitarioen printzipioak: 
- Erreakzio kimikoaren operazio unitarioa: Sarrera. 

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

• Erreakzio kimiko motak. 
o Endotermikoak, exotermikoak, itzulgarriak, itzulezinak, homogeneoak, heterogeneoak. 
o Elektrokimikoak. Sintesi-erreakzioak. 
o Deskonposizio-, konbinazio-, isomerizazio- eta ordezkapen-erreakzioak. 
o Katalizatuak. Ez-katalizatuak. 
o Erreakzio kimikoaren zinetika eta termodinamika. Katalizatzaileak. 

3. Prozesu kimikoa. 
- Prozesu kimikoak 

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

• Lehengaiak eta produktu kimikoak. 

• Prozesu kimikoen irudikapen grafikoa. Elementuen eta ekipoen sinbologia. Bloke-diagramak. Fluxu-
diagramak. Prozesuko eta instrumentazioko diagramak. 

- 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. 

• Polimeroen eta haien monomeroen ekoizpena. 

• Kimika finaren prozesuak. 

• Hondakinen fabrikazio-prozesuak. 
 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO KIMIKOETAKO MAKINEN, EKIPOEN ETA INSTALAZIOEN 
OPERAZIOAK 
 
Kodea MF0046_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0046_2 Instalazio kimikoetako makinak, ekipoak eta instalazioak 

prestatzea eta egokitzea. 

Iraupena: 170 ordu 

2 
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2.1. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO KIMIKOKO ELEMENTUAK ETA MAKINAK PRESTATZEA ETA 
EGOKITZEA 
 

Kodea: UF0229 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapen osoarekin, eta LB4 lanbide-

burutzapenarekin, instalazio kimikoko elementuei eta makinei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozesu kimikoko makinen funtzionamendua, osagaiak eta operazioak aztertzea. 
EI1.1 Eremuko makinen funtzionamendu-printzipioa eta praktikan erabiltzeko modua ezagutzen direla erakustea. 
EI1.2 Ponpa-mota guztien osagai nagusiak piezaz pieza azaltzea. 
EI1.3 Konpresore-mota guztien osagai nagusiak sailkatzea. 
EI1.4 Turbina-mota guztiak beren osagai nagusietan piezakatzea. 
EI1.5 Motor elektriko mota guztien osagai nagusiak aztertzea. 
EI1.6 Mantentze-lanak egiteko makina-mota guztiak behar bezala prestatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari 
jarraituz: hustea, purgatzea, geldotzea, disko itsuak edo bestelako elementuak kokatzea, isolamendu elektrikoa eta abar. 
EI1.7 Norbera, instalazioak eta ingurunea babesteari buruzko arauak aplikatzea. 
EI1.8 Ezarritako lan-prozedurak eta lanbidearen, prozeduraren edo lan-baimenek ezartzen dituzten segurtasun-neurriak 
aplikatzea eta, hala badagokio, hobekuntzak proposatzea. 
EI1.9 Arazo operazionalen lehen diagnostikoari buruzko teknika nagusiak azaltzea. 

A2: Makina sinpleetan mantentze-lan sinpleak egitea. 
EI2.1 Makina eta elementu sinpleetan mantentze-lan sinpleak egitea (bridak estutzea, disko itsuak jartzea eta abar). 
EI2.2 Matxurak detektatzea eta haien aurretiazko diagnostikoa egitea; hala badagokio, espezialisten esku-hartzea 
eskatzea. 
EI2.3 Ezarritako eskuliburuaren edo prozeduren arabera, aldizkako berrikuspenak egitea. 

 

Edukiak: 

1. Instalazio kimikoko makinak erabiltzeko oinarriak: 
- Beroa eta tenperatura. 

• Beroaren izaera. Beroaren eta tenperaturaren arteko aldea. Beroa eta tenperatura neurtzeko unitateak. 
Unitate-bihurketak. 

• Bero-transferentzia. Printzipioak. Instalazio kimikoan dituzten aplikazioak. 
o Beroa energia transmititzeko forma gisa. 
o Materiaren egoerak (egoera-aldaketak). 
o Produktuen propietate termikoak (fusio-beroa, lurruntze-beroa, bero espezifikoa). 
o Bero-transferentziako mekanismoak (eroapena, konbekzioa, 
o erradiazioa). 

- Fluidoak. Fluidoen mekanika. 

• Sarrera. Fluidoen izaera. Materiaren agregazio-egoerak. 

• Fluidoen propietateak: Deskribapena, propietateak, motak, unitateak, ekuazio matematikoak. 
o Masa, pisu espezifikoa eta dentsitatea. Biskositatea. Gainazal-tentsioa. 
o Presioa. Presioaren kontzeptua. 
o Gasen konprimagarritasuna. Likidoen konprimaezintasuna. 
o Lurrun-presioa. 
o Gasen egoera-ekuazioa. Gasen erabilerarekin lotutako arazoak. 
o Fluidoen estatika. 

- Elektrizitatea. 

• Korronte elektrikoa. 
o Korrontearen intentsitatea. Tentsioa. Erresistentzia elektrikoa. Ohm-en legea. 
o Korronte zuzena eta korronte alternoa. 



 
 

Instalazio kimikoetako oinarrizko eragiketak 

 
 
 

 

23 

o Hari-formako eroale baten erresistentzia. Erresistibitatea. 
o Joule efektua. Potentzia elektrikoa. Magnitude elektrikoak neurtzeko unitateak. Diagrama hari-bakar. 

2. Prozesu kimikoen irudikapen grafikoa. 
- Instalazioak irudikatzeko sistemak. Prozesuen irudikapen grafikoak (garrantzia, deskribapena, funtzioa, 

erabilgarritasuna eta abar). Kasu guztien adibideen azterketa. 
- Fluxu-diagramen eta -eskemen interpretazioa. Nomenklatura. Tresneriaren, kontrol-begizten, elementuen, ekipoen, 

makinen eta instalazioen ikurrak eta identifikazioa. 
- Plano- eta diagrama-motak. 

o Fluxu-diagramak. P&I diagramak. Diagrama mekanikoak. Diagrama isometrikoak. 
o Hodien espezifikazioak eta irudikapena. 

3. Instalazio kimikoetako elementuen operazioak. 
- Hodiak eta osagarriak. 

• Hodien espezifikazioa: Ezaugarriak. Motak. Nomenklatura. Materialak eta dimentsioak. Juntura-sistemak. 
Espezifikazioak eta arauak. 

• Hodi-gehigarriak: 
o Ukondoak, T-ak, gurutzeak, lotura-elementuak, deribazioak, murriztapenak eta abar. 
o Euskarriak, hedapen-junturak. Isolamendua, lerro nagusiari segitzen dion lurrun-lerroa, zorroa. 

- Balbulak. Balbularako sarrera. 

• Garrantzia. Balbularen atal nagusiak. Eraikuntza-xehetasunak. 

• Sailkapena: erabileraren eta eraikuntza-elementuen arabera. 

• 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. 

• Funtzio berezietako balbulak. Deskribapen funtzionala eta mekanikoa. 

• Eskaera-espezifikazioak. Abantailak eta eragozpenak. Materialak. Atzera ezineko balbula. Sailkapena: 
Pistoia. Bola. Klapeta. 

• 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. 
o Mantentze-lanak. 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. 

• Operazioa. Mantentze-lanak. Balbulen manipulazioa. 
o Balbularen posizionamendua. Eskuzkoa. Eskuzkoa, engranaje mekanikoarekin (biderkatzailea). 

Pneumatikoa. Hidraulikoa. Elektrikoa. 
o Mantentze-lanetako ohiko operazioak: Lubrifikazioa, koipeztaketa, korrosioaren kontrola. Iztupa-kaxen 

kontrola. Iztupak ordeztea. Ihesen kontrola. 
o Balbula handiak konpontzeko edo ordezteko operazioak. 

4. Instalazio kimikoko makinen erabilera. 
- Ponpa zentrifugoak. 

• Aldagaiak. Kurba ezaugarriak (emaria, errendimendua, kontsumoa, presioa eta bulkadaren presioa eta 
altuera eta xurgapena). 

• 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. 
o Itxiera-motak. Lerrokadura eta bibrazioa. Lubrifikazioa. Ponpa hoztea. 
o Operazioa (abiaraztea eta gelditzea). Ponpa zentrifugoen arazo ohikoak. 

• Helize-ponpak. Turboponpak. Ponpa bertikalak eta horizontalak. 

• Serieko edo paraleloko operazioa. 

• Ponparen deskargaren erregulazioa. Xehetasun mekanikoak. 
- Desplazamendu positiboko ponpak. 

• Aldagai bereizgarriak (emaria eta presioa). 
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• Desplazamendu positiboko ponpa-motak (pistoia, enboloa, mintza). 
o Ponpa mekanikoak eta ekintza zuzeneko ponpak. 
o Ponpa birakariak. Lobulu-ponpak. Pala lerrakorreko ponpak. 
o Engranajezko ponpak. Torloju-ponpak edo torloju amaigabeko ponpak. 
o Eraikuntza-xehetasunak (zilindroaren balbulak, pultsazio-motelgailuak eta xurgapen-egonkorgailuak, 

bypassak eta arintze-balbulak, desplazamendu aldakorreko gailuak, paketatzea, lubrifikazioa). 
o Itxiera-motak. Operazioa (abiaraztea eta gelditzea).  
o Desplazamendu positiboko ponpen arazo nagusiak. 

- Konpresore zentrifugoak eta txandakakoak: Printzipioak eta espezifikazioak. Konpresio-erlazioa. 

• Motak: deskribapena eta xehetasun mekanikoak. 
o Txandakako konpresore baten osaera eta funtzionamendua. Txandakako konpresore bat erregulatzeko 

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

gailuak eta metodoak (emaria eta presioa). 

• Konpresoreen erabilera eta mantentze-lanak. 

• Funtzionamendu-printzipioak. Abiarazteko eta gelditzeko prozedurak. 
o Fabrikatzailearen "Operazio eta mantentze-lanen eskuliburuen" erabilera eta garrantzia. 
o Operazioaren kontrola. Operazioko anomaliak. Matxura ohikoenak eta izan ditzaketen kausak. 
o Ekipo osagarria: lubrifikazio-ponpa, bankada, hozte-sistema, segurtasun-elementuak (arintze-balbulak, 

alarmak eta abar). Oinarrizko mantentze-lanak. 
- 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. 

• Etapa bateko turbinak eta etapa anitzeko turbinak. Beso geldikorrak.  

• Erreakzio-turbina. Kondentsazio-turbinak eta kondentsaziorik gabeak. Erauzketa eta indukzioa. 
- Motor elektrikoak: 

• Korronte alternoko motorrak. 
o Eraikuntza-atal nagusiak. Korronte alternoko motorren ezaugarri  
o elektrikoak. Erabilera. Konexio-motak. Potentzia- eta abiadura-erregulazioa. 
o Maniobra-gailuak (ebakigailuak, etengailuak, erreleak). 
o Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, 

ingurune sukoiak edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako 
motorrak). 

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

• Korronte zuzeneko motorrak: 
o Eraikuntza-atal nagusiak. Korronte zuzeneko motorren ezaugarri elektrikoak. Erabilera. Konexio-motak. 

Potentzia- eta abiadura-erregulazioa.  
o Maniobra-gailuak (ebakigailuak, etengailuak, erreleak). 
o Motorra eta lan-ingurunea: Babes-mota (IP arauak), tenperatura, ingurune agresiboak, eremu sailkatuak, 

ingurune sukoiak edo lehergarriak (segurtasun intrintsekoko motorrak, deflagrazioaren aurkako 
motorrak). 

o Motorra eta mantentze-lanak: gehiegi berotzea, ezohiko zaratak, anomaliak hozte-sisteman, arazoak. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO KIMIKOETAKO EKIPO NAGUSIAK ETA INSTALAZIO OSAGARRIAK 
PRESTATZEA ETA EGOKITZEA 
 
Kodea: UF0230 

Iraupena: 90 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapen osoekin, eta LB4 

lanbide-burutzapenarekin, instalazio kimikoko ekipo nagusiei eta instalazioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Simulazio-kondizioetan funtzionaraztea eta prozesu kimikoko ekipoak eta ekipo osagarriak erabiltzea (bero-trukea, 
destilazioa, bereizketa, erreakzioak, biltegiratzea, eroapena eta instalazioko beste elementu batzuk). 

EI1.1 Labeen eta beste errekuntza-ekipo batzuen funtzionamenduaren, eraikuntza-xehetasunen eta haiek erabiltzeko 
eta haietan esku hartzeko moduen ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Erreaktore jarraituen eta ez-jarraituen funtzionamendua, eraikuntza-xehetasunak eta haiek erabiltzeko eta haietan 
esku hartzeko moduak aztertzea. 
EI1.3 Bereizketa-ekipoen (destilazioa, errektifikazioa, erauzketa, iragazpena eta abar) funtzionamendu-printzipioa, 
eraikuntza-xehetasunak eta haiek erabiltzeko eta haietan esku hartzeko modua ezagutzen direla frogatzea. 
EI1.4 Bero-trukagailuen funtzionamendu-printzipioa eraikuntza-xehetasunekin eta haiek erabiltzeko eta haietan esku 
hartzeko moduarekin alderatzea. 
EI1.5 Deposituen, zerbitzu-hodien (airea, gasak, lurruna, hozte-ura) eta instalazioko beste ekipo batzuen 
funtzionamendu-printzipioa eraikuntza-xehetasunekin eta haiek erabiltzeko eta haietan esku hartzeko moduarekin 
erlazionatzea. 
EI1.6 Mantentze-lanak egiteko ekipo guztiak behar bezala prestatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari jarraituz: 
hustea, purgatzea, geldotzea, disko itsuak edo bestelako elementuak kokatzea, isolamendu elektrikoa eta abar. 
EI1.7 Norbera, instalazioak eta ingurunea babesteari buruzko arauak aplikatzea. 
EI1.8 Ezarritako lan-prozedurak eta lanbidearen, prozeduraren edo lan-baimenek ezartzen dituzten segurtasun-neurriak 
aplikatzea eta, hala badagokio, hobekuntzak proposatzea. 
EI1.9 Dagozkion mantentze-lanak gauzatzeko eremuan bete behar diren kondizioak betetzen direla egiaztatzea 
(isolamendu elektriko orokorrak, eremuen isolamendua, larrialdiko ekipoen hornidura, produktu- eta energia-hodien 
deskonexioa, eta abar). 

A2: Mantentze-lan errazak egitea. 
EI2.1 Makina eta ekipo sinpleetan mantentze-lan sinpleak egitea (bridak estutzea, disko itsuak jartzea eta abar). 
EI2.2 Matxurak detektatzea eta haien aurretiazko diagnostikoa egitea; hala badagokio, espezialisten esku-hartzea 
eskatzea. 
EI2.3 Ezarritako eskuliburuaren edo prozeduren arabera, aldizkako berrikuspenak egitea. 

A3: Erreakzio kimikoa ebaluatzea, prozesu kimikoetan gertatzen den materia-eraldaketaren funtsezko elementu gisa. 
EI3.1 Erreakzio kimiko motak sailkatzea, erabiltzen den materiaren izaeraren eta erreakziotik lortzen den aplikazioaren 
arabera. 
EI3.2 Prozesu kimiko industrial batean erreakzio baten abiadurari eta oreka lerratzeko teknikei eragiten dieten aldagaiak 
definitzea, bai eta erreakzio bat kontrolatzeko izan daitezkeen sistemak ere. 
EI3.3 Erreaktore industrial motak deskribatzea, erreakzioaren helburuari eta eraikuntza-elementuei erreparatuz. 
EI3.4 Korronte elektrikoa erreakzio baten desplazamendu ionikoarekin erlazionatzea. 
EI3.5 Elektrokimika produktu kimikoak fabrikatzeko eta arazteko prozesuetan aplikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Instalazioko ekipoekin egiten diren eragiketak. 
- Operazio orokorreko printzipioak. 

• Labeak, bero-trukagailuak. 

• Erreaktoreak, destilazio-zutabeak eta bereizketa-zutabeak. 

• Zikloiak, iragazkiak. 

• Ponpak, lurrun-turbinak, konpresoreak. 

• Motor elektrikoak, estrusio-makinak, zentrifugagailuak, bereizgailuak, eta abar. 
- Operazio-aldagai nagusiak eta haien arteko mendekotasuna. 

• Larrialdiko geldialdiak. Energia-hutsegitea (elektrizitatea, lurruna, instrumentazio-airea, hozte-ura eta abar). 
Ihesak eta hausturak. Erreakzio-desarrak. 

• Ordena eta garbiketa instalazio industrialetan. 

 

2. Bereizketa-ekipoekin egiten diren eragiketak. 
- Presio-aparatuei buruzko erregelamenduaren oinarriak. 

• Probatako presioa, fluidoa eta tenperatura. 
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• Neurriak (tresnak isolatzea, segurtasun-balbulak erabiltzea eta abar). 

• Probatako prozedurak, elementu-motaren arabera. Deposituak eta zutabeak. 
- Likido-likido eta gas-likido bereizketa-ekipoak. 

• Destilazio-, errektifikazio- eta erauzketa-zutabeak (zutabe platerdunak eta betegarri-zutabeak). 

• Ekipo osagarria (berrirakingailua, kondentsadoreak, iragazkiak, fluxu-banagailuak, laino-hausleak eta abar). 

• Materia arrotzen deposituak eta likido-tranpak. 

• Nahaste arriskutsuak (erreaktiboak, toxikoak, lehergarriak eta abar). 

• Zutabearen egonkortasuna. Aldaketa bizkorren efektu negatiboak. 

• Gelditzeko eragiketak. Zutabea sarrerarako prestatzea. 

• Garbiketa eta konponketa. Proba eta egiaztapena. Martxan jartzeko prestatzea. 
- Solido-likido/gas bereizketa-ekipoak. Zentrifugagailuak, iragazkiak, zikloiak, dekantagailuak. 
- Bero-trukagailuak. 

• Trukagailu-motak. Kondentsadoreak. Berrirakingailuak ("reboilers"). 
o Eraikuntza-xehetasunak eta xehetasun funtzionalak. TEMA araua. Zehaztapenak. 
o Hodi zentrokidez osatutako trukagailuak. Hodi hegaldunez osatutako trukagailuak. 
o Karkasa- eta hodi-erako trukagailuak. Xafla-trukagailuak. 
o Aire-hoztaileak. 
o Aplikazio bereziak: Kondentsadoreak eta berrirakingailuak. 

• Operazioa. 
o Operazioa abiaraztea. Zaintza- eta kontrol-puntuak. 
o Arazo ohikoenak: Zikintzea, dilatazioak, buxadurak, barne-ihesak, eraginkortasun-galera. 
o Garbiketa eta mantentze-lanak. 

 

3. Erreaktore kimikoak. 
- Transformazio kimikoko eragiketak doitzea: 

• Estekiometria. 

• Erreakzio kimikoak: erreaktibo mugatzailea. Errendimendua. 

• Erreakzio endotermikoak eta exotermikoak. 

• Elektrokimika. Termokimika. 

• Oreka kimikoa. Erreakzio-abiadura. (Zinetika kimikoa). 

• Sistema homogeneoak eta heterogeneoak. 

• Erreaktore-motak: Tanga irabiatua, hodi-erreaktorea, ohantze fluidizatukoa, ohantze finkokoa. 

• Ezaugarri nagusiak eta instalazio kimikoko aplikazioak. 

• Tanga-erreaktore irabiatua (nahaste osoa). Funtzionamendu-printzipioak. 

• Elementu nagusiak. Eraikuntza-xehetasunak. 

• Operazio-moduak: Jarraitua. Ez-jarraitua, lotekakoa edo kargatakoa. 

• Hodi-erreaktorea. Funtzionamendu-printzipioak. Elementu nagusiak eta eraikuntza-xehetasunak. Hodi-
erreaktorearen aldaerak: 
o Ohantze finkoko hodi-erreaktorea (pistoi-fluxua). Hodi-erreaktorea, trickled bed. Hodi-erreaktorea, 

ohantze esekia. 

• Bestelako erreakzio-motak: Zelula elektrolitikoak, hartzigailuak, mintz-erreaktoreak, trickled bed erreaktoreak, 
burbuila-erreaktoreak. 

• Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. Prozesurako eta segurtasunerako aldagai kritikoak. 

 

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

• Errekuntza-erreakzioa. Sukoitasun-mugak. Gas lehergarrien detektagailua. Errekuntza-beroa. Deskribapen 
funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Labeko atal nagusiak. Errekuntza-ganbera, hodi-sorta, erregailuak, tximinia, airea eta erregaia elikatzeko 
sistema. 

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

• Pizgailuak edo erregailuak. Funtzionamenduaren eta atal nagusien deskribapena. 
o Erregaia langartzeko gailuak. Lurrun- eta aire-ekarpena. 
o Mantentze-lan eta arazo ohikoenak. 
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• Labeko operazioa. 
o Kontrolatu beharreko aldagaiak: Tenperaturak. Tiroa. Aire-emaria (emari estekiometrikoa gainditzen 

duena). Erregaiaren emaria eta presioa. 
o Labea abiarazteko eta gelditzeko prozedura. Abiaraztearekin lotutako arriskuak. Mantentze-lan 

prebentiboak. 
o Labeetako segurtasuna. Sugar-talka. Leherketak. Erregai-sistemak. Labeak doitzeko metodo orokorra. 

 

5. Hozte-dorreetako eragiketak. 
- Hozte-dorre motak: Eramangarriak eta finkoak. 
- Hozte-dorre mugikorrak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 

• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. 
- Hozte-dorre finkoak. Deskribapen funtzionala eta eraikuntza-deskribapena. 

• Ponpa-unitatea. Egoera. Ezaugarriak. Funtzionamendua. 

• Ura eta atmosferako airea kontaktuan jartzen diren esparrua. 
- Ekarpen-uraren tratamendu fisiko-kimikoa. 
- Aire-zirkulazioko elementuak. Tiro induzituko dorreak. Tiro behartuko dorreak. 
- Hozte-dorreen ohiko arazoak: ur-ihesak, prozesu kimikoko substantziengatiko kutsadura, deposituen eta lohien 

sorrera, lerroen buxadurak, bakterioen eta ureko mikroorganismoen ugaltzea. 
- Aire konprimatua hornitzeko instalazioa: 

• Airearen ezaugarri fisiko-kimikoak. 
o Instalazio kimikoko erabilera. 
o Airearen kalitatea eta purutasuna. Kalitate industriala. Instrumentazio-kalitatea. 
o Instalazioaren elementu nagusiak deskribatzea: 
o Konpresoreak. Presioa eta emaria erregulatzeko sistemak. 
o Ekipo osagarria: hozte-sistema, iragazkiak, presio-erregulagailuak, aire-lubrifikagailua, hezetasuna 

kentzeko sistemak. Erreserbako tangak. 

• Instalazioan kontrolatu behar diren elementuak. Arazo ohikoenak. 

 

6. Biltegiratze-tangetako eragiketak. 
- Ezaugarri orokorrak. Tangen sailkapena presioaren arabera: 

• Zilindrikoak, hondo erdiesferikoarekin. Ezaugarriak. 

• Esferak eta esferoideak. Ezaugarriak. 

• Tanga zilindriko handiak. Motak. Ezaugarriak. 

• Elementu osagarriak. Tangen osagarriak: 
o Ikuskapenekoak eta garbiketakoak. 
o Aldagaiak (maila, tenperatura, presioa) neurtzeko eta laginak hartzeko osagarriak eta tresnak. 
o Homogeneizatzekoak eta berotzekoak. Segurtasunekoak. Azpilak. 

• Tangetako eragiketak. 
o Tangetako eragiketen arauak eta prozedurak. 
o Arazo ohikoenak: Ihesak, gainpresioa/depresioa tanga betetzeko/husteko eragiketetan. 

 

7. Instalazioan erabiltzen diren elementuak. 
- Hodiak eta ontziak babesteko elementuak: Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). Ezaugarriak. 

• Segurtasun-balbulak. Arintze-balbulak. Haustura-diskoak. 

• Atzera ezineko balbulak. 
- Lurrun-lerroa eta haren osagarriak. 

• Garrantzia. Funtzionaltasuna. Ezaugarriak. 

• Kondentsatua eta flash lurruna berreskuratzeko sistemak. 

• Lurruna prozesu-lerroetan erabiltzea: zorroa eta lurrun-lerroa. 

• Lurrun-purgagailuak: Funtzioa (deskribapen mekanikoa eta funtzionala). 

• Motak: Termostatikoak. Termodinamikoak. Flotagailuduna. 

• Dilatazio-konpentsagailuak. 
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3. prestakuntza-modulua 
INSTALAZIO KIMIKOETAKO TOKIKO KONTROLA 
 

Kodea: MF0047_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0047_2 Instalazio kimikoan tokiko kontrola egitea. 

 

Iraupena: 130 ordu 

 

3.1. prestakuntza-atala 
LAGINKETAK ETA ANALISIAK IN SITU. 
 

Kodea: UF0231_2 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapen osoekin, eta LB4 

lanbide-burutzapenarekin, in situ egiten diren analisiei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Prozesua gauzatu bitartean laginketa eta analisi sinpleak egitea. 
EI1.1 Laginak hartzeko ezarritako protokolo guztiak behar bezala aplikatzea. 
EI1.2 Laginak eta egin behar diren neurketak behar bezala identifikatzea. 
EI1.3 Tresneria eta materiala trebetasunez eta kontuz erabiltzea, eta erreaktibo eta materialak behar bezala 
kontsumitzea. 
EI1.4 Neurketak behar den doitasunez egitea. 
EI1.5 Prozesuko kontrolari lotutako dokumentuak bete behar direla justifikatzea. 
EI1.6 Produktuaren espezifikazioak deskribatzea eta haien betetze-maila interpretatzea. 

A2: Zerbitzuaren aldagaiak neurtzea, ezarritako denboran eta moduan. 
EI2.1 Neurketak eskuz egitea, baliabide, neurri eta tresna egokiak erabiliz. 
EI2.2 Tokiko kontroleko sistemetan anomaliak, desbideratzeak eta gorabeherak detektatzea, eta ahalik eta lasterren 
konpontzea. 
EI2.3 Tokiko kontroleko tresnetan egin behar diren doikuntzak egitea, kontrolatu behar diren aldagaien balioen arabera. 
EI2.4 Prozesuko aldagaien, neurketa-tresnen, balio eta tarte estandarren eta erregistro-sistemen ezaugarriak zehaztea. 
EI2.5 Operazioan, prozesua arautzeko erabiltzen diren ohiko neurketa-unitateak ezagutzea. 
EI2.6 Energia lortzeko eta banatzeko prozesuen eta zerbitzu osagarrien instrumentazioari eta kontrolari aplikatutako 
programa eta euskarri informatikoak erabiltzea. 

A3: Instalazioa kontrolpean behar bezala mantentzeko egin behar diren eragiketak aztertzea. 
EI3.1 Energia lortzeko eta banatzeko prozesuetan eta zerbitzu osagarrietan behar bezala funtziona dezaten erabiltzen 
diren parametro nagusiak identifikatzea. 
EI3.2 Tokiko tresneria, haren funtzionamendu-printzipioak eta prozesua kontrolatzeko duen funtzioa deskribatzea, bai 
eta mantentze-lanetarako beharrak ere. 
EI3.3 Tokiko kontroleko tresnetan eta eragiketa abiaraztean eta gelditzean, eragiketa-sekuentziaren une bakoitzari 
dagozkion kontsignak doitzea eta eragiketa-erregimena iritsitakoan mantentzea. 
EI3.4 Tokiko kontroleko tresnetan lortutako balioak edo laginen analisi bizkorren bidez lortutako emaitzak erreferentziako 
balioekin alderatzea. 
EI3.5 Prozesuko erregistroak dagokion euskarrian eguneratzea. 
 
 

Edukiak 

1. Laginak hartzea: instalazioa kontrolatzeko duen garrantzia 
- Prozesuan lagin adierazgarriak hartzeko metodologia eta teknikak. 

3 
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- Segurtasun-alderdiak. 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. 
o Laginak tangetan hartzea. 
o Laginak unitateetan eta lerroetan hartzea. 
o Laginak zisterna-kamioietan hartzea. Laginak tanga-ontzietan hartzea. 
o Laginak ontzi mugikorretan hartzea. 

• Gas-laginak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. 

• Ontzi ohikoenak. 
o Presiopeko gasak. Presio atmosferikoan dauden gasak. 
o 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. 

• Pertsonen eta instalazioen segurtasuna. 

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

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

• 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. 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. 

• Kanpoko lantaldeekin eta sailekin koordinatzea. 
- Datuen erregistroa eta tratamendua. 

• Industria kimikoko saiakuntzen emaitzak erregistratzeko sistemak: 
o Kalitatea kudeatzeko sistema. Ingurumen-erregistroak. 
o Industria kimikoko emaitzen tratamendu estatistikoa: 

• Estatistika. Banaketa estatistikoa. Emaitzen azterketa eta adierazpena. 
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3.2. prestakuntza-atala 
PROZESUKO, ENERGIAKO ETA ZERBITZU OSAGARRIETAKO INSTALAZIOEN 
TRESNERIA ETA KONTROLA 
 

Kodea: UF0232 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB5 lanbide-burutzapen osoekin, eta LB4 

lanbide-burutzapenarekin, instalazioei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazioa kontrolpean behar bezala mantentzeko egin behar diren eragiketak aztertzea. 
EI1.1 Energia lortzeko eta banatzeko prozesuetan eta zerbitzu osagarrietan behar bezala funtziona dezaten erabiltzen 
diren parametro nagusiak identifikatzea. 
EI1.2 Tokiko tresneria, haren funtzionamendu-printzipioak eta prozesua kontrolatzeko duen funtzioa deskribatzea, bai 
eta mantentze-lanetarako beharrak ere. 
EI1.3 Tokiko kontroleko tresnetan eta eragiketa abiaraztean eta gelditzean, eragiketa-sekuentziaren une bakoitzari 
dagozkion kontsignak doitzea eta eragiketa-erregimena iritsitakoan mantentzea. 
EI1.4 Tokiko kontroleko tresnetan lortutako balioak edo laginen analisi bizkorren bidez lortutako emaitzak erreferentziako 
balioekin alderatzea. 
EI1.5 Prozesuko erregistroak dagokion euskarrian eguneratzea. 
EI1.6 Behar diren jarduera edo neurri zuzentzaileak galerak edo kalteak minimizatuz hartzea. 

A2: Energia ekoizteko eta banatzeko prozesua eta zerbitzu osagarriak kontrolatzea, bai eta prozesu nagusiari lotutako 
zerbitzuak eta materialak ere. 

EI2.1 Energia ekoizteko eta banatzeko eragiketetan eta zerbitzu osagarrietan kontrolatu behar diren parametro nagusiak 
identifikatzea. 
EI2.2 Aldagaiak, ekoizpena, abiarazte-orduak, anomaliak eta desbideratzeak neurtzeko datuak era konbentzionalean 
edo informatikoan erregistratzen dira, estatistikak ateratzeko eta ondoren baloratzeko. 
EI2.3 Energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako kasu praktiko batean: 

- Instalazioaren egoera kontrolatzea. 
- Ustekabeko egoerak detektatzea. 
- Energia-ekoizpeneko eta -banaketako zerbitzu edo produktu osagarrien eta zerbitzu osagarrien beharrak 

zehaztea. 
- Energia-hornidura edo zerbitzu osagarriak sinkronizatzea. 

 

Edukiak: 

1. Prozesu kimikoko aldagaien neurketa 
- Kontzeptu orokorrak: Neurketa-eremua. Irismena. Errorea. Doitasuna. Eremu hila. Sentikortasuna. 

Errepikakortasuna. Histeresia. 
- Transmisoreak: Pneumatikoak. Elektronikoak. 
- Tresneria eta kontroleko terminologia. Sinbologia 

• Tresnak identifikatzeko kodea 

• Sinbologia orokorra eta tresnen sinbologia. ISA nomenklatura. 

2. Prozesu kimikoko aldagaien instrumentazio industriala 
- Tenperaturaren neurketa 

• Tenperaturaren eskalak. Unitateak eta bihurketak. 

• Tresnak: Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. Funtzionamendua, mantentze-lanak eta 
kalibrazioa. 

• Tenperaturaren adierazle lokalak (termometroak). Beirazko termometroak. 

• Termometro bimetalikoak. Anpulua eta kapilarra dituen termometroa. 

• Termopareak. Termorresistentziak. Termistoreak. 

• Erradiazio-pirometroak: Optikoak eta erradiazio totalekoak. 
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• Tenperatura-etengailuak edo termostatoak. 
- Presioaren neurketa. 

• Hauei dagozkien neurketa eta kontzeptua: presio erlatiboa edo manometrikoa, presio absolutua, presio 
diferentziala. Unitateak eta bihurketak. 

• Presioa neurtzeko tresnak: Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. 

• Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 

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

• Presio-transmisoreak: Kapazitiboak. Erresistiboak. Piezoelektrikoak. 

• Piezorresistiboak edo «Strain Gage».Indar-orekakoa. 
- Emariaren neurketa. 

• Emariaren neurketa eta kontzeptua. Unitateak eta bihurketak. 

• Emaria neurtzeko tresnak: Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 

• Presio diferentzialaren neurgailuak: Venturi hodiak. Toberak. Pitot hodiak. 

• Plaka zulodunak. 

• Azalera aldakorreko neurgailuak: Errotametroak. 

• Abiadura-neurgailuak: Turbinak. Ultrasoinuak. 

• Tentsio induzituko neurgailuak: Magnetikoak. 

• Desplazamendu positiboko neurgailuak: Disko oszilatzaileko neurgailua. 

• Pistoi oszilatzaileko neurgailua. Neurgailu birakaria. 

• Masa-emariaren neurgailuak: Emariaren neurgailu termikoak. 

• Coriolis efektuaren neurgailuak. 
- Maila neurtzeko tresnak: 

• Maila: Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 

• 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. 

- Prozesuko beste aldagai batzuk 

• Biskositatea: 

• Kontzeptu fisikoak. Eskalak eta bihurgailuak. Neurketa-metodoak. 

• In situ erabiltzeko neurgailuak eta adierazleak. Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 

• Kolorea: Kontzeptua. Neurri-eskalak. Neurketa-metodoak. Neurgailuak. Kalibrazioa eta mantentze-lanak. 

• Beste propietate batzuk: Kontzeptua. Neurtzeko tresnak. 
o Aldagai fisikoak: pisua, dentsitatea, hezetasuna eta ihintz-puntua, disolbatutako oxigenoa, uhertasuna. 
o Aldagai kimikoak: Eroankortasuna, pH-a, erredox potentziala. 

3. Amaierako kontrol-elementuak. Kontrol-balbulak 
- Balbula-motak: Globo-balbula, angeluarra, hiru bidekoa, kaiola-balbula, Y formakoa, gorputz zatikatuko balbula, 

Saunders balbula, obturadore eszentriko birakariko balbula, tximeleta-balbula, bola-balbula. 
- Balbularen gorputza. 
- Balbula-obturadorearen eta asentuen barneko atalak. 
- Korrosioa eta higadura balbuletan. Materialak. 
- Serbomotorrak. 
- Balbulen osagarriak: Berokuntza-atorra, posizionagailua, eskuzko eragintza-bolantea, errepikagailua, ibiltarte-

amaierak, solenoideak, katigamendu-balbula. 
- Balbulen dimentsionamendua, definizioak eta ezaugarri nagusiak. 
- Kontrol-balbuletako zarata, eta operazioan duen garrantzia. 

4. Erregulazio automatikoa eta kontrola. 
- Sarrera. Prozesuaren ezaugarriak. Neurketa- eta kontrol-definizioak eta -irizpideak. Oinarrizko kontroleko begiztak. 

Tokiko kontroleko eta kontrol sakabanatuko begiztak. 
- Kontrol elektronikoko sistemak: 

• Kontzeptuak, oinarrizko deskribapena eta automatizazio-definizioak: prozesu jarraitua eta 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. 
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o Kontrolagailua. Deskribapena, kontrol-begiztaren adibidearen bidez. Begizta irekia edo begizta itxia. 

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

• Tokiko kontroleko tresnen eta begizten planoen eta eskemen interpretazioa. 

• Kontrol banatuko sistemak. SCADAk. Automata programagarriak. Ordenagailu bidezko kontrola. 
- Industriako aplikazioak. Ohiko kontrol-eskemak. 

• Lurrun-galdarak: errekuntzaren kontrola, maila-kontrola, sugar-segurtasuna. 

• Lehortegiak eta lurrungailuak. 

• Tunel-formako labea. 

• Destilazio-zutabeak. 

• Bero-trukagailuak. 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA INSTALAZIO KIMIKOAN 
 

Kodea: MF0048_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0048_2 Zuzen fabrikatzeko, segurtasuneko eta ingurumeneko arauen 

arabera jardutea. 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Segurtasun-arauak eta -gomendioak aplikatzea. 
EI1.1 Instalazio kimikoko eragiketa guztietan aplikatu beharreko segurtasun-arauak identifikatzea. 
EI1.2 Lan-eremuari eta erabiltzen diren materialei dagozkien arriskuak identifikatzea, prebenitzea eta zuzentzea. 
EI1.3 Norbera babesteko ekipoak erabiltzea, laneko prozeduretan eta baimenetan ezartzen denaren arabera. 
EI1.4 Larrialdi-planak deskribatzea, eta praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan behar bezala erabiltzea. 

A2: Ingurumen-arauak eta -gomendioak aplikatzea. 
EI2.1 Instalazio kimikoko eragiketa guztietan aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta prozedurak interpretatzea. 
EI2.2 Lan-eremu bakoitzari dagozkion ingurumen-arriskuak identifikatzea, prebenitzea eta zuzentzea. 
EI2.3 Ingurumena babesteko ekipoak erabiltzea. 
EI2.4 Ingurumeneko larrialdi-planak deskribatzea, eta praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan behar bezala 
erabiltzea. 
EI2.5 Izan daitezkeen ingurumen-eraginen parametroak identifikatzea. 

A3: Jarduerak kontrolatzea, arriskuak prebenitzeko segurtasun-arauen arabera. 
EI3.1 Lehen laguntzako materiala eta jarraibideak identifikatzea, eta istripua gertatuz gero erabiltzeko moduan daudela 
bermatzea. 
EI3.2 Instalazioen garbiketa- eta mantentze-lanetan segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI3.3 Ekipoak, makinak eta instalazioak abiaraztean eta gelditzean, puntu kritikoak zaintzea. 
EI3.4 Aire- eta ur-emisioetan arauak bete daitezen behar diren kontrolak egitea. 
EI3.5 Gerta daitezkeen isurketetan ezarritako prozedurei jarraituz jokatzea. 
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko eta detektatzeko gailuak aktibo daudela eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI3.7 Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak zerrendatzea segurtasun-informazio gisa. 
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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 Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak. 
o Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 
o Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. 
o Lanpostuko arriskuen identifikazioa. 
o Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa). 
o Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa. 

- Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak. 

• Behar bezala fabrikatzeko arauak. 

• Kimikako lanbide-arloko ingurumeneko jardunbide egokiak. 

2. Instalazio kimikoetako arrisku orokorren prebentzioa 
- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak. Arrisku materialak. 

• Lantokiko arriskuak. 
o Lantokia. 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). 

• Biltegiratzeko, manipulatzeko eta garraiatzeko arriskuak. 
o Eskuzko elementuak eta elementu mekanikoak produktuen manipulazioan. 
o Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. 
o Kargak eskuz altxatzea. 

• Tresnak eta makinak erabiltzeak dituen arriskuak. 

• Erreminta eramangarriak eta eskuzkoak. Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. Erabiltzeko jardunbide 
egokiak. Makinak: Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak: prebentzio intrintsekoa, 
fabrikatzailearen/diseinatzailearen neurriak, enpresa erabiltzailearen neurriak. Makinaren informazioa eta 
erabiltzailearen 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 fisiko eta kimikoen arriskuen prebentzioa 
- Laneko ingurunearekin lotutako arriskuak. Arrisku higienikoak. Sarrera. 

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

• Kutsatzaile kimikoak. Sarrera. Arrisku-mailaren araberako sailkapena. 
o Araudia: etiketak, segurtasun-datuen fitxak, R esaldiak eta S esaldiak. 
o Agente kimikoak organismoan sartzeko bideak. 
o Esposizio-mugak Espainian (INSHT). 
o Substantzia kimiko arriskutsuak biltegiratzea eta haiek erabiltzeko arriskuak. Elektrizitate estatikoaren 

arriskuak. 



 
 
  KIMIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

34

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). 

4. Kutsatzaile biologikoen arriskuen prebentzioa. 
- Sarrera. Motak. Arriskuak. Prebentzio-neurriak. Sartzeko bideak. Organismo biziak. Animalien eratorriak. 

Landareen eratorriak. 

5. Arrisku ergonomikoen prebentzioa. 
- Ergonomia. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea. 

• Ahalegin fisikoa. Lan-jarrerak. Mugimendu errepikakorrak. 

• Kargak maneiatzea. 

• Neke mentala. Nekea. 

• Faktore psikosozialak. 

6. Larrialdi-planen aplikazioa. 
- Instalazio kimikoetako suteak eta leherketak. Araudia. 

• Suteen kimika. Sutearen arrisku-faktoreak. 

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

o Sutearen katea. Errekuntza-motak, ondorioak. 

• Suteen prebentzioa. 

o Erregaiaren gainean jardutea. Erregarriaren gainean jardutea. 

o Sutze-fokuen gainean jardutea. Kate-erreakzioaren gainean jardutea. 

• Detekzioa eta alarma. Detektagailu-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, seinaleztapena. 

- Sua itzaltzea. Su-motak. 

• Su-itzalgailuak. Sailkapena. Nahitaezko plakak eta berrikuspenak. Su-itzalgailu eramangarrien 
eraginkortasuna eta kokapena. 

• Agente itzaltzaileak: gasak (anhidrido karbonikoa, nitrogenoa, 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. 

o Suteetako ur-hargune hornituak (SUH). Sute-ahoak. Monitoreak. Zutabe lehorra. 

o Ur-langarreztagailu automatikoak (sprinkler-ak). 

o 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. 

- Leherketekiko prebentzioa eta babesa. Leherketa-motak. Lehergaiak. Ondorioak. Leherketekiko prebentzioa. 
Leherketekiko babesa. 

- Larrialdi-plan batean jardutea. 

• Larrialdi-egoeren sailkapena. Larrialdien antolamendua. 

o Larrialdi-hasieran jardutea. Larrialdi partzialean jardutea. 

o Larrialdi orokorrean jardutea. Ebakuazioan jardutea. 

o Larrialdi-plana ezartzea. 

- Instalazio kimikoko larrialdietan jardutea. 

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

• Ingurumen-kutsaduragatiko larrialdi-planak. 

• Larrialdi-kasuetarako simulazioak eta entrenamendua. 

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. 
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o Segurtasun-seinalizazioaren kontzeptua eta aplikazioa. Bete behar dituen baldintzak. Seinalizazioaren 
erabilera. Seinalizazio-motak. 

o Segurtasun-seinaleak: Kolorea. Seinaleen forma geometrikoak. 

o Ikurrak edo piktogramak. Keinuzko seinaleak. Seinale akustikoak. 

8. Arriskuen ebaluazioa. Segurtasun-egiaztapenak. 
- Alderdi orokorrak. Aplikatu beharreko metodologia. 

• Istripu-arriskuaren ebaluazioa. 

o Metodo sinplifikatuak: Fine metodoa. Galdetegi bidezko ebaluazioa. 

o Arriskuak ebaluatzeko metodo konplexuak: Gertakari-zuhaitza. Hutsegiteen eta erroreen zuhaitza. 

o Arriskuen analisia eta prozesuen egingarritasuna. HAZOP. 

- Segurtasun-egiaztapenak. Egiaztapen-motak: 

• Arauzko egiaztapenak edo ikuskapenak. Jakinarazi gabeko egiaztapenak. 

• Lantokietako egiaztapen orokorrak. Lanaren oharrak. 

• Egiaztapenen plangintza eta 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. 

10. Instalazio kimikoko instalazioen eta pertsonen babesa. 
- Norbera babesteko ekipoak. Zer dira? Zer funtzio dute? 

• NBEak hautatzea eta erostea. 

• NBEen sailkapena: Garezurra, aurpegia eta begiak, entzumena, gorputz-adarrak eta arnasbideak 
babestea. 

- Segurtasun-balbulak, haustura-diskoak, arintze-sistemak eta zuziak. 

- 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. Arnasketa artifiziala. 

o Bihotz-biriketako bizkortzea. 

o Segurtasuneko saiheskako jarrera. Kontrako eztarrira joatea. Asfixia. 

o Asma-krisia. 

o Shocka. Shock anafilaktikoa. 

o Hemorragia. 

o Buruko lesioa. Bizkarrezurreko lesioa. 

o Hausturak. Erredurak. Begi-lesioak. Irentsitako toxikoak. 

o Istripu elektrikoak. 

11. Industria kimikoko ingurumen-kutsaduraren arriskuen prebentzioa. 
- Uraren kutsadura. 

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

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

- Airearen poluzioa. 

• Kutsatzaile atmosferiko eta emisio-iturri nagusiak. 

o Aireko partikulak. Gas kutsatzaileak (emisioa eta isuriak). 

o Kutsatzaile atmosferikoen arazketa: 

- Hondakin solidoak: Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua: 

• Hondakin arriskutsuen ezaugarriak zehaztea. 

- Instalazio kimikoko ingurumen-legedia eta -kudeaketa. Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak. 
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5. prestakuntza-modulua 
INSTALAZIO KIMIKOKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
  

Kodea: MP0053 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Prozesu kimikoak abiarazteko eta gelditzeko prozedurei, eta nahasteak eta disoluzioak prestatzeko, bereizketak egiteko 
eta prozesuko oinarrizko eragiketak edo osagarriak egiteko prozedurei lotutako informazio teknikoa egitea. 

 
EI1.1 Instalazio kimikoetan ekipoak martxan jartzeko eta gelditzeko eta instalazio kimikoetako prozesu orokorretarako 
eragiketak egitea. 
EI1.2 Komunikazio eraginkorrak izatea lana garatzean, bereziki lantaldeko kideen arteko koordinazio-maila handia behar 
den eragiketetan; horretarako, aginduak eta informazioa interpretatzea, eta dagokien lantaldeko kideei jakinaraztea eta 
laguntza eskatzea, operazioan gorabeherak gertatzen direnean. 
EI1.3 Bereizketa mekanikoko eta barreiadura-bereizketako eragiketak egitea, horretarako behar diren kalkuluak eginez, 
materiala hautatuz eta gailuak erabiliz. 
EI1.4 Teknologia kimikoari dagozkion aparatuen eta gailuen eraikuntza-kokapenak aztertzea. 

A2: Prozesu kimikoko makinen operazioak eta eraikuntza-elementuen funtzionamendua aztertzea; eta prozesu kimikoetan 
gehien erabiltzen diren ekipoen eta makinen eraikuntza-elementuen funtzionamenduaren egoerari lotutako datuak egiaztatu 
eta erregistratzea. 

EI2.1 Ponpa-mota guztien osagai nagusiak piezaz pieza azaltzea. 
EI2.2 Mantentze-lanak egiteko makina-mota guztiak behar bezala prestatzea, ezarritako eragiketen sekuentziari 
jarraituz: hustea, purgatzea, geldotzea, disko itsuak edo bestelako elementuak kokatzea, isolamendu elektrikoa eta abar. 
EI2.3 Ezarritako lan-prozedurak eta lanbidearen, prozeduraren edo lan-baimenek ezartzen dituzten segurtasun-neurriak 
aplikatzea eta, hala badagokio, hobekuntzak proposatzea. 

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

EI3.1 Tokiko kontroleko tresnetan eta eragiketa abiaraztean eta gelditzean, eragiketa-sekuentziaren une bakoitzari 
dagozkion kontsignak doitzea eta eragiketa-erregimena iritsitakoan mantentzea. 
EI3.2 Prozesuko erregistroak dagokion euskarrian eguneratzea. 
EI3.3 Behar diren jarduera edo neurri zuzentzaileak galerak edo kalteak minimizatuz hartzea. 

A4: Lantegiko jarduerak segurtasun-, higiene- eta ingurumen-arauei eta prozedurei jarraikiz egiten direla egiaztatzea. 
EI4.1 Instalazioen garbiketa- eta mantentze-lanetan segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI4.2 Ekipoak, makinak eta instalazioak abiaraztean eta gelditzean, puntu kritikoak zaintzea. 
EI4.3 Aire- eta ur-emisioetan arauak bete daitezen behar diren kontrolak egitea. 
EI4.4 Gerta daitezkeen isurketetan ezarritako prozedurei jarraituz jokatzea. 
EI4.5 Arriskuak prebenitzeko eta detektatzeko gailuak aktibo daudela eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI4.6 Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak zerrendatzea segurtasun-informazio gisa. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 

1. Prozesu kimikoko unitateak abiarazteko, haiekin jarduteko eta gelditzeko eragiketak garatzea. 
- Prozesuen informazio errealaren azterketa: 

• Prozesuko diagramen eta tresneria-diagramen interpretazioa. 

5 
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• Oinarrizko operazioen sekuentziazioa eta kontrol-puntuak dituzten prozeduretako operazioa xehatzea. 
- Ekipoen ikuskapena: 

• Funtzionamendu-probak egitea. 

• Prozesuaren sistema osagarriak egiaztatzea.  

• Jardunean tresnek funtzionatzen dutela egiaztatzea. 

• Lan-baimenen erabilera. 
- Eragiketen erregulazioa eta kontrola: 

• Operazioa erregulatzeko edo kontrolatzeko oinarrizko 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. Informazio-transferentzia, txanda-aldaketan. 
- Segurtasun-arauak: 

• Instalazio kimikoko segurtasun-sistema, -ekipo eta -gailuen eta instalazioan egiten diren ohiko eragiketen 
eta ohikoak ez direnen arteko erlazioa. 

• Ekoizpen-jardueretan norbera eta taldea babesteko ekipoak erabiltzea. 

2. Nahasteak, disoluzioak, bereizketak eta prozesuko eragiketa oinarrizkoak edo osagarriak egitea. 
- Informazio errealaren azterketa: 

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

• Laginak hartzeko prozedurak, eta laginak hartzeko puntuen edo sekuentzien adierazpena, bai eta 
horretarako erabiltzen diren tresnak, neurriak eta kondizioak ere. 

- Prozesuko saiakuntza-ekipo automatizatuen funtzionamenduaren edo instalazioan erabili behar diren gidaliburuen 
egiaztapen orokorra: funtzionamendua egiaztatzeko zerrenda eta, hala badagokio, gailuaren kalibrazioa. 

- Oinarrizko kalitate-saiakuntzak eta/edo-analisiak egitea: 

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

• Eremuan bertan saiakuntza edo analisia egitea. 
- Informazioaren transferentzia: 

• Prozesuan dauden produktuen kalitate-kontrolaren oinarrizko parametroei buruzko oharrak idaztea. 

• Prozesuan lortutako kontrol-grafikoak interpretatzea, eta prozesuko materiaren kalitatearekin 
erlazionatzea. 

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

- Segurtasun- eta ingurumen-arauak: 

• Instalazioan dauden babes kolektiboko ekipoen deskribapena. 

• Prozesuko eragiketetan eta saiakuntzak edo produktuen oinarrizko analisiak egitean erabiltzen diren 
NBEen erabileraren deskribapena eta erabilera-arauak. 

3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- 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 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0045_2 
Prozesu kimikoko oinarrizko 
eragiketak. 

• Zientzia Esperimentaletan 
lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoa 

• Kimika Industrialeko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimikako lanbide-arloko 
prozesu kimikoa lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0046_2 
Instalazio kimikoetako 
makinen, ekipoen eta 
instalazioen operazioak 

• Zientzia Esperimentaletan 
lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoa 

• Kimika Industrialeko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimikako lanbide-arloko prozesu 
kimikoa lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0047_2 
Instalazio kimikoetako 
tokiko kontrola 

• Zientzia Esperimentaletan 
lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoa 

• Kimika Industrialeko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimikako lanbide-arloko prozesu 
kimikoa lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0048_2 
Segurtasuna eta 
ingurumena instalazio 
kimikoan. 

• Zientzia Esperimentaletan 
lizentziaduna 

• Ingeniaria 

• Arkitektoa 

• Arkitekto teknikoa 

• Ingeniari teknikoa 

• Kimika Industrialeko goi-mailako 
teknikaria 

• Kimikako lanbide-arloko prozesu 
kimikoa lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako 
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia 
didaktikoko prestakuntza baliokidea. 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 

Kudeaketa-gela X X X X 

Kimika industrialeko laborategia X X X X 

Produktu kimikoen biltegia X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko 2 arbel 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Kimika industrialeko laborategia 

 

− Argiztapena: naturala eta artifiziala. 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. 
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− Ur- eta gas-instalazioa: indarrean dauden legeen araberakoa. 

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

− Gas industrialen instalazioa: erabilera industrialeko aire konprimatua, 
beharretara egokitua. 

− 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. 

− 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. 

− Laborategirako babes- eta segurtasun-elementu arruntak: 

− - Esku-ohea, uhal eta guzti. 

− - Jaurtiketa azkarreko dutxa, begi-garbitzaileduna. 

− - Segurtasuneko seinaleak. 

− - Laborategiko su-itzalgailu espezifikoak. 

− - Suteak detektatzeko sistema. 

− - Hondakin sailkatuak biltzeko ontzi homologatuak.  
 

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, 
tailerrerakoak, etab. 
- Produktu kimikoak 
- Garbiketa-produktuak 
- Segurtasun-armairuak 

 

 

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. 
 
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.  
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
 



 

 

 




