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IZENA 
KIMIKA TRANSFORMATZAILEKO PROZESUEN ANTOLAMENDUA ETA KONTROLA 

 

KODEA 
QUIE0109 

 
LANBIDE-ARLOA 
Kimika 
 

LANBIDE-EREMUA 
Prozesu kimikoa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
QUI247_3: Kimika transformatzailearen prozesuen antolaketa eta kontrola (2007ko ekainaren 8ko 730/2007 Errege 
Dekretua). 
  

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Produktu kimikoen formulazioa edo transformazioa antolatzea, gainbegiratzea eta kontrolatzea, bai eta lortutako produktuen 
egokitzapen-prozesua ere, ezarritako segurtasuneko, kalitateko eta ingurumeneko baldintzak zainduz eta lehen mailako 
mantentze-lanen eta eskumeneko ekipo, makina eta instalazioen funtzionamendu egokiaren erantzukizuna hartuz. 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0574_3: Instalazio kimikoko eragiketak antolatzea. 
- UC0787_3: Produktu kimikoen nahasteen formulazioa eta prestaketa egiaztatzea. 
- UC0788_3: Produktu kimikoen egokitzapena eta biltegiratzea koordinatzea eta kontrolatzea. 
- UC0577_3: Oinarrizko kontroleko sistemak gainbegiratzea. 
- UC0579_3: Prozesu kimikoko segurtasun- eta ingurumen-arauak behar bezala betetzen direla egiaztatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Profesional honek kimika transformatzailearen azpisektoreko produktu kimiko espezifikoen formulazioan oso 
espezializatuta dauden enpresetan lan egiten du, produktu kimikoak edo haien nahasteak formulatuz, ekoizpen-
prozesuetan erabiltzeko edo kanpora bidaltzeko. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Kimika transformatzailea: pinturak, bernizak, lakak, esmalteak, itsasgarriak, inprentako tindagaiak, argazki-material 
sentikorra, olio esentzialak eta substantzia aromatikoak, ehun- eta larru-industriarako kolak eta gelatinak, xaboiak, 
detergenteak, lixiba, garbigarriak, lehergaiak, argizaria eta parafina.Konposatu kimikoen ekoizpena edo 
transformazioa gauzatzen duten beste sektore batzuk.  
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
Kimika-instalazioko arduraduna 
Tratamendu kimikoko instalazioetako taldeburua 
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Txandako burua 
Produktu kimikoak ekoizteko makinetako operadoreen arduraduna 
Produktu kimikoak transformatu eta egokitzeko makinetako operadoreen arduraduna 
Biltegietako taldeburua  
Tangetako parkeburua 
Produktuak jasotzeko eta bidaltzeko guneetako burua 
Egokitzapen-eremuko ikuskatzailea 
Prestakinak eta nahaste kimikoak formulatzeko arduraduna 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0574_3 (ZEHARKAKOA) 
Prozesu kimikoko industrien antolamendua eta 
kudeaketa 

90   

MF0787_3 
Nahasteen formulazioa eta prestaketa 

150 

UF0968: Produktu kimikoen 
nahasketen formulazioa 

90 

UF0969: Produktu kimikoen 
nahasteak prestatzeko ekipoak 
eta instalazioak 

60 

MF0788_3 
Produktu kimikoen egokitzapena eta biltegiratzea 
antolatzea eta kontrolatzea 

150 

UF970: Produktu kimikoen 
egokitzapena eta erabilera 

60 

UF0971: Produktu kimikoen eta 
material osagarriak biltegiratzea, 
kargatzea eta deskargatzea 

90 

MF0577_3  (ZEHARKAKOA)  
Prozesuen oinarrizko kontroleko sistemak 

150 

UF0117: Laginak hartzea 
instalazio kimikoan eta haien 
azterketa analitikoa egitea 

60 

UF0118: Instalazio kimikoetako 
tresneria eta kontrola 

90 

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

90 

 

 

MP0201 
Kimika transformatzaileko prozesuen antolaketako 
eta kontroleko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 

 

 

Iraupena, guztira 710 
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1. gaitasun-atala:  
INSTALAZIO KIMIKOKO ERAGIKETAK ANTOLATZEA 

 
 

Kodea: UC0574_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Produktuak behar diren kantitatean eta zehaztutako ezaugarriekin lortzeko prozedurak eta argibideak 
interpretatzea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BI4.5 Sailen arteko eta diziplina arteko lantaldeetan hartzen da parte, kalitatea eta ekoizpen-prozesua hobetzeko. 
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LB5: Enpresaren beste sail batzuekin erlazionatzea, beharren arabera. 

BI5.1 Gainerako sailekiko harremanak arinak dira prozesuen sinkronizazioa eta optimizazioa bermatzeko, bereziki 
kalitatea kontrolatzeko, segurtasuneko eta mantentze-lanetako arloetan. 

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

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

BI5.4 Administrazio publikoko beste enpresa edo erakunde batzuekin zenbait proiektu edo jardueretan hartzen da 
parte, hala dagokionean.  

BI5.5 Salmenta-sailarekin lankidetzan aritzen da, bai bezeroari laguntza teknikoa emateko, bai marketin-
ekintzetan. 

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

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

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

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

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

BI6.5 Eremuko arduradunak bere egiten ditu lantaldearen akordioak eta kezkak, eta haren ordezkari da.  

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

 

Lanbide-testuingurua: 

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

 

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

 

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

 

Kodea: UC0787_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Nahasteen eta disoluzioen prestaketa egitea/egiaztatzea, eta bidaltzea.  

BI1.1 Nahasteen formulazioa behar bezala interpretatzen da, eta, dagokionean, laneko prozedura 
normalizatuetako unitateetara bihurtzen dira datuak, nahastea/disoluzioa egiteko behar diren kalkuluak eginez. 

BI1.2 Nahasteak egiteko, argibide zehatzak ematen dira. 

BI1.3 Nahaste-, disoluzio- eta bereizketa-sistemak dagozkien eragiketen eta ezarritako arauen arabera hautatzen 
dira, eta protokoloetan finkatutako segiden arabera jartzen dira martxan edo gelditzen dira. 

BI1.4 Materialen zirkulazio-fluxua egiaztatu eta kontrolatu egiten da, unitatean ilararik edo atzerapenik gerta ez 
dadin, eta biltegitik datozen materialek formulako pisua, proportzioak, homogeneotasuna eta bestelako 
parametroak betetzen dituztela ziurtatzen da. 

BI1.5 Nahastea dagokion unean eta fabrikazio-baldintzen arabera prestatzen da. 

BI1.6 Formularen osagaiak dagozkien baliabide, tresna eta ekipoekin dosifikatzen dira, material-galerak eta 
ekipoak hondatzea saihestuz. 

BI1.7 Lan-eremuko eta ekipoen lehen mailako mantentze-lanak eta garbiketa-lanak egiten direla egiaztatzen da, 
operazio-eskuliburuetan jasotako prozedurei jarraikiz. 

LB2: Materia kimikoen nahasteak lortzeko ekipoak eta instalazioak egiaztatzea. 

BI2.1 Nahasketa-ekipoak martxan jartzeko edo gelditzeko lana ezarritako segidaren arabera ikuskatzen da, 
gainerako prozesuekin sinkronizatuz. 

BI2.2 Nahasketa-prozesuko aldagaiak fabrikazio-planean jasotako kontzentrazioak, kantitateak eta konposizioak 
lortzeko finkatu diren tarteetan mantentzen dira. 

BI2.3 Aurreikusi gabeko egoeretan, nahasketa ondo egiteko behar diren neurriak hartzen dira. 

BI2.4 Nahasketa-eremuko ekipoak eta elementuak erabiltzeko kondizio ezin hobeetan daudela egiaztatzen da; 
mantentze-lanetako fitxetan edo programetan aurreikusitako operazioak errendimendu optimoa lortzeko moduan 
egiten direla gainbegiratzen da. 

BI2.5 Zerbitzu osagarriak prozesuko eragiketa bakoitzean behar diren baldintzak (ura, hutsunean, presioa, 
airearen kalitatea, etab.) lortzeko moduan kontrolatzen dira. 

LB3: Txanda-aldaketan, formulazioa bukatuta uztea edo hurrengo txandakideei prozesuaren berri ematea, emaitzak, 
errendimenduak eta fabrikazioko dokumentuak erregistratuz eta jakinaraziz. 

BI3.1 Azken produktua idatzitako argibide eta prozeduren arabera dokumentatzen da bai kualitatiboki, bai 
kuantitatiboki. 

BI3.2 Fabrikatutako lotetik azken lagin adierazgarria hartzen da, eta kalitate-kontroleko analisiak egiteko etiketatu 
eta garraiatzen da. 

BI3.3 Lortzen diren soberakinak, azpiproduktuak eta/edo espezifikazioz kanpoko produktuak behar bezala 
identifikatu eta bakartzen dira, eta dagokion helmugara (biltegira, birziklatzera, desegitera) puntualtasunez 
bidaltzen dira, produktu nagusiekiko interferentziarik edo kutsadurarik gerta ez dadin.  

BI3.4 Prozesua behar bezala dokumentatzen da, dagozkion inprimakiak edo erregistroak betez eta lortutako 
lotearen trazabilitatea ziurtatuz. 

BI3.5 Kontsumitutako materialen eta fabrikatutako produktu-kantitateen arteko balantzeak eta inbentarioak 
puntualtasunez eta doitasunez egiten dira, antzemandako desbideratzeen interpretazio egokia eginez.  

BI3.6 Laneko hurrengo txandari ekipoen, prozesuen eta mantentze-lanen egoeraz behar den informazio guztia 
ematen zaiola bermatzen da, ezarritako euskarria erabiliz. 

LB4: Ekipoen eta instalazioen garbiketa- eta higiene-eragiketak eta operazio-segida gainbegiratzea. 

BI4.1 Produktua aldatutakoan, garbitu, hustu, purgatu, lehortu eta antzeko eragiketen protokoloak egoki egin direla 
gainbegiratzea. 
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BI4.2 Instalazio berean produktu bat baino gehiago segidan fabrikatzen diren kasuetan, segida ondo errespetatzen 
dela egiaztatzen da, eta garbiketa- eta purgaketa-eragiketak optimizatzen dira produktuen ezaugarriei eta 
eskakizunei jarraituz. 

BI4.3 Lan-eremuaren eta ekipoen garbiketa eta higienizazioa egokiak direla egiaztatzen da. 

BI4.4 Desmuntatu behar diren osagaien higienizazioa ikuskatu egiten da, eta aldizkako geldialdi guztietan (astero, 
egunero, txandetan, etab.) egiten da. 

BI4.5 Erantzukizun-eremuan dauden ekipoen funtzionamenduan gertatzen diren anomalien informazioak 
egiaztatzen dira, eta mantentze-lanak edo konponketak egiteko beharrak detektatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Garraio-sistemak. Dosifikatzaileak. Nahasketa-instalazioak. Nahasgailuak, oratzeko makinak eta homogeneizagailuak. 
Neurketa eta kontrolerako elementuak eta tresnak. Makinen eta instalazioen segurtasun-gailuak. Norbera babesteko 
ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak.  

Lanaren produktuak edo emaitza 
Nahasteak, disoluzioak, emultsioak, dispertsioak, esekidurak, gas sintetikoak eta produktu kimikoen prestakin 
espezifikoak (pigmentuak, bernizak, tentsioaktiboak eta beste batzuk). 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Prozesu-fluxuen diagramak. Behar bezala fabrikatzeko arauak. Nahasteen formulazioa. Prozesuko eskuliburuak; 
operazio-eskuliburuak eta -prozedurak; jarduteko, abiarazteko, gelditzeko eta eragiketa kritikoetako prozedurak; makina 
eta ekipoen planoak edo eskemak; segurtasun-eskuliburuak eta -arauak; kalitateko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; 
ingurumeneko eskuliburuak, arauak eta prozedurak; larrialdietan jarduteko plana; norbera babesteko ekipoak erabiltzeko 
gomendioak eta jarraibideak; lanpostuko arrisku-fitxak; ezarritako inprimaki eta formularioak; kontsolak edo terminal 
informatikoak erabiltzeko eskuliburuak; materialen, produktuen eta lehengaien segurtasun-fitxak; instalazioen planoak. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala 
PRODUKTU KIMIKOEN EGOKITZAPENA ETA BILTEGIRATZEA 
KOORDINATZEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0788_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Agindutako kalitatea betetzen ez duten sarrerako edo irteerako materiak aldatu edo baztertu daitezen parte 
hartzea.  

 BI1.1 Lehengaiak hartzeko eta produktuak nahiz egokitzapen-materialak bidaltzeko eragiketak behar den 

kalitatearekin egiten direla ikuskatzen da. 

BI1.2 Lehengaiak hartzea eta produktuak bidaltzea barne-araudiari jarraikiz egin dela egiaztatzen da, bai eta 

materiak ongi prestatu eta identifikatu direla ere. 

BI1.3 Eragiketan egindako akatsak zuzendu egiten dira, eta ez errepikatzeko jarraibideak ematen dira. 

BI1.4 Gertatzen den edozein gorabehera nagusiei jakinarazten zaie, konpontzeko neurriak hartuz. 

LB2: Lehengaiak, produktuak eta egokitzapen-materialak ordenatzea eta biltegiratzeko baldintzak finkatzea.  

BI2.1 Biltegiratzeko sistemen eskemak erabiliz, produktuen ordena ezartzen da, biltegiratzeko segurtasun-

baldintzei dagokienez sortutako premiak aintzat hartuz. 
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BI2.2 Presio, argi, tenperatura, hezetasun eta beste aldagai batzuen kontrol-mekanismoak ezartzen dira, 

produktuen eta inguruaren kalitatea eta segurtasuna errespetatzeko moduan. 

BI2.3 Biltegiko material-fluxua eraginkortasun-irizpideen arabera kontrolatzen da, materialen garraiorako ekipoen 

erabilerari eta denborari dagokienez. 

BI2.4 Produktuak etiketatzeko eta markatzeko sistemak une oro ematen du material bakoitzaren izakinak, 

eskuragarritasuna eta erabilera ezagutzeko aukera, bai eta denak erregistratzeko aukera ere. 

LB3: Materia kimikoak jaso eta bidaltzeko prozesuak ikuskatzea eta kontrolatzea.  

BI3.1 Lehengaiek eta produktu amaituek ontziratzeko, etiketatzeko, identifikatzeko eta segurtasunerako behar 

diren espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzen da. 

BI3.2 Jasotako materiak hornitutako dokumentazioaren bidez egiaztatzen, erregistratzen eta ikuskatzen dira. 

BI3.3 Kargaren bidalketari dagokion dokumentazioa material bakoitzari dagokion argibideei jarraituz prestatzen da, 

eta dagokion erregistroa betetzen da. 

BI3.4 Materia jariakorrak, solidoak, pikortsuak eta hautsak hodietatik bidaltzen edo dosifikatzen direnean, 

ezarritako segurtasun-arauak, identifikazio-arauak, trazabilitatea eta garraiatzeko erritmoa errespetatzen dira. 

BI3.5 Produktu kimikoen bidalketa egitean, salgai arriskutsuak errepidez eta/edo trenbidez garraiatzeko 

erregelamendua betetzen da. 

LB4: Produktuak agindutako kalitatea betez egokitzea, eta haien kalitate-txostenak idaztea.  

BI4.1 Egokitzapen-eremuak kutsadura gurutzatua saihesteko moduan ikuskatzen dira, beste produktu batzuen 

hondarrak ez agertzeko behar diren garbiketa-eragiketak egin direla egiaztatuz, bai instalazioetan, bai ekipoetan. 

BI4.2 Egokitzapen-prozesua formulazio kimikoen ekoizpen orokorrean sartzen diren gainerako eragiketekin 

sinkronizatzen da. 

BI4.3 Dosifikazio-ekipoak garbi daudela eta aurreko produktuen hondarrik ez dutela egiaztatzen da, kutsadura 

gurutzaturik gerta ez dadin. 

BI4.4 Produktuak betetzeko, ontziratzeko, etiketatzeko eta egokitzeko eragiketak produktuaren espezifikazioei 

jarraikiz egiten direla egiaztatzen da. 

BI4.5 Ontziratutako produktuak kaxatan eta paketetan sartzen dira ondo manipulatu eta biltegiratuko direla 

ziurtatzeko moduan, eta garraiatzean egonkor egoteko moduan eta gehiegizko presiorik ez jasateko moduan 

ezarri behar dira. 

BI4.6 Datuak geroago txostenak egiteko ordenatu, sailkatu eta lantzen dira, prozesuaren trazabilitatea ziurtatuz. 

BI4.7 Materiala jaso, biltegiratu eta ontziratzeari buruzko datu guztiak ezarritako euskarrietan hartu eta erregistratu 

direla eta finkatutako prozedurak eta kodeak errespetatu direla egiaztatzen da.  

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Garraio-sistemak, hala nola solidoak garraiatzeko uhalak eta fluidoak eramateko isurbideak. Biltegiratzeko sistemak, 
hala nola zisternak, ziloak, tangak, biltegiak, lur-sailak, bidoiak eta abar. Ontziratzeko makinak, etiketatzekoak, 
dosifikatzekoak, kaxaratzeko makinak, paketatzeko makinak. Dosifikatzeko sistemak dituzten egokitzapen-lineak (hauts-
itxurako produktuak, solidoak, erdisolidoak, likidoak edo gasak) eta ixteko sistemak dituztenak. Kontagailu elektrikoa. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Produktu kimiko egokituak, erregistratuak eta biltegiratuak. Erabiltzeko eta birziklatzeko egokiak ez diren produktu 
kimikoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Biltegietako eskemak eta seinaleztapenak, fabrikazio-loteak markatzea, produktuak etiketatzea. Sistema informatikoen 
aplikazio kimikoak. Ontziratzeko makinen, etiketatzaileen, dosifikatzaileen, kaxaratzeko makinen eta paketatzeko 
makinen eragiketa-eskuliburuak. Ekipoen funtzionamendu-prozedura eta formatu-aldaketa. Lotearen dokumentazio 
guztia eta erabilitako egokitzapen-materiala. 
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4. gaitasun-atala 
OINARRIZKO KONTROLEKO SISTEMAK GAINBEGIRATZEA 

 

Kodea: UC0577_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak 
LB1: Produktuen kalitatea gainbegiratzea, erregistratzea eta kontrolatzea prozesuan edo amaitzean, baita isuriak, 

hondakinak eta emisioak ere, kontrol-sistemak emandako datuetan oinarrituta. 

BI1.1 Kontrol analitikoko programa behar den garaian betetzen da ezarritako protokoloen arabera, eta zenbait 

parametroren analisi berriak egiten edo enkargatzen dira, emaitzek kontraesanak dituztenean. 

BI1.2 Laginak hartzeko ezarritako protokoloak interpretatzen eta zuzen aplikatzen dira, eta aparteko lagin-hartze 

bat agintzen da, baldin eta emaitzak prozesu kimikoaren martxa normalarekiko kontraesanean badaude. 

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

identifikatzen dira haien trazabilitatea bermatzeko. 

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

behar den trebeziaz. 

BI1.5 Produktuetan analizatu beharreko parametroak eta haiek prozesuarekin eta haren kontrolarekin duten 

erlazioa behar bezala identifikatzen dira, ezarritako prozeduren arabera. 

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

kontrolean erabiltzeko. 

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

BI1.8 Ekoizpen-sistemetatik edo kontrolatutako produktuetatik lortutako datuak gainbegiratzen eta baliozkotzen 

dira, eta dagokion euskarrian eta ezarritako prozeduren arabera erregistratzen dira.  

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

BI2.1 Prozesua kontrolatzeko sistema operazio-egoera perfektuan mantentzen da; horretarako, neurketa-sistemen 

kalibrazioak egiten dira, mantentze-lanen planean ezarritako aldizkakotasunarekin. 

BI2.2 Erregulazio-elementuak operazio-egoera perfektuan daude, eta sistemaren erregulazioa ezarritako 

norabidean eta proportzioan egiten dela gainbegiratzen da. 

BI2.3 Prozesuaren kanpotiko parametroen (efluenteen, emisioen, kondizio atmosferikoen eta abarren neurketa) 

neurketa- eta kontrol-sistemen egoera egiaztatzen dira eta ezarritako prozeduren arabera eta haietan ezarritako 

maiztasunaz egiaztatzen eta erregistratzen dira, edo, bestela, anomaliaren bat gertatzen den orotan. 

BI2.4 Komunikazio- eta alarma-sistemak operazio-kondizioetan eta egoera ezin hobean daudela egiaztatzen da, 

eta haietarako aurreikusitako mantentze-lanak egiten dira. 

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

zaintzako sistemetan akatsak konpontzeko. 

LB3: Prozesu kimikoa ekoizpen-funtzioen arabera abiarazteko eta gelditzeko operazioetan prozesua kontrolatzea. 

BI3.1 Kontrol-sistemaren kontsignak fabrikazioko helburuen arabera eta ezarritako sekuentziaren eta prozeduren 

arabera ematen dira. 

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

kondizioekin bat egin dezaten. 

BI3.3 Egiaztatzen da kontrolatu behar diren aldagaiak martxan dagoen prozesuaren edo gelditzen den 

prozesuaren balioak lortzeko aurreikusitako balio-tartearen barnean daudela. 

BI3.4 Prozesu nagusiaren ekipo, makina eta instalazio osagarrien kondizioak egiaztatzen dira dagozkion 

kondizioekin eta prozesuaren sinkronizazioarekin bat etor daitezen, eta prozesu osagarri horiek erregulatzen 

dituzten aldagaien bilakaera gainbegiratzen da. 

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

ezin diren eragiketak ere. 

LB4: Ezarritako prozeduren arabera eta operazioak sinkronizatuta martxa normala daraman prozesua kontrolatzea. 

BI4.1 Kontrol-sistemaren kontsignek ezarritako ekoizpen-planak betetzen dituzte. 
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BI4.2 Aldagai kontrolatuak aurreikusitako balioetan mantentzen dira, eta neurri zuzentzaileak edo ekintza zehatzak 

jartzen dira martxan kontrol-sistemak alarma-seinale bat egiten duenean, kontrol-sistemak ematen dituen alarma-

seinaleei erreparatuz. 

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

interpretazioaren arabera. 

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

horiekin prozesua birbideratzen dela. 

BI4.5 Kontrol-sistemak emandako informazioarekin bat ez datozen neurketa-balioak detektatzen dira, eta horiek 

egiaztatzeko eta zuzentzeko aginduak ematen dira. 

LB5: Prozesuko eta zerbitzu osagarrietako kontrol-sistemak erabiltzea ekoizpen-plana bermatzeko, lortu beharreko 

produktu kimikoen kalitateari eta kantitateari dagokienez.  

BI5.1 Prozesuko produktuen kantitatea eta kalitatea kontrolatzen eta erregistratzen dira, eta planaren jarraibideei 

egokitzen zaizkiela egiaztatzen da. 

BI5.2 Aurreikusitako programarekin alderatuta ekoizpenak dituen desbideratzeak detektatzen eta jasotzen dira, eta 

desbideratzeek izan ditzaketen kausak idazten dira. 

BI5.3 Aurreikusitako kalitate- edo ekoizpen-jarraibideekiko gertatzen diren desbideratzeak zuzentzen dira edo, 

hala badagokio, haien ardura dutenei jakinarazten zaizkie, ezarritako euskarrietan. 

BI5.4 Lortutako produktu kimikoen edo gauzatutako zerbitzu osagarrien kalitate-mailak kontrolatu egiten dira 

ekoizpen-espezifikazioen barnean gera daitezen. 

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

kontrolatzea. 

BI6.1 Prozesuaren segurtasunean, pertsonen osasunean eta ingurumenaren kutsaduran izan ditzakeen efektuak 

edo ondorioak detektatzen dira parametro kontrolatuen bidez, eta horretarako berariaz ezarritako neurri 

zuzentzaileak jartzen dira martxan edo, hala badagokio, nagusiei jakinarazten zaie. 

BI6.2 Ingurunean zuzenean eragiten duten efluenteak, emisioak edo hondakinen sorrera kontrolatu egiten dira, eta 

neurri zuzentzaileak jartzen dira martxan edo, hala badagokio, haien nagusiei jakinarazten zaie. 

BI6.3 Segurtasunari edo ingurumenari kalte larria eragin diezaiokeen asaldura oro jakinarazten edo ohartarazten 

zaie arduradunei. 

BI6.4 Prozesuaren kontrolak bermatzen du ingurumeneko kutsadura minimoa dela eta prozesuak erregai- eta 

energia-kantitate egokiak erabiltzen dituela. 

LB7: Gainerako sailekin eta bere esanetara dituen langileekin harreman errazak izatea koordinazioa hobetzeko eta 

ekoizpena ziurtatzeko, kantitateari, kalitateari eta ezarritako epeei dagokienez. 

BI7.1 Kontrol-saileko arduradunek harreman errazak dituzte prozesuko eragiketa bakoitzean parte hartuko duten 

langileekin. 

BI7.2 Beste sail edo ekipoekiko lankidetzan, alde bien beharrak betetzen dira eta komunikazioa erraza da. 

BI7.3 Arazoak konpontzeko orduan lankidetzan jarduten da, enpresako beste sailekin hitz eginez sortzen diren 

beharren arabera. 

BI7.4 Kalitateaz, plangintzaz, mantentze-lanez, biltegiaz eta segurtasunaz arduratzen diren sailekiko harremanak 

ekoizpena ziurtatzeko modukoak dira, kalitateari, kalitateari eta ezarritako epeei dagokienez. 

BI7.5 Txanda-aldaketan, zalantza guztiak azaltzen zaizkie lanean hasten diren langileei, txanda-aldaketak ez 

diezaion eragin ekoizpenari.  
 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Erregulazio-elementuak. Kontrol-begizta sentsoredunak, eragingailuak, transmisoreak eta kontrolagailuak. Kontrol logiko 
programagarriko gailuak dituen kontrol-panela. Neurketak eta saiakuntzak egiteko ekipoak eta tresnak (baskulak, 
balantzak, termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, dentsimetroak, pHmetroak eta abar); laginak hartzeko 
ekipoak eta tresnak; tokiko kontroleko sistemak (transmisoreak, bihurgailuak, erregulagailu pneumatikoak edo 
elektronikoak, sistema digital lokalak); kontroleko azken elementuak (bihurgailuak, balbulak, eragingailuak eta abar); 
analizagailu automatikoak; lerroko analizagailuak, eskuzko erregistro-sistemak edo informatizatuak: erreminta eta tresna 
lagungarriak. Komunikazio-sistemak. Lehengaien, produktu osagarrien, produktu amaituen eta prozesuko efluenteen 
kalitatea egiaztatzeko sistemak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Erregistro-orri beteak eta kontrol-gutunak. Prozesu kimikoa kontrolpean eta egoera geldikorrean. Energia ekoizteko 
prozesua eta zerbitzu osagarrien prozesua kontrolpean, eta egoera geldikorrean. Laginak. Saiakuntzen eta analisien 
emaitzak. Erregistro-orriak eta txosten teknikoak. 

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

 
 
 
 
5. gaitasun-atala 
PROZESU KIMIKOKO SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-ARAUAK 
BEHAR BEZALA BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEA 

 

Kodea: UC0579_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak 
LB1: Ekipoak, makinak eta instalazioak segurtasun-arauen eta -gomendioen arabera erabiltzen direla gainbegiratzea. 

BI1.1 Operazio normalean, geldialdietan, abiaraztean, konponketetan edo larrialdi-egoeretan, gainbegiratzen eta 

egiaztatzen da ezarritako segurtasun-arauak eta -prozedurak errespetatzen direla. 

BI1.2 Eremu sailkatuetan egiten diren lanetan, gainbegiratzen eta egiaztatzen da lanak barne-araudian eta oro har 

aplikatzeko prebentzio-neurrietan ezarritako erreminta, babes eta ekipoekin edo haiekin bat datozenekin egiten 

direla. 

BI1.3 Egoera anomalo edo ustekabekoak gainbegiratzen eta jakinarazten dira, eta segurtasun-neurri posible eta 

beharrezkoetara egokitzen dira, dagokion erantzukizunaren arabera. 

BI1.4 Egindako lan guztiak gainbegiratzen dira, eta egiaztatzen da segurtasun-kondizioetan egiten direla barne-

arauen arabera. 

BI1.5 Ekipo, makina eta instalazioen operazioko segurtasun-arauak eta -prozedurak gainbegiratzen dira, bai eta 

lan-eremuan identifikatutako arriskuak eta haien prebentzioa ere; egiaztatzen da langile guztiek ezagutzen 

dituztela, haiei dagokien mailan, eta langileak aldian behin informatzen eta trebatzen direla, anomaliak detektatzen 

direnean. 

BI1.6 Ekipoetan erabiltzen diren produktu kimikoak haien segurtasunaren edo agresibitatearen arabera sailkatzen 

dira, eta segurtasun-sinbologia identifikatzen da. 

LB2: Ekipoak, makinak eta instalazioak ingurumen-arauen eta -gomendioen arabera erabiltzen direla ziurtatzea. 

BI2.1 Operazio normalean, geldialdietan, abiaraztean, konpontzean edo larrialdietan gainbegiratzen da eta 

egiaztatzen da ingurumenarekin lotutako parametroak mantentzeko arauak eta prozedurak errespetatzen eta 

aplikatzen direla, ezarritako tarteetan. 

BI2.2 Ingurumeneko parametroen anomaliak ezarritako denboran eta moduan jakinarazten direla gainbegiratzen 

eta egiaztatzen da. 

BI2.3 Prozesutik irteten diren substantzia solidoen, likidoen edo gasen konposizioa eta kontzentrazioa zaintzen eta 

kontrolatzen dira, araudiak ezarritako tartearen barnean egon daitezen. 
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BI2.4 Ingurumeneko parametroetan gertatzen diren desbideratzeak zuzentzeko egin behar diren eragiketak 

gainbegiratu egiten dira, eta egokiak direla ziurtatzen da; bestela, bermatzen da ezarritako moduan eta denboran 

transmititzen dela haiek egiteko beharra. 

BI2.5 Ekipoak, makinak eta instalazioak erabiltzean ingurumena babesteko aplikatu behar diren arauak eta 

prozedurak, eta lan-eremuan identifikatutako ingurumen-arriskuak eta haien prebentzioa, ezarritako mailan 

ezagutzen dira. 

LB3: Norberaren eta besteen arriskuak prebenitzea, gainbegiraketaz, prestakuntzaz, komunikazioaren bidez eta norbera 

babesteko ekipoen erabilera egokia eginez. 

BI3.1 Norbera babesteko ekipoak erabiltzen dira laneko prozeduretan eta baimenetan ezartzen denean eta 

ezartzen denaren arabera. 

BI3.2 Norbera babesteko ekipoak egoera onean uzten dira, erabili ondoren. 

BI3.3 Norbera babesteko ekipoak erabiltzeko argibideak eta funtzionamendua ezagunak dira, komunikatzen dira 

eta doitasunez gainbegiratzen dira.  

BI3.4 Ekipoak erabilgarri daudela egiaztatzen da, ekipoak erabili aurretik. 

BI3.5 Ekipoak behar bezala erabiltzean anomaliak gertatzen direnean, behar den informazioa eta prestakuntza 

ematen da. 

LB4: Praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan langile guztien parte-hartze aktiboa, ezarritako prozeduren eta 

planen araberakoa, antolatzea eta gainbegiratzea.  

BI4.1 Praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan, larrialdi-planetan aurreikusitakoaren arabera jarduten da. 

BI4.2 Agindutako artatze- eta salbamendu-prozedurak aplikatzen dira, praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-

egoeretan. 

BI4.3 Praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan NBEak eta segurtasun-ekipoak erabiltzen dira, behar 

bezala eta trebeziaz. 

BI4.4 Praktiketan, simulazioetan eta larrialdietan, behar bezala jarduten da larrialdietarako banakako edo taldeko 

operazioetan. 

BI4.5 Gorabeherak eta haiek eragin zituzten kausak jakinarazten eta ikertzen laguntzen da, larrialdi-egoeretan eta 

larrialdien ondoren, ekintza-planak hobetzeko. 

BI4.6 Larrialdi-egoeretan berehala jarduten da, eta kontrolatu eta jakinarazi egiten da aurreikusitako larrialdi-

planak aktibatzeko. 

BI4.7 Larrialdi-planak eta jarduera partikularra, hala dagokionean, zehazki ezagutzen dira, informazio, 

prestakuntza eta praktika egokien bidez. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 

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

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

 

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

 
1. prestakuntza-modulua:  

 PROZESU KIMIKOKO INDUSTRIEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

 NAHASTEEN FORMULAZIOA ETA PRESTAKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

 PRODUKTU KIMIKOEN EGOKITZAPENA ETA BILTEGIRATZEA 
ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

PROZESUEN OINARRIZKO KONTROLEKO SISTEMAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

PROZESU KIMIKOKO SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-ARAUAK 

 
6. prestakuntza-modulua:  

KIMIKA TRANSFORMATZAILEKO PROZESUEN ANTOLAKETAKO ETA 
KONTROLEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

1 
2 

3 
4 
5 
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1. prestakuntza-modulua:  
PROZESU KIMIKOKO INDUSTRIEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA 

 

Kodea: MF0574_ 3 

 

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

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

BI1.1 Prozesu jarraitu eta ez-jarraitu motak bereiztea, eta haien ezaugarriak identifikatzea ekonomiaren, 
errendimenduaren eta ekoizpen-kontrolaren ikuspegitik. 
BI1.2 Industria kimikoko prozesuetan lortutako produktuak eta azpiproduktuak eta teknika nagusiak azaltzea, adibidez, 
petrolioaren fintzea, ongarriak, polimeroak, azidoak, silikonak, produktu ez-organikoak eta abar. 
BI1.3 Ekoizpen kimikoko oinarrizko prozesuetan erabilitako erreakzio kimiko motak eta erreaktiboak identifikatzea, eta 
prozesuaren etapa bakoitzeko parametro karakteristikoak definitzea. 
BI1.4 Prozesu kimiko nagusien etapak aztertzea, eta haien kronologia zehaztea; energia ekoizteko zerbitzu osagarriekin 
edo beste zenbaitekin sinkronizatzea. 
BI1.5 Energia-ekoizpena eta beste zerbitzu osagarri batzuen ekoizpena prozesu kimiko osagarrietako erabilerarekin 
lotzea. 

A2: Gai kimikoak ekoizteko programak ezartzea, eta fabrikazio-faseak materiaren transformazio kimikoekin erlazionatzea.  
BI2.1 Prozesu kimiko nagusien optimizazioa erlazionatzea, ekoizpen-ezaugarriekin. 
BI2.2 Industria kimikoaren prozesu tipo baten fabrikazio-diagrama batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

- Materialen, tresnen, ekipoen eta neurgailuen dokumentazio- eta informazio-beharrak zehaztea. 
- Fabrikatu edo araztu behar ditugun produktuak identifikatzea, haien ezaugarri fisikoen eta kimikoen arabera. 
- Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko kontrolatu behar diren kalitate-parametroak 

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

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

A3: Kalitatea kudeatzeko sistemak prozesu kimikoen programazioarekin, garapenarekin eta kontrolarekin erlazionatzea. 
BI3.1 Kalitatearen kudeaketa ekoizpenaren parte gisa justifikatzea, eta prozesuan dagokion tokian jartzea eta duen 
garrantzia zehaztea. 
BI3.2 Kalitateko eta erabateko kalitateko kontzeptuak definitzea eta azaltzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
BI3.3 Ikuskaritza terminoa azaltzea, kalitatearen ebaluazioarekin erlazionatzea eta ikuskaritzak egiteko erabiltzen den 
dokumentazioa identifikatzea. 
BI3.4 Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko parametro gisa baloratzea kalitatea. 
BI3.5 Kalitateko eskuliburuaren kontzeptua azaltzea, orobat nola erabiltzen den eta zergatik den beharrezkoa. 
BI3.6 Behar bezala fabrikatzeko arauak aztertzea, baita ekoizpen-prozesuen antolamenduan eta planifikazioan nola 
aplikatu ere. 
BI3.7 Behar bezala fabrikatzeko arauak prozesu kimikoen industrian aplikatutako kalitate-sistemekin erlazionatzea.  

A4: Ekoizpen kimikoa planifikatzeko eta kontrolatzeko behar diren jarduerak eta dokumentuak analizatzea. 
BI4.1 Ekoizpen-eremu baten eguneroko lanaren antolamendua aztertzea, ezarritako plangintzaren eta lehentasunen 
eskalaren arabera. 
BI4.2 Produktu kimiko bat fabrikatzeko kasu praktiko batetik abiatuz, prozesuko etapa bakoitzari dagozkion lan-aginduak 
prestatzea.  
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BI4.3 Ekoizpena abiarazteko, kontrolatzeko eta amaitzeko behar diren dokumentuak eta behar bezala fabrikatzeko 
arauekiko dokumentu horiek duten erlazioa definitzea. 
BI4.4 Fabrikazio kimiko industrialari dagozkion erregistroen, datuen, histogramen edo beste elementu batzuen 
ezaugarriak azaltzea, bai eta haiek idazteko erabilitako terminologia ere.  
BI4.5 Dokumentuak betetzeko, kodetzeko, artxibatzeko eta eguneratzeko modua lortutako produktuaren 
trazabilitatearekin erlazionatzea. 
BI4.6 Prozesuko eta kontroleko erregistroen eta kalkuluen tratamendua egiteko programa informatikoak aplikatzea. 
BI4.7 Txosteneko atalak identifikatzea, ekoizpenean finkatutako helburuen arabera, eta terminologia egokia erabiliz 
idaztea. 

A5: Industria kimikoaren antolamendu- eta funtzio-egitura aztertzea.  
BI5.1 Produktu organikoak eta ez-organikoak fabrikatzeko, urak arazteko eta hondakinak tratatzeko industria kimiko 
baten eremu funtzionalak azaltzea. 
BI5.2 Ekoizpen-eremuaren barneko antolamendu- eta funtzio-erlazioak azaltzea, diagrama eta organigramen bidez. 
BI5.3 Produktu kimikoen fabrikazio-prozesuen segurtasunari buruzko barne- eta kanpo-informazioaren fluxua 
deskribatzea. 
BI5.4 Enpresaren antolamenduaren barneko eragin-eremuen funtzioak identifikatzea. 
BI5.5 Enpresaren lantaldeak eta hobekuntza-taldeak baloratzea. 
BI5.6 Saileko buruaren eta lantaldeko kideen arteko, edo sailen arteko, erlazio-mekanismoak azaltzea, prozesuen 
optimizazioaren, kalitate-handitzearen eta prozesuaren koordinazio globalaren hobekuntzaren nahitaezko parte gisa. 

A6: Talde-lanaren dinamikarekin lotutako jarduerak aztertzea eta garatzea. 
BI6.1 Industria kimikoko langile sartu berriekin, lanpostu-aldaketekin edo ekoizpen-ekipo edo -metodo berriak 
sartzearekin lotutako prestakuntza-estrategiak definitzea. 
BI6.2 Errendimendu pertsonala hobetzeko tresna gisa garapen pertsonala bultzatzen duten faktoreak definitzea. 
BI6.3 Lantaldean jarrera proaktiboak eta erreaktiboak identifikatzea. 
BI6.4 Elkarrizketa positiboko teknikak identifikatzea, ordezko irtenbideak bilatzeko. 
BI6.5 Esleitutako banakako eginkizunak gainbegiratzeko teknikak aztertzea. 
BI6.6 Giza portaera ebaluatzea gatazkak prebenitzeko neurri gisa, eta gatazkak konpontzeko teknikak zehaztea. 
BI6.7 Lantaldeko eredu batean, hauek baloratzea: 

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

 

Edukiak: 

1. Prozesu kimikoen antolamendua 
- Prozesu kimiko industrialak: 

• Sarrera. Historia laburra. Gaur egungo garrantzia. 
• Industria kimikoko prozesu-motak eta "prozesu tipoak". Egitura eta erlazioak.  
• Industria kimikoa eta instalazio kimikoa.  

---- Lehengaiak.  

---- Produktu kimikoak. 50 produktu kimiko nagusiak.  

---- Azpiproduktuak eta hondakinak. Garrantzia, erabilera eta tratamendua. 

---- Prozesu kimiko-industrial baten eskema orokorra. Instalazio kimiko baten atalak. 
- Fabrikazio-prozesuen irudikapen grafikoa: 

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

• Prozesu-diagramak.  

---- Bloke-diagramak. Fluxu-diagramak. Fluxu sinplifikatuko diagramak. 

---- Prozesuko diagramak eta tresneria (P&I, Piping & Instrumentation).  

---- Beste diagrama batzuk: instalaziokoak, isometrikoak, eraikuntzakoak, xehetasunetakoak...  

---- Prozesu-diagramak aztertzea. 
• Makinak eta elementuak irudikatzeko sistemak:  

---- Elementuen, tresneriaren, ekipoen eta instalazioen ikurrak eta identifikazioa. 
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---- Prozesuko makinen eta ekipoen irudikapena eta nomenklatura. 
• Prozesu kimikoen konbertsioa, produktibitatea eta errendimendua. 
• Zerrendako prozesuen oinarrizko deskribapena:  

---- Petrolioaren fintzea. Petrolio gordina bilatzea, erauztea eta garraiatzea. Lehen belaunaldiko findegiak. 
Konbertsio-prozesuak. Petrokimika. 

---- Kimika organikoa. Olioak, koipeak eta argizariak. Xaboiak eta detergenteak. Hartzidura industriala. 

---- Kimika ez-organikoa. Hauek lortzeko prozesuak: Solvay soda edo sodio karbonatoa, azido sulfurikoa, 
nitrogenoa eta oxigenoa, azido nitrikoa, amoniakoa, ongarriak, ClNa-ren elektrolisia , kloroa eta azido 
klorhidrikoa.  

---- Farmakoak fabrikatzea. Adibide adierazgarri bat, gutxienez. 

---- Paper-orea eta papera fabrikatzea. Lehengaiak. Paper-orea lortzeko prozesuak: KRAFT prozesua, paper-
ore sulfitikoaren prozesua. Zelulosa mekanikoa eta termomekanikoa; paper-orearen prozesu berriak. 
Paper-fabrikazioa: prozesu hezea, prozesu lehorra. 

---- Polimeroen transformazioa. Polietilenoa moldatzeko prozesua. 
• Aurreko prozesu kimikoen fluxu sinplifikatuko diagrametatik abiatuta:  

---- Prozesuko erreaktiboak, produktuak, azpiproduktuak, hondakinak eta erreakzio-motak identifikatzea.  

---- Fabrikatutako produktuen aplikazio-eremuak identifikatzea.  

---- Etapa bakoitzaren parametro karakteristikoak definitzea: faseen izaera, tenperatura, presioa, 
kontzentrazioak, pHa eta beste zenbait aldagai. 

---- Prozesuko etapak eta haien kronologia xehatzea.  

---- Materia-balantzea egitea fabrikazio-ildo nagusietan.  

---- Prozesuetako faseak, oinarrizko eragiketak eta eragiketa osagarriak deskribatzea.  
• Oinarrizko eragiketak eta eragiketa osagarriak.  
• Eraikinen, egituren, instalazioen, makinen, ekipoen eta materialen kudeaketa. 
• Prozesu-instalazioaren antolamendua: Prozesuko operazio-sekuentzia.  
• Mantentze-lanak. 

---- Motak. Funtzioak. Mantentze-lanen planak.  

---- Mantentze-lan prebentiboak. Mantentze-lan zuzentzaileak. 

---- Hobekuntzak (berringeniaritza): hobekuntza- eta optimizazio-proposamenak. 
- Behar bezala fabrikatzeko arauak: 

• Oinarriak. 
• Materialen espezifikazioak.  
• Formula- eta metodo-ereduak.  
• Egokitzapen-jarraibideak. 
• Lotekako fabrikazio-protokoloak.  
• Operazioko prozedura normalizatuak. 

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

• Instalazio kimikoetako lanaren azterketa eta antolamendua.  
• Metodoen hobekuntza.  Zereginen analisia. 
• Industria kimikoko eta prozesu-industriako lanpostuen deskribapena. 
• Segurtasunaren eta ingurune-kondizioen garrantzia ekoizpen-prozesuaren antolamenduan. 

- Instalazio kimikoetako dokumentazioa: 
• Erabilgarri dagoen dokumentazioa:  

---- Unitatearen operazio-eskuliburuak. Ingeniaritzako eskuliburuak. 

---- Laneko prozedura normalizatuak. 

---- Ekipo nagusien operazio-eskuliburuak eta fitxa teknikoak. Adibidea 
• Eskuliburuak egitea:  

---- Ekoizpenerako argibide-orriak. 

---- Laneko prozedura normalizatuak. Operazioko eskuliburuak.  

---- Ekipo nagusien zaintza-, kontrol- eta mantentze-planak.  

---- Ekipo nagusien eta ekipo dinamikoen bizitza-fitxak. 
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---- Txanda-liburua edo unitatearen gertakari-liburua.  
• Unitateko dokumentazioaren artxiboa, kudeaketa eta kontrola. Garrantzia. 

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

• Kostu- eta produktibitate-nozioak. 
• Ekoizpen-planifikazioko sistemak. 
• Materialen eskakizunen plangintza (MRP). 
• Itoguneen kudeaketa (OPT).  
• Unean uneko sistema (JIT).  

- Hornidura/erosketak: 
• Erosketen kudeaketa eta sistemak.  
• Izakinen kudeaketa eta kontrola.   
• Erosketen eta izakinen sistemak integratzea.  
• Stockak kudeatzea kostuak murrizteko.  
• Aplikazio informatikoak. Prozesuak kontrolatzeko eta ekoizpena kontrolatzeko programak. 

- Ekoizpen-plan bat egitea: 
• Prozesuaren deskribapena. 
• Lehengaiak. Prezioa. Produkzio maximoa eta minimoa. 
• Fabrikazio-faseak. Teknika erabiliak. Kalitate-kontrola. 

- Lotekako ekoizpen baten programazioa:  
• Programazio-ereduak. 

---- Aurrekontua. Programazio lineala. 

---- Ordenagailu bidezko simulazioa. Industria edo enpresa batzuetarako garatutako eredu espezifikoak. 
- Produktu bat sustatzeko metodoak: 

• Publizitatea. 
• Salmenta-promozioak. 
• Harreman publikoak. 
• Salmenta pertsonalak. 

- Produkzioaren aurrerapenaren kontrola:  
• Produkzioaren kontrolaren funtzioak. 
• Ekoizpenaren plangintza. 
• Ekoizpenaren programazioa. 
• Produkzioaren kontrolaren bilakaera. 
• Ekoizpen-kontrolak arrakasta izan dezan lortzeko behar diren faktoreak. 
• Ekoizpen-sistemak eta haien ezaugarriak. 
• Ekoizpen-sistemaren sailkapenak. 
• Aplikazio informatikoak. Prozesuak kontrolatzeko eta ekoizpena kontrolatzeko programak. 

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

• Kalitate kontzeptuaren bilakaera historikoa.  
• Europako bikaintasun-eredua: Autoebaluazioa.  
• Kalitatea bermatzeko sistemak: ISO 9000. 
• Kalitate-eskuliburua, prozedurak eta dokumentazio operatiboa. 
• Kalitatea diseinatzea eta planifikatzea. 
• Kalitatea kudeatzeko teknika aurreratuak: benchmarkinga. 
• Kalitatea kudeatzeko teknika aurreratuak: Prozesuen berringeniaritza. 

- Kalitate-arauak: 
• Kalitatearen araudia.  
• ISO 9000 araua: 2000.  
• EFQM eredua (Europako Enpresen Bikaintasun Eredua). 

- Kalitatea produktuaren diseinuan:  
• Bezeroen beharrak. 
• Diseinuaren plangintza. 
• Diseinuaren abiapuntuko datuak definitzea. 
• Diseinua egitea. 
• Diseinuaren baliozkotasuna egiaztatzea. 
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- Produktu bat garatzea:  
• Produktuen garapenaren logika. 
• Faseak:  

---- Produktuaren sorkuntzaren garapenaren ikerketa. 

---- Ekoizpenaren produktua eta prozesua garatzea. 

---- Diseinuaren azken prestaketa eta ekoizpen-prozesua. 

---- Ekoizpen erregularra. 
- Kalitatea fabrikazioan:  

• Prozesuaren azterketa.  
• Prozesuetako aldaketak eta haien neurketa.  
• Behar bezala fabrikatzeko arauak, kalitatearekin lotuak. Fabrikazio-gidaliburua.  
• Kalitatearen bermea hornitzaileen horniduretan.  
• Laginak hartzea. Laginketa-teknikak. 
• Produktu solidoak, likidoak eta gasak biltegiratzeko tokiko kondizioen kontrola.  
• Homologazioa eta ziurtagiria. 

5.  Kalitatearen kudeaketa 
- Prozesuaren azterketa:  

• Sistema fisikoa.  

---- Fabrikazio-sistemaren azterketa.  

---- Integrazio-mailak. Logistika eta biltegiratzea. 
• Makineria eta instalazioen inbentarioaren egoera. 
• Informazio-sistema. 
• Analisi-eredua. 

- Behar bezala fabrikatzeko arauak, kalitatearekin lotuak:  
• Behar bezala fabrikatzeko arauen kontzeptua eta helburuak.  
• Behar bezala fabrikatzeko arauen historia laburra.  
• Kalitate-kontroleko kalitate-bermearen kontzeptu bereizia.  
• Kalitate-kontrolaren unitatea FDAren arabera.  
• Kalitatea kudeatzeko sistemaren betekizunak, Europako Batasunaren arabera.  
• Autoikuskapenak. Kalitatea kudeatzeko sistemak.  
• Antolamendu-egitura: enpresaren kalitate-saila edo zuzendaritzaren arduraduna. 
• Kalitatearen plangintza. 
• Antolamendu-prozesuak. 
• Erakundeak kalitateari aplikatzen dizkion baliabideak. 
• Erabiltzen den dokumentazioa. 

- Kanpo- eta barne-ikuskapenak:  
• Ikuskapenen kudeaketaren sarrera.  

---- Aplikatu behar diren arauak, helburuak eta definizioak.  
• Barne-ikuskapenak. Kanpo-ikuskapenak.  
• Ikuskapen-prozesua. Kalitateko barne-ikuskapenaren beharra.  
• Ikuskapenaren dokumentazioa.  
• ISO 9000 arauak eskatzen dituen ikuskapenak. 19011 araua.  
• Ikuskatu beharreko betekizunak, ISO 9001:2000.  
• Ikuskapenei erantsitako balioa.  
• Kasu praktikoak. 

- Prozesuetako aldaketak eta haien neurketa: 
• Datu-bilketa eta aurkezpen estatistikoa.  
• Adierazpen grafikoa.  

---- Datuak eta emaitzak aurkezteko grafiko-motak.  

---- Aldagaien eta ezaugarrien araberako kontrol-grafikoak. 

---- Kontrol-grafikoak interpretatzea. 

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

• Deskribapena. Hura ezagutzeak ekoizpen-prozesuan duen garrantzia. 
• Ekoizpen-sailak beste sail batzuekin dituen harreman funtzionalak: 
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---- Ingeniaritza. Kontrol- eta kalitate-laborategia. Segurtasuna. Giza baliabideak.  Erosketak-Biltegia. I+G+B. 
Mantentze-lanak. Zerbitzu osagarriak. 

---- Gainerako ekoizpen-unitateak. 
- Ekoizpenaren helburuak, funtzioak eta azpifuntzioak: 

• Instalazio Kimikoaren Ekoizpeneko unitateen arduradunen arteko erlazio- eta komunikazio-mekanismoen 
garrantzia. 

7.  Industria kimikoan giza baliabideak kudeatzeko talde-dinamika. 
- Enpresa-antolamenduko printzipioak: 

• Talde edo ekipo bateko kideen ekintzen zuzendaritza eta koordinazioa. 

---- 1. Zereginak esleitzea.  

---- 2. Emaitzak aztertzea. 
• Antolamenduko funtsezko faktoreak. 
• Enpresa-erakunde tipo baten oinarrizko elementu formalak. 
• Enpresa-erakunde tipo baten oinarrizko aldagai instrumentalak. 

- Taldeen ezaugarriak: 
• Taldeak dinamizatzeko teknikak. Taldeak dinamizatzeko tekniken aplikazioa.  
• Lidergoa. Esleitzeko modua. Talde-lana. 
• Gaitasunak eta jarrerak. Jarduera-ereduak.  
• Aginte- eta motibazio-teknikak.  
• Koordinaziorako zailtasunak. Gatazka-seinaleak.  

- Talde-teknikak:  
• Lan-saioen prestakuntza. Helburuak.  
• Bilerak zuzentzeko teknikak. 
• Bilera bateko rol bereziak. 
• Bilera bat prestatzeko teknikak. 
• Arazoak aztertzeko eta konpontzeko teknikak.  
• Ideia-jasa.  Paretoren printzipioa. Kausa-efektu diagramak, eta abar.  

- Komunikazio- eta prestakuntza-metodoak:  
• Informazioaren, prestakuntzaren eta taldearen parte-hartzearen garrantzia.  
• Taldeko kideei esleitutako eginkizunak biltzen dituzten dokumentuak prestatzea. 
• Argibideak ahoz ematea, helburu batzuk lortzeko. 
• Informazio-/komunikazio-motak. Komunikazio-prozesuaren elementuak. 
• Komunikazio eraginkor eta laburrerako estrategiak. 
• Eremuko prestakuntza-beharrak detektatzea. Gabeziak. Langile berriak. Ekoizpen-sistemetako aldaketak. 

Makina eta ekipo berriak. 
• Enpresako trebakuntza-metodoak eta -estrategiak. 
• Komunikazioa enpresan. Komunikazioa taldean. Taldearen kezken eta hobekuntza-proposamenen 

arduradunaren ezagutza eta transmisioa. 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
NAHASTEEN FORMULAZIOA ETA PRESTAKETA 
 

Kodea: MF0787_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0787_3: Produktu kimikoen nahasteen formulazioa eta prestaketa 

egiaztatzea 
 

Iraupena: 150 ordu 
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2.1. prestakuntza-atala 
PRODUKTU KIMIKOEN NAHASKETEN FORMULAZIOA  
 
Kodea: UF0968 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0787_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kimika transformatzailearen produktuak sailkatzeko irizpideak ekoizpen-teknikekin eta erabilerarekin erlazionatzea. 

EI1.1 Kimika transformatzailearen produktu nagusiak bereiztea, lehengaien jatorria kontuan hartuta (kimika fina, 

bioteknologia, oinarrizko kimika eta beste batzuk). 
EI1.2 Produktu farmazeutikoak eta antzekoak erabileraren arabera sailkatzea, bai eta egokitzapen- eta kontserbazio-
beharren arabera ere. 
EI1.3 Konposizio kualitatiboaren eta kuantitatiboaren ezaugarriak zehaztea (terminologia eta unitate desberdinak, 
hurrenez hurren). 
EI1.4 Formulazio kimikoak ingurumenean dituzten ondorioekin erlazionatzea. 
EI1.5 Produktuak aurkezteko modua (solidoa, konprimituak, likidoa, etab.) produktuaren zertarakoaren arabera eta 
erabilitako materien ezaugarrien arabera justifikatzea. 
EI1.6 Formulazioetan erabilitako lehengaien ezaugarriak eta funtzionaltasuna definitzea. 
EI1.7 Produktu komertzial tipo desberdinetatik abiatuta, konposizioa, erabilpenak eta aurkezteko moduak zehaztea. 

A2: Dispertsio-sistema desberdinak aztertzea, bai eta haien kontzentrazio-adierazpena eta lortzeko baldintzak ere. 

EI2.1 Dispertsio-sistemak haien ezaugarri fisiko-kimikoekin erlazionatzea. 

EI2.2 Nahastearen egoera fisikoaren arabera kontzentrazioa adierazteko dauden moduak deskribatzea. 

EI2.3 Nahasteen eta disoluzioen prestaketarekin lotutako kalkuluak egitea. 

EI2.4 Nahasteak prestatzeko prozesuari lotutako energia termikoaren aldaketa baloratzea. 

EI2.5 Produktu kimikoen disolbagarritasuna tenperaturarekin erlazionatzea.  

EI2.6 Presioak gas-nahasteen ekoizpenean duen garrantzia aztertzea. 

EI2.7 Nahasteen ekoizpenean erabilitako laguntzailekideak  (emultsionatzaileak, apar-kontrakoak, solubilizatzaileak eta 

abar) eta dituzten funtzioak deskribatzea. 

EI2.8 Formulazio guztietan disolbatzaile gutxiago erabiltzeko premia justifikatzea. 
 

Edukiak: 
1.  Kimika transformatzaileari buruzko sarrera  

- Sektorearen definizioa eta egitura: 
• Ingeniaritza kimikoaren eboluzioa. 
• Prozesu kimikoen garapen historikoa. 

- Industria kimikoa eta prozesu kimikoak: 
• Prozesu kimikoaren definizioa 
• Gaur egungo ekoizpen kimikoaren egitura. 

- Produktu kimikoen sailkapena: 
• Oinarrizko produktu kimikoak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioak. 
• Bitarteko produktu kimikoak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioak. 
• Produktu kimiko finak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioak. 
• Amaierako produktu kimikoak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioak. 
• Kontsumorako produktu kimikoak. Definizioa, ezaugarriak eta aplikazioak. 

- Kimika transformatzailearen jarduerak. 

 
2.  Kimika transformatzailearen produktuen sailkapena 

- Kimika transformatzailea edo formulaziokoa: 
• Kontsumora zuzendutako produktu kimiko nagusien formulazioa.  
• Produktuen formulazio ekologikoak. 
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- Prozesu kimikoek ingurumenean duten eragina: 
• Ingurumenaren kutsadura. 
• Kutsadura eta gizartea. 

 

3.  Lehengaien erabilera produktu kimikoen fabrikazioan 
- Sailkapena, ezaugarriak, funtzioak eta erabilerak:  

• Lehengaien sailkapena.  
• Lehengaien ustiapen kimiko-industriala.   
• Lehengaien eskuragarritasuna eta ustiatzeko baldintza tekniko-ekonomikoak. 
• Lehengai ez-berriztagarriak. 
• Agortzen direnerako metodoak: Birziklatzea, ordeztea.  

 

4.  Industria transformatzailean ekoitzitako produktu nagusiak 
- Ekoitzitako produktuak: Propietateak eta aplikazioak: 

• Industria kimikoaren prozesu nagusiak: Petrolio, ikatz eta gas naturalaren sektorea. Sektore kimikoa. Sektore 
farmazeutikoa. Sektore siderometalurgikoa. Beira, zeramika eta eraikuntza-materialen sektorea. 

• Produktuak eta azpiproduktuak prozesu kimiko batean identifikatzea. 
• Kimika transformatzaile modernoaren azpisektoreko produktu nagusiak: 

---- Pinturak, bernizak, lakak, esmalteak. 

---- Ehun- eta larru-industriarako itsasgarriak, kolak eta gelatinak. 

---- Arte grafikoetarako tindagaiak. 

---- Lurrinak eta kosmetikoak. 

---- Xaboiak, detergenteak, lixibak eta garbigarriak. 

---- Lehergaiak. 

---- Olio lubrifikatzaileak, argizaria, parafinak eta gantzak. 

---- Material plastikoak eta erretxina sintetikoak. 

---- Produktu kimiko industrialak. 

---- Zementua eta eraikuntza-materialak. 

---- Farmazeutikoak. Papera. Eta abar. 

 
5.  Dispertsio-sistemak lortzea  

- Dispertsio-sistemak: Motak. Ezaugarri fisiko-kimikoak. Konposizioa. 
- Dispertsio-sistemen sailkapena, fase bakoitzaren agregazio-egoeraren arabera. 
- Dispertsio-sistemak partikularen tamainaren arabera sailkatzea: dispertsio-sistemak (dispertsio lodiak, koloidalak, 

soluzio koloidalak) eta soluzioak edo disoluzioak.   
- Dispertsio-sistemak prestatzeko etapak. 

 

6.  Disoluzioen prestaketa. 
-  Disoluzioen kontzentrazioa adierazteko eta kalkulatzeko moduak (% pisuan, p/p, p/v eta v/v, besteak beste). 
- Erreaktiboak eta soluzio patroiak prestatzeko eta normalizatzeko prozedurak. Kontzentrazioen bihurketa-taulak. 

Disolbatzaileak.  Nahasteak eta disoluzioak prestatzea. 
- Kontzentrazioa adierazteko modua. 
- Kontzentrazioen bihurketa-taulak. 
- Disoluzioak prestatzeko materialak eta oinarrizko substantziak. 
- Masa-neurketak. Bolumen-neurketak. Balantzen eta material bolumetrikoaren kalibratzea. 
- Kontzentrazio ezaguneko disoluzioak prestatzeko prozedura. Disoluzio-segidarako araua. Nahasteen araua.  
- Laborategian prestatutako disoluzioak etiketatzea eta kontserbatzea. 
- Laginak disolbatzeko lan-prozedurak. Gehien erabiltzen diren disolbatzaileak. 

 

7.  Erreakzio kimikoetako aldaketa materialak eta energetikoak 
- Transformazio kimikoen ikerketa. Ekuazio kimikoen esanahia. 
- Estekiometria. Erreakzio kimikoen garrantzia zientzian, teknikan eta gizartean. 
- Erreakzioen errendimenduaren kalkulua. 
- Termokimika.  
- Erreakzio endotermikoak eta exotermikoak. Temodinamikaren lehen printzipioa. 
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- Entalpiaren kontzeptua. Hess-en legea. 
- Entropia-aldakuntzaren ikerketa kualitatiboa eta erreakzio bateko Gibbs-en energia askea. 
- Aktibazio-energiaren kontzeptua. Intereseko prozesu kimiko batzuen erabilerak. 

 

8.  Oreka kimikoak.  
- Erreakzio kimikoen alderdi dinamikoa: oreka. 
- Orekaren ezaugarriak konstante hauen bidez zehaztea: Kc eta Kp.  
- Substantzia gaseosoak eta disoluzioak aplikatzea.  
- Orekaren egoeraren aldaketak. Le Chatelier legea. Prozesu industrial batzuetan duen garrantzia.  
- Erreakzio-abiaduraren ikerketa kualitatiboa eta eragiten dioten faktoreak. Prozesu industrial eta biologiko batzuetan 

katalizatzaileen erabilera. 
- Protoi-transferentziako erreakzioak. Arrhenius-en eta Brönsted-Lowry-ren teoria.  
- Azido-base orekak, ur-ingurunean: ur-disoluzioak, pH-aren kontzeptua. Azidoen eta baseen uretako disoziazio-

konstanteak. Azido eta base sendoak. 
- Elektroi-transferentziako erreakzioak. Oxidazioaren eta erredukzioaren kontzeptuak. Oxidazio-erredukzio 

erreakzioen doikuntza. Estekiometria. Substantzia oxidatzaileak eta erreduktoreak. Oxidatzaile- eta erreduktore-
eskala baten bilaketa esperimentala. Erredukzio-potentzial normalak. 

 

9.  Laguntzailekideak nahaste-ekoizpenean 
- Motak, funtzioak eta ezaugarri fisiko-kimikoak.  
- Emultsionatzaileen dosifikazioa, apar-kontrakoena, loditzaile solubilizatzaileena, fluidizatzaileena eta abar. 
- Eszipienteak: motak eta funtzioak. 
- Laguntzailekideak: motak, funtzioak, ezaugarri fisiko-kimikoak. 
- Emultsionatzaileen dosifikazioa, apar-kontrakoena, loditzaileena, fluidizatzaileena eta abar. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
PRODUKTU KIMIKOEN NAHASTEAK PRESTATZEKO EKIPOAK ETA 
INSTALAZIOAK  
 
Kodea: UF0969 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0787_3ko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Nahasteak egiteko erabiltzen diren ekipo guztiak deskribatzea, grafikoki adieraztea eta prozesu kimikoaren diagrama 

globalean ezartzea. 
EI1.1 Aparatu eta/edo instalazioen eskemak egitea, grafikoki adierazteko sinbologia normalizatua erabiliz. 
EI1.2 Nahasgailu-motak lortu nahi den dispertsio-sistemaren ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI1.3 Nahasteak prestatzeko instalazio baten eraikuntza-elementuak deskribatzea.  
EI1.4 Nahasteak lortzeko eragiketak prozesuaren zerbitzu osagarri gisa aztertzea. 
EI1.5 Nahasgailu-mota desberdinek dituzten garbiketa-premiak eta mantentze-lanetakoak identifikatzea. 

A2: Nahasteak prestatzeko ekipoak hautatzeko irizpideak, martxan jartzeko baldintzak eta lan egiteko baldintzak ezartzea. 
EI2.1 Fabrikazio-prozesuan eragiten duten parametroak definitzea (granulometria, jariakortasuna eta abar). 
EI2.2 Nahasteak lortzeko instalazioetan materia- eta energia-balantzeak egitea. 
EI2.3 Lortu nahi den dispertsio-sistemaren ezaugarrien arabera erabili beharreko ekipoak hautatzeko hipotesiak ematea. 
EI2.4 Nahasteak prestatzeko ekipoak eta instalazioak abiarazteko eta gelditzeko prozedurak azaltzea. 
EI2.5 Nahasteak prestatzeko ekipoen eta instalazioen disfuntzioaren arrazoi nagusiak aztertzea, bai eta zuzentzeko 
jarraibideak ere. 
EI2.6 Nahasteak prestatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, lortutako emaitza hauen arabera 
ebaluatzea: 
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- Produktuen identifikazioa. 
- Prozesuaren errendimendua. 
- Lortutako kontzentrazioak.  
- Hondakinen sorrera.  

A3: Produktu transformatuak lortzeko prozesuari dagozkion akabera- eta garbiketa-eragiketak eta dokumentazioa 

deskribatzea, eta dokumentazio hori ekoitzitako loteen trazabilitatearekin erlazionatzea. 
EI3.1 Kimika transformatzaileko instalazio batean behar bezala zehaztu den garbiketa-kasu praktiko batean, eragiketen 
segida zehaztea eta justifikatzea. 
EI3.2 Lotearen lagin adierazgarri bat hartzeko beharra justifikatzea eta laginari dagokion dokumentazioa deskribatzea. 
EI3.3 Transformazio-prozesuetan errendimendu-kalkuluak egitea eta kontsumitutako material-kantitatearen eta 
ekoitzitako produktu-kantitateen arteko balantzeak egitea justifikatzea. 
EI3.4 Fabrikatutako loteen trazabilitate egokiaren inplikazioak baloratzea.  
EI3.5 Soberan diren produktuen tratamendu- eta dokumentazio-segida zehaztea, bai eta espezifikazioak betetzen ez 
dituzten produktuena ere. 

 
 
Edukiak: 
 
1. Nahasketa-eragiketetan erabilitako teknikak, ekipoak eta tresnak 

- Erabilitako ekipo aipagarrienak: oratzeko makinak, errota koloidalak, irabiagailuak, solido eta likidoen 
homogeneizagailuak, tanga irabiagailudunak, berokuntzaduna, hozteko sistemadunak, ireki nahiz itxiak, presio 
normalekoak, nahasgailuak, diluzio-tangak, eta abar.  

- Eraikuntza-elementuak. Aplikazioak. Printzipio fisikoak eta prozesatu beharreko materiaren ezaugarriekiko 
harremana: 
• Nahasketa-tekniken hautespena: 

---- Teknikak. Ekipoak eta tresnak.  

---- Eraikuntza-elementuak. Aplikazioak. Printzipio fisikoak. 

 
2. Nahasketa-eragiketak 

-  Nahasketa kontrolatzeko parametroak: 
• Nahasketa-denbora.  
• Nahasketa-maila.  
• Nahasketa-indizea. 
• Bereizketa edo nahasketa desegitea. 

 

3. Erabilitako nahasgailu-motak 
- Nahasgailu ez-jarraituak:  

• Likido-likido nahasteak. Paleta eta/edo turbina irabiatzaileak dituzten nahasketa-tangak. 
• Gas-likido nahasteak. Gas-injekzioko sistemak.  
• Solido-likido nahasteak. Paleta eta/edo turbina irabiatzaileak dituzten nahasketa-tangak.  
• Solido-solido nahasteak. Torloju garraiatzailedun nahasgailua, hauts fin lehorretarako. Iraulketa-

nahasgailuak (V-itxurako nahasgailua eta prismatikoa). Errotak. 
• Biskositate handiko substantzietarako oragailuak. Erdi-solidoetarako nahasgailu planetarioa. 

- Nahasgailu jarraituak. 
 

4. Nahasketa-eragiketen kontrola 
- Nahasketa kontrolatzeko parametroak. 
- Nahasi nahi diren produktuen ezaugarri fisiko-kimikoak: 

• Solidoaren egitura amorfoa edo kristalinoa, granulometria, gogortasuna, nahastu beharreko produktuen 
benetako dentsitatea eta itxurazkoa, produktuaren jokabide erreologikoa, produktuaren elektrizitate 
estatikoa, hezetasuna, etab. 

- Nahastearen egonkortasunari eragin diezaieketen faktoreak: 
• Higroskopizitatea edo delikueszentzia, giro-tenperaturako fusioa, oxidazio-ahalmena, hidrolisi-ahalmena, 

solidoen artean erreakzio kimikoa gertatzeko arriskua, etab. 
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5. Nahasketa-eragiketen kontrol dokumentala 
- Lantokiko zerbitzuen eta haien banaketaren eskemak. Fabrikazio-gidaliburua. Lotearen dokumentazio guztia. 

Loteen trazabilitatea. Fabrikazio-parametroen grafikoak, kontrol-gutunak eta erregistroak.  

- Kontsumitutako materialen eta ekoitzitako produktu-kantitatearen arteko balantze- eta inbentario-motak.  

- Emaitzen espezifikazio analitikoak dituzten txostenak. Laneko jarraibideak eta protokoloak. 

- Laneko prozedura normalizatuak. Txosten teknikoen historikoak. Determinazio analitikoak egiteko prestatutako 
laginak.  

- Hondakinak, soberakinak, azpiproduktuak eta/edo espezifikazioz kanpoko produktuak ezabatzeko prozedurak.  

 

6. Garbiketa- eta higiene-eragiketen kontrola, nahaste kimikoen prozesuan  
- Prozesuetako ordena eta sekuentzia. 

- Ekipoen eta instalazioen garbiketaren kontrola. 

- Kutsadura gurutzatuak. 

- Ekipoak eta instalazioak abiaraztea eta gelditzea. 

- Ekipo eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanak. 

- Ekipo eta instalazioen higiene-baldintza orokorrak. 

- Garbiketa fisikoa, kimikoa eta mikrobiologikoa. Garbiketa-sistemak eta -ekipoak. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
PRODUKTU KIMIKOEN EGOKITZAPENA ETA BILTEGIRATZEA 
ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA 
 

Kodea: MF0788_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0788_3: Produktu kimikoen egokitzapena eta biltegiratzea koordinatzea 

eta kontrolatzea 

 

Iraupena: 150 ordu 

 

 

3.1. prestakuntza-atala 

PRODUKTU KIMIKOEN EGOKITZAPENA ETA ERABILERA  

 

Kodea: UF0970 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0788_3ko LB3 lanbide-burutzapenarekin 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ontziratzeko, etiketatzeko eta multzokatzeko ekipoak, sistema erretraktila duten ekipoak eta palatizazio-ekipoak 
zehaztea, haien ezaugarriak eta prestazioak zerrendatuz. 

EI1.1 Makinen, ekipoen eta zenbait elementuren eskemak identifikatzea, sinbologia eta nomenklatura egokia erabiliz. 

3 
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EI1.2 Produktuak ontziratzeko eta egokitzeko instalazioen makinak eta osagaiak aztertzea eta eragiketa horien laneko 
prozedura normalizatuak deskribatzea. 

EI1.3 Makina eta elementu garrantzitsuenen eskuliburu teknikoak interpretatzea. 

EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ontziratzeko makina automatiko baten aldagaiak kontrolatzea 
eta batezbestekoak, desbideratze estandarrak eta pisu eta bolumenen araudiarekin erlazionatutako gainerako 
parametro estatistikoak kalkulatzea. 

EI1.5 Produktuak etiketatzeko moduak identifikatzea, banaketari, arriskugarritasunari, erreaktibotasunari, iraungipenari 
eta biltegiratzeari dagokienez. 

EI1.6 Ontziratzeko lerroetan egokitzapen-materiala hornitzeko sistemak deskribatzea. 

A2: Produktu kimikoak ontziratu, paketatu eta etiketatzeko materialak identifikatzea. 

EI2.1 Produktuaren kalitatearen gain dosifikazio- eta egokitzapen-faseek duten garrantzia justifikatzea. 

EI2.2 Paperak, kartoiak, plastikozko elementuek, metalezkoek eta produktua paketatzeko balio duten gainerako 
materialek produktu kimikoak biltzean erakusten duten jokabidearen ezaugarriak aztertzea. 

EI2.3 Itxituretan, zigilatzeetan eta etiketetan, besteak beste, erabilitako itsasgarri motak analizatzea. 

EI2.4 Partidatan edo lotetan datozen produktuak ontziratzearen eta hodiz edo solte datozenak ontziratzearen artean 
bereiztea. 

EI2.5 Produktuak ontziratzean erabilitako material eta produktu osagarrien funtzioa eta zertarakoa interpretatzea.  

EI2.6 Ontziratzeko eta etiketatzeko produktuen arriskuak eta manipulazio egokirako baldintzak deskribatzea, aurrez 
ezarritako segurtasun-arauen jarraituz. 

EI2.7 Egokitzapen-materialak markatzeko eta kodetzeko inprimatze-sistemak deskribatzea. 

 

 

Edukiak: 

 
1.  Produktu kimikoen identifikazioa, kodetzea eta seinaleztapena 

- Identifikazio-metodoak: etiketak, barra-kodeak, kolore-kodeak, etab. Etiketak sortzeko eta itsasteko sistemak: 
eskuzkoak, makina bidezkoak. 

- Kodetzeko teknikak; tinta-zorrotada, transferentzia bidezko inprimatzea, laser bidezko grabaketa, etab. 

- Etiketatzeko teknikak; eranskailu hezeak, "hot melt", serigrafia, lerroko inprimatzea eta grabaketa.  

- Produktu kimikoen sailkapenari, ontziratzeari eta etiketatzeari buruzko araudia. 

- Substantzia arriskutsuen sailkapena: propietate fisiko-kimikoak, toxikologikoak eta ekotoxikologikoak. 

- Propietate fisiko, kimiko eta segurtasunekoen araberako etiketatze-prozesua: Arrisku-ikurrak eta -adierazpenak. 

- Prestakin arriskutsuen etiketatze-prozesua: Etiketatze-baldintzak. 

- Ontziratzeko eta etiketatzeko eskakizunen salbuespenak.  

 

2. Produktu kimikoen arriskuak. 
- Sailkapena: Sukoiak, erregaiak, korrosiboak, toxikoak, narritagarriak, etab.  

- Arriskugarritasunaren ezaugarriak: Sukoitasun-mugak, toxikotasun-mugak, erreaktibotasun-mugak, etab.  

- Intoxikatzeko moduak: Irenstea, larruazala edo begiak ukitzea, gasak, arnasketa. Sentsibilizazioa. 

- Hodei toxikoak: Dispertsioa, iraunkortasuna, jarduera kolektiboa, babes-neurriak. Lan-ingurunea: Esposizio-maila, 
mugak, norbera eta taldea babesteko ekipoak, neurketa-ekipoak eta monitorizazioa. 

- Materialen eta erreaktiboen bateraezintasuna. 

 

3. Produktu kimikoen eta materia osagarrien segurtasun-fitxak 
- Produktuen eta segurtasun-fitxak: 

• Segurtasun-fitxen egitura.  

• Erabilera, interpretazioa eta aplikazioa.  

• Fitxa-motak, ezaugarrien, egoera fisikoaren, helburuaren eta trazabilitatearen arabera.  

• Isurketen aurreko prozedura. 

- Arrisku-piktogramak: Arrisku-esaldiak eta kontuz ibiltzeko adierazten duten esaldiak. 

- Erreaktibotasun kimikoa eta interaktibotasun-taula. 

- Segurtasunari buruzko legeria: Substantzia arriskutsuen direktibak. Industriako arrisku larriei buruzko direktiba 
(Seveso II). Bioziden eta pestiziden direktiba. Larrialdi-kasuei lotutako betekizun legalak eta araudia. 
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4. Ontziratze-eragiketetan erabilitako materialak 
- Ontziak: motak, ezaugarriak eta funtzioak. 

- Ontziratze-materialak: 

• Ontziaren izaera: Papera, kartoia, plastikoa. Beira, metala, zura, konbinatuak, ijeztuak, tetra-brickak 

• Motak eta ezaugarriak. 

• Materialen eta produktu kimikoen arteko bateraezintasunak. 

- Helburuaren araberako sailkapena: Zisternak, solteko materialen ontziak, edukiontziak. Poltsa handiak, zakuak, 
paletak, bidoiak, flaskoak. 

 

5. Produktu kimikoak ontziratzeko eta poltsaratzeko elementuak. 
- Ontziratzea. Ontziratze-prozedurak. 

- Ontzien prestaketa. 

- Garbiketa eta berrerabilpena. Hermetikotasuna eta haizatzea. 

- Kontsumorako produktu kimiko nagusien ontziratzea eta etiketatzea. 

- Poltsaratzeko prozedurak. Unitatekako paketeak egitea. Paletetan antolatzea. 

- Ontziratzeko eta paketatzeko legea. 

- Hondakinen tratamendua eta minimizazioa. 

 

6. Dosifikatzeko eta pisatzeko ekipoak. 
- Dosifikazioa: Dosifikazio-sistemak. Kontrolatu beharreko aldagaiak. 

- Betetzea: Betetze-sistemak. Kontrolatu beharreko aldagaiak. 

- Ixtea: Ixte- eta zigilatze-sistemak. Itxiera-motak. 

- Ontziratzeko makinak: pisuaren arabera, bolumenaren arabera, hutsean, atmosfera geldoan, unitateka, loteka. 
Makinak erabiltzeko segurtasun-neurriak. 

 

 

3.2. prestakuntza-atala 

PRODUKTU KIMIKOEN ETA MATERIAL OSAGARRIAK BILTEGIRATZEA, 
KARGATZEA ETA DESKARGATZEA  

 

Kodea: UF0971 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0788_3ko LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Materia eta produktu kimikoak zuzen biltegiratzeko antolatzea.  

EI1.1 Materia eta produktu kimikoak biltegiratzean erabilitako teknika eta ekipo nagusiak bereiztea. 

EI1.2 Jasotako eta bukatutako produktuak ordenatzeko baldintza eta irizpide nagusiak identifikatzea. 

EI1.3 Produktu kimikoak biltegiratze industrialean sailkatzeko moduak bereiztea. 

EI1.4 Produktuak biltegiratze-eskakizunen arabera ordenatu eta biltegiratzeko ibilbide logikoak deskribatzea. 

EI1.5 Izakinak kontrolatzeko eta inbentarioak prestatzeko prozedurak aplikatzea. 

EI1.6 Biltegiko kontrola eramateko ekipo eta programa informatikoak aplikatzea. 

EI1.7 Material eta produktu kimikoak ordenatu eta biltegiratzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Produktu solidoak, likidoak eta gaseosoak biltegiratzeko erabiltzen diren teknika eta ekipo garrantzitsuenak 
definitzea. 

- Produktu kimikoak bateraezintasunaren arabera biltegiratzeko irizpideak zehaztea. 

- Etiketan eta/edo paketean agertzen den sinbologiaren arabera produktua kontserbatzeko baldintzak azaltzea. 
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- Produktuak ordenatzeko baldintza nagusiak identifikatzea. 

- Produktuak eta materialak ezarritako sistemaren arabera markatzea. 

- Materialak edo agente kimikoak dagokien tokian jartzea. 

- Iraungitako produktuak edo botatzeko arrazoiren bat duten produktuak identifikatzea. 

A2: Produktu kimikoak eta materia osagarriak kargatu, deskargatu eta dosifikatzeko eragiketak antolatzea eta eragiketa 
horiek egiteko ekipoak eta instalazioak egiaztatzea.  

EI2.1 Produktu kimikoak egoera fisikoaren arabera kargatu, deskargatu eta dosifikatzeko moduak identifikatzea. 

EI2.2 Produktu kimikoak kargatzeko eta deskargatzeko ekipoen estankotasuna egiaztatu: tutu malguak, errakoreak, 
bulkada-elementuak, purgak eta abar. 

EI2.3 Produktu kimikoak kargatu, deskargatu eta dosifikatzeko eragiketak barruko eta kanpoko argibideei jarraikiz 
egiaztatzea.  

EI2.4 Materiak bidaltzeko eta/edo jasotzeko buletinak eta emate-agiriak betetzea, produktuaren eta karga- nahiz 
deskarga-eremuaren ezaugarriei jarraikiz. 

EI2.5 Karga- eta deskarga-eragiketetan karga solidoak apurtu, likidoak edo gasak isuri eta halako disfuntzioak 
gertatzen direnerako idatzi diren argibideak interpretatzea. 

EI2.6 Salgaiak jaso edo bidaltzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lotearen osaera zehaztea. 

- Salgaia jasotzean edo bidali aurretik egin beharreko egiaztapenak zehaztea. 

- Dagokion dokumentazioa eta informazioa kontrastatzea. 

- Loteari dagokion babesa zehaztea. 

- Lotearen kokapen egokia deskribatzea. 

- Jaso edo bidali beharreko lotea osatzen duten produktu guztien segurtasun-fitxak lortzea. 

- Garraiobideak bete behar dituen baldintzak egiaztatzea. 

 

 

Edukiak: 

 
1.  Produktu kimiko solidoen karga, deskarga eta leku-aldaketa  

- Zubi-garabien bidezko leku-aldaketa. Eskorga autopropultsatuak. Uhal garraiatzaileak. Garraio pneumatikoa. 
Baskulak, ibilgailuen pisaketa.  

- Karga paletizatzea. Kargaren egonkortasuna. Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. 

- Solidoak kargatu, deskargatu eta lekuz aldatzeko prozedurak. Faseak. Kontrolatu beharreko aldagaiak. 

- Ekipoak eta instalazioak. Mantentze-lanak. 

- Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. Arrisku pertsonal, material eta ingurumenekoen prebentzioa. 

 

2.  Produktu kimiko likidoen karga, deskarga eta leku-aldaketa 
- Ponpaketa. Ponpekin lan egitea, ponpa-motaren arabera: zentrifugoak, aukerakoak. Ponpen kurba adierazgarriak 

eta operazio-jarraibideei aplikatzea. NPSH. Likidoen zirkulazio-kanalak. 

- Ibilgailuetako garraioa: atoietan eta edukiontzietan. Errepide eta trenbide bidezko garraioa. ADR araudia. 

- Baskulak, zisternen pisaketa. Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. 

- Likidoen karga- eta deskarga-prozedurak. Faseak. Kontrolatu beharreko aldagaiak. 

- Ekipoak eta instalazioak. Mantentze-lanak. 

- Likidoak bulkatzeko sistemak. Ponpaketa. Ponpekin eragitea. 

- Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. Arrisku pertsonal, material eta ingurumenekoen prebentzioa. 

 

3.  Gasen eta gas likidotuen karga, deskarga eta leku-aldaketa 
- Gasak hodi bidez garraiatzea: konpresioa, gasa berotzea. Gasbideak. Gasak konprimatzeko eta presio baxuan eta 

ertainean banatzeko estazioak. 

- Gasak likidotzea: estazio likidotzaileak. 

- Presiopeko botilak: gas geldoak, aire konprimatua, hidrogenoa eta beste erregai batzuk. 

- Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. 

- Gasen eta gas likidotuen karga eta deskarga. Faseak. Kontrolatu beharreko aldagaiak. 

- Ekipoak eta instalazioak. Mantentze-lanak. 
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- Gasak bulkatzeko sistemak. 

- Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. Arrisku pertsonal, material eta ingurumenekoen prebentzioa. 

 

4.  Produktu kimiko solidoen biltegiratzea 
- Lur-sailetako edo plantxetako operazio-jarraibideak. 
- Hauts-itxurako solidoak aire zabalean: 

• Ziloetan biltegiratzea. Ziloetako operazio-jarraibideak.  
• Poltsa handietan eta zakuetan biltegiratzea: Zakuetan eskuz sartzea, zakuetan automatikoki sartzeko makinak, 

paletetan metatzea.  
• Biltegi adimendunak, automatizatuak, bitartekoak eta bolumen txikiko produktuetarakoak. 

- Produktu kimiko solidoen propietateak eta ezaugarri fisiko-kimikoak. 
- Produktu kimiko solidoen biltegiratze-sistemak. 
- Biltegiratze-baldintzak: tenperatura, hezetasuna, maila edo garaiera, etab. 

 
 

5.  Produktu kimiko likidoen biltegiratzea 
- Produktu kimiko likidoen propietateak eta ezaugarri fisiko-kimikoak. Produktu likidoak ezaugarri fisiko-kimikoen 

arabera sailkatzea. 
- Ontzi finkoetan biltegiratzeko sistemak: 

• Ontzi-motak. Diseinua eta eraikuntza  
• Biltegiratze-tangak: 

---- Tanga-motak: irekiak, itxiak, sabai flotatzailea.  

---- Tangak probatzea eta kalibratzea, betetzea eta hustea.  

---- Produktu sukoiak (gas geldoak eta zuziak) dituzten tangak zigilatzeko sistemak. 

---- Eraikuntza-xehetasunak. Sabai flotatzailea duten tangekin operatzea.  

---- Tanga irekiak. Presiopeko gordetegiak: bete, hustu, barne-atmosfera geldoak. 
• Haizatze normala eta larrialdikoa. 
• Hoditeria-sistemak. 
• Dena batera biltegiratzea. 
• Lurperatutako ontziak eta eraikin barrukoak. 
• Instalazioen arteko distantziak. Ontzien arteko distantziak. 
• Erretentzio-azpilak. Eraikuntza-ezaugarriak eta gaitasunak. 

- Ontzi mugikorretan biltegiratzeko sistemak: 
• Biltegiratzeen sailkapena: 

---- Armairu babestuak. Biltegiratze-aretoak: barruan, erantsia eta bereizia. 

---- Biltegiratze industriala: barrukoa eta kanpokoa. 
• Bidoiak eta beste ontzi batzuk. Automatikoki betetzeko sistemak. 
• Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. 

- Biltegiratze-baldintzak: biltegiratze-tenperatura, lurrun-presioa, maila, likidoen egonkortasuna, etab. 
 

6.  Gasak eta gas likidotuak biltegiratzea 
- Presiopeko gordetegiak: orekako presioa, betetzeko unekoa eta husteko unekoa. 
- Ontzietako eta esferetako segurtasun-sistemak: operatzeko jarraibideak. 
- Gas naturala: tanga kriogenikoak, operatzeko modua, hozte-sistema eta likidotze-sistema.  
- Gas ez-likidotuak presiopean biltegiratzea: bonbonak betetzea.  
- Aplikatu beharreko segurtasun-baldintzak. 
- Gasen eta gas likidotuen propietateak eta ezaugarri fisiko-kimikoak. 
- Gasak eta gas likidotuak biltegiratzeko sistemak. 
- Oreka-diagrama. 
- Biltegiratze-baldintzak:  presio maximoa, presio/tenperatura erlazioa, etab. 

 

7.  Biltegiratutako produktu kimikoak zaindu eta kontserbatzea 
- Biltegiratze-baldintzak. 
- Solidoak: biltegiratzeko tenperatura, hezetasuna, maila edo garaiera.  
- Egonkortzea: pilatzea, itsasgarri ez-labaingarriak, blisterretan sartzea, etab. Normalizazioa, AECOC, RAL. 
- Likidoak: biltegiratzeko tenperatura (maximo, minimoa, izotza), lurrun-presioa, maila, likidoen egonkortasuna. 
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- Gasak: presio maximoa, presio/tenperatura erlazioa. 
- Gas likidotuak: orekako diagramak. 
- Biltegiaren kontrola: salgaiak identifikatzeko sistemak, inbentarioak, sarrerako eta irteerako erregistroak, barne-

dokumentazioa.  
- Biltegia kontrolatzeko sistemak: pakete informatikoak, teleinformatika. 

 

8.  Segurtasuna produktu kimikoak egokitu eta biltegiratzean 
- Tangetako gorabeherak: Bleve, run-over.  
- Gas-ihesak, leherketak. Ihes autosukoiak.  
- Hauts-leherketak. Iraulketak, erorketak.  
- Hodietako buxadurak (biskositate/tenperatua erlazioa). 
- Produktu kimikoak biltegiratzeko erregelamendua eta argibide tekniko osagarriak.  
- Instalazioen aldizkako ikuskapenak. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
PROZESUEN OINARRIZKO KONTROLEKO SISTEMAK 
 

Kodea: MF0577_ 3 

 

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

Iraupena: 150 ordu 

 
 

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

Kodea: UF0117 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Laginak hartzeko eta analizatzeko eragiketak egitea, eta prozesu kimiko bat doitzearekin eta kontrolatzearekin lotzea. 
EI1.1 Prozesuko substantzia baten edo azken produktuaren eskuzko laginketa edo laginketa automatikoa egiteko 
erabiltzen diren metodo nagusiak bereiztea. 
EI1.2 Laginak hartzeko prozedura batean maiztasuna eta zehaztu behar diren bestelako kondizioak justifikatzea. 
EI1.3 Prozesu kimiko batean kontrolatu behar diren aldagai nagusiak, haiek neurtzeko metodoak eta haien balio 
normalak identifikatzea. 
EI1.4 Lortutako datu esperimentalak erabilitako metodoaren eta tresnen arabera interpretatzea, eta prozesuaren 
kontrolarekin erlazionatzea.  
EI1.5 Prozesu kimiko baten diagrama batetik abiatuz: 

- Lerroan laginak hartzeko edo analisiak egiteko puntuak identifikatzea. 
- Prozesuan zein laborategian egin behar diren analisiak justifikatzea. 
- Kontrol-sisteman sartzen diren gaiak kontrolatzeko ekipoak izendatzea. 
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- Prozesuak izan ditzakeen anomaliak eta haien kokapena identifikatzea. 
EI1.6 Saiakuntzen emaitza sinpleak lortzea behar den doitasunarekin, eta analisia egiteko tresneria egokia erabiltzea. 
EI1.7 Onlineko analizagailuen oinarrizko funtzionamendua eta haien konfiantza-tarteak deskribatzea. 

A2: Analisi-planak aplikatzea, eta prozesua eta prozesuaren kalitatea kontrolatzeko sistemekin duten erlazioa azaltzea. 
EI2.1 Analisi-plana, saiakuntza-metodoak eta analizatutako parametroek prozesuarekin eta haren kontrol-aldagaiekin 
duten erlazioa identifikatzea. 
EI2.2 Kalitatea kudeatzeko sistema eta hark analisi-planarekin duen erlazioa zehaztea. 
EI2.3. Analisi-plana eta haren emaitzak ingurumeneko arriskuekin behar bezala erlazionatzea. 
EI2.4 Kalitatea kudeatzeko sistema batean prozesu kimikoa kontrolatzeari dagozkion ekintzak bereiztea, eta harekin 
lotutako dokumentazioa interpretatzea. 
E2.5 Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko parametro gisa baloratzea kalitatea. 

 
 
Edukiak: 
 
1.  Laginak hartzea: instalazioa kontrolatzeko duen garrantzia. 

- Laginketa-plana: 
• Laginaren adierazgarritasuna. Garrantzia. Kontuan izan behar diren faktoreak. 
• Laginketa-teknikak. Laginketaren baldintzak. Prozedurak. 
• Laginketa-materiala eta -ekipoak. Laginak hartzeko ontziak. 
• Laginaren garraioa eta kontserbazioa (biltegiratzea). Garrantzia. 
• Laginak hartzean hartu behar diren segurtasun-neurri orokorrak. 
• Laginak hartzeko arauak eta laneko prozedura normalizatuak. Garrantzia. Adibideak 

- Lagin likidoak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. Ontzi ohikoenak: 
• Laginak tangetan hartzea. Laginak hartzeko lerroen bidez hartzea laginak tangetan. 
• Laginak unitateetan eta lerroetan hartzea. 
• Laginak zisterna-kamioietan hartzea. Laginak ontzi-tangetan hartzea. 
• Laginak ontzi mugikorretan hartzea. 

- Gas-laginak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. Ontzi ohikoenak: 
• Presiopeko gasak. Presio atmosferikoan dauden gasak. 
• Gas likidotuak. 

- Lagin solidoak hartzeko kasuen adibideak: Prozedura orokorrak. Ontzi ohikoenak. 
 

2.   Saiakuntza fisiko-kimikoak eta kalitatea instalazio kimikoetan. 

- Saiakuntza fisiko-kimikoek hauetan duten garrantzia: 
• Instalazio kimikoen kontrola.  
• Produktuaren kalitatea. 
• Pertsonen eta instalazioen segurtasuna. 
• Ingurumenarekiko errespetua. 

- Saiakuntza fisiko-kimikoak laborategi kimikoetan: Kontzeptua, deskribapena, eskalak, metodoak, erabiltzen diren 
gailuak. Ohiko arau estandarrak: API, ASTM, BS, DIN, ISO:  
• Ur garbiaren saiakuntzak: Ezaugarri organoleptikoak. Kolorea. Uhertasuna. pH-a. Hondakin lehorra 110 °C-an. 

Eroankortasun elektrikoa. Hauen edukia (mg/l): kaltzioa, magnesioa, sodioa, potasioa, kloruroak, bikarbonatoak, 
sulfatoak, nitratoak. 

• Hondakin-uren saiakuntzak: Hondakin solidoak, OEB, OEK, Azidotasuna, Alkalinotasuna, Koipeak-Olioak. 
• Beste likido batzuen saiakuntzak: dentsitatea, biskositatea, kolorea, hezetasuna, eroankortasuna, berotze-

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

kolorea-opakutasuna, berotze-ahalmena. 
• Solidoen saiakuntzak: kolorea, granulometria, hezetasuna eta abar.  
• Onlineko analisi-teknikaren bidezko prozesuaren kontrola:  
• "Onlineko analisia" teknikaren deskribapena. Teknikaren zailtasunak. Laborategiko analisien onurak. Prozesua 

kontrolatzeko duen garrantzia. 
• Onlineko analisi ohikoenen adibideak: dentsitatea, biskositatea, kolorea, konposizio kimikoa.  
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• Onlineko analisietan erabiltzen diren ekipoen oinarrizko deskribapena: Instalazioko kokapena, kontrola eta 
zaintza, mantentze-lanak. 

 

3.  Analisi- eta kontrol-planak. Emaitzen erregistroa eta tratamendua. 

- Analisi-plana:  
• Egin beharreko saiakuntzak zehaztea. 
• Prozesua kontrolatzeko espezifikazioak.  
• Laginketa-maiztasunak ezartzea. 
• Prozesuko diagrametan laginketa-puntuak identifikatzea. 
• Analisi-planari buruzko informazioa eta prestakuntza ematea unitateko lantaldeari. 
• Analisi-plana eta hark kalitatea kudeatzeko sistemarekin duen lotura. 
• Analisi-plana eta hark segurtasunarekin eta ingurumenarekiko errespetuarekin duen lotura. 
• Kanpoko lantaldeekin eta sailekin koordinatzea: 

---- Kontrol- eta kalitate-laborategia. Biltegia. Prozesuan parte hartzen duten beste sail batzuk. 

---- Laginak hartzeko lantaldea. 

---- Laginak kanpora bidaltzea (kanpoko laborategiak, unibertsitateak eta abar). 

- Datuen erregistroa eta tratamendua: 
• Industria kimikoko saiakuntzen emaitzak erregistratzeko sistemak: 

---- Tresna informatiko espezifikoak. Kalitatea kudeatzeko sistema.  

---- Ingurumen-erregistroak.  

---- Industria kimikoko emaitzen tratamendu estatistikoa: Estatistika. Banaketa estatistikoa. Emaitzen azterketa 
eta adierazpena. 

 
 

4.2. prestakuntza-atala 
INSTALAZIO KIMIKOETAKO TRESNERIA ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF0118 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

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

burutzapenekin, operazioaren tresneriari, zaintzari eta kontrolari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Edukiak: 
 
1.  Tresneria 

- Alderdi orokorrak: 
• Tresneria eta kontroleko ohiko terminologia: Neurketa-tartea edo -eremua, sentikortasuna, errorea, tolerantzia, 

doitasuna, zehaztasuna (accuracy), fidagarritasuna, errepikakortasuna, linealtasuna eta beste zenbait termino. 
• Industria kimikoan gehien erabiltzen diren kontrol-parametroak: Kontzeptua, unitateak, konbertsioa. 
• Tresneriaren eta begizten sinbologia: arauak eta estandarrak (ISA, IEEE eta abar). 

- Tresneriaren sailkapena:  
• Tresneria, funtzioaren arabera: Elementu primarioak. Transmisoreak. Adierazle lokalak. Etengailuak. 

Bihurgailuak. Amaierako kontrol-elementuak.  
• Prozesu-aldagaiaren araberako tresneria. 

 

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

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

diferentziala. 
• Presio-adierazle lokalak: Bourdon motakoa, diafragma-motakoa, hauspo-motakoa. 
• Presio-etengailuak edo presostatoak: Deskribapena, motak, funtzioak.  
• Presio-transmisoreak: Kapazitiboak. Erresistiboak. Piezoelektrikoak. Piezorresistiboak edo «Strain Gage». Indar-

orekakoa. Huts-neurketakoak: hauspoa eta diafragma, transduktore termikoak, ionizazio-transduktoreak. 
 

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

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

• Presio diferentzialaren neurgailuak: Venturi hodiak. Toberak. Pitot hodiak. Plaka zulodunak. Annubar hodiak. 
• Azalera aldakorreko neurgailuak: Errotametroak. 
• Abiadura-neurgailuak: Turbinak. Ultrasoinuak. 
• Indar-neurgailuak: Plaka-neurgailua. 
• Tentsio induzituko neurgailuak: Magnetikoak. 
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• Desplazamendu positiboko neurgailuak: Disko oszilatzaileko neurgailua. Pistoi oszilatzaileko neurgailua. 
Neurgailu birakaria. 

• Masa-emariaren neurgailuak: Emariaren neurgailu termikoak. Coriolis efektuaren neurgailuak. 
 

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

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

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

• Maila-etengailuak: flotagailu bidezkoak, xafla bibratzaile bidezkoak eta desplazatzaile bidezkoak. 
• Maila-transmisoreak: serbomotor bidezkoak, burbuila bidezkoak, presio hidrostatiko eta diferentzial bidezkoak, 

konduktiboak, kapazitiboak, ultrasonikoak, radar bidezkoak, erradioaktiboak. 
- Tenperatura neurtzeko tresnak:  

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

• Tenperaturaren adierazle lokalak (termometroak). Beirazko termometroak. Termometro bimetalikoak. Anpulua 
eta kapilarra dituen termometroa. 

• Termopareak. 
• Termorresistentziak. 
• Termistoreak. 
• Erradiazio-pirometroak: Optikoak eta erradiazio totalekoak. 
• Tenperatura-etengailuak edo termostatoak. 

 

5.  Elementu bihurgailuak 
- Elementu bihurgailuak: 

• Transmisore eta transduktoreen definizioa. 
• Transmisore- eta transduktore-motak. Analogikoak. Digitalak. 
• Transmisioaren arazo orokorrak. Operazioaren oinarrizko printzipioak. 
• Ezaugarri teknikoak. Espezifikazio- eta instalazio-orria. 
• Hautaketa irizpideak eta espezifikazio teknikoak. ISA, ANSI, API arauak. 
• Kalibraketa. Kontserbazioa eta mantentzea.   

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

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

---- Kontrol-balbulen deskribapen mekanikoa. Atalak: gorputza, asentua, obturadorea (hermetikotasun-motak), 
paketatzeak, eragingailuak. Gehigarriak: I/P bihurgailua, ibiltarte-bukaerak, posizio-adierazleak, 
posizionagailuak, posizionagailu adimendunak. Ezaugarri teknikoak. Espezifikazio- eta instalazio-orria. 

---- Kalibraketa. Kontserbazioa eta mantentzea. 
• Beste batzuk: Eragingailuak. Damperrak, motorrak. Serbomotorrak. Egoera solidoko erreleak. Maiztasun-

aldagailuak. Kontaktoreak. Zilindro pneumatikoak. Beste batzuk. 
• Kontrol-balbulen hautaketan eta funtzionamenduan eragiten duten egoerak: Kabitazioa. Flashing-a. Fluxu 

kritikoa gasetan. Zarata. Fenomenoen deskribapena. Eragiten dituzten arazoak. Kalteak txikitzeko eta/edo 
saihesteko moduak. Aplikazio-arauak. Balbula egokienaren hautaketa.  

- Industria kimikoan sistema elektrikoak kontrolatzeko gehien erabiltzen diren parametroak:  
• Neurketa- eta tresneria-parametroak: tentsioa, intentsitatea, potentzia, faseko angelua eta abar.  
• Motorrak kontrolatzeko zentroak: babesak, adierazleak, maniobra-armairuak. 

 

6.  Instalazio kimikoetako onlineko analisia 
- Instalazio kimikoetako analizagailuak. Onlineko analisiak:  

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

• Aldagai kimikoak: eroankortasuna, pH-a.  
• Laginak hartzeko sistema. Analizagailu-etxolak. Onlineko analisi-mota ohikoenak: kalibrazioa eta kontrastea. 
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7.  Kontrola: erregulazio automatikoa 
- Sarrera. Prozesuaren ezaugarriak. 
- Kontrol elektronikoko sistemak: 

• Kontzeptuak, oinarrizko deskribapena eta automatizazio-definizioak:  

---- Prozesua: prozesu jarraitua, prozesu ez-jarraitua.  

---- Kontrol-begiztaren elementuak: sentsore edo elementu primarioa, transmisorea, prozesu-aldagaia, 
kontsigna-puntua, irteerako seinalea, kontroleko amaiera-elementua, aldagai kontrolatua, aldagai aldatua. 

---- Kontrolagailua.  

---- Deskribapena, kontrol-begiztaren adibidearen bidez. Begizta irekia edo begizta itxia. 
• Oinarrizko kontroleko begiztak: 

---- Kontzeptua. Adibide bidezko deskribapena. Eskuzko kontrola. Kontrol automatikoa. 

---- Begizta irekia eta begizta itxia (feedbacka).  

---- Bi posizioko kontrola. Dena/ezer ez kontrola (on/off). 

---- Kontrol proportzionala, integrala, deribatiboa. PID kontrola. Beste kontrol-mota batzuk: erlazio-kontrola, 
kaskada-kontrola, aurrerapen-kontrola, programatzaileak. 

- Kontrolagailuen portaera dinamikoaren analisia: Ekintza proportzionala. Ekintza proportzionala + integrala. Ekintza 
proportzionala + integrala + deribatua. 

- Prozesuaren optimizaziorako hastapenak: 
• Prozesuaren portaeraren azterketa esperimentala. 
• Prozesuaren dinamika: aldagaien araberako erantzuna; prozesu-motak; erresistentzia; kapazitantzia, denbora-

tarte hila eta atzerapena. 
• Egonkortasuna. 

 

8. Tresnen kalibrazioa eta instalazioaren kontrola. 
- Tresnen erroreak.  
- Kalibrazio-prozedura orokorra: 

• Presioa, maila eta emaria neurtzeko tresnen kalibrazioa. 
• Tenperatura neurtzeko instrumentuen kalibrazioa. 
• Kontrol-balbulen kalibrazioa. 

- Industria kimikoko kontrol-sistema elektronikoak (analogikoak):   
• Sistema pneumatikoak: bilakaera historikoa.  
• Sistema elektronikoak: deskribapena, osagaiak, kableatua. Kontrol-elementuak. 
• Kontrol banatuko sistemak: deskribapena, osagaiak, kableatua. Kontrol-elementuak. 

- Instalazioko operazioaren kontrola eta segimendua: 
• Operazio-kondizioen zaintza eta kontrola. Nola jokatu desbideratzeren bat gertatuz gero. 
• Instalazioaren operazioko gorabeheren eta anomalien kontrola eta kudeaketa. 
• Alarmen koadroa eta/edo zerrenda. Jarduera-protokoloak. Alarmen erregistro historikoa. 
• Ekoizpenaren kontrola eta kudeaketa. 
• Tresnen eta zerbitzuen gorabeheren eta anomalien kontrola eta kudeaketa. 
• Hondakinak (likidoak eta gasak) instalazio barneko ontzietara isurtzeko prozesuen kontrola eta kudeaketa.   
• Kanpora isuritako hondakinen (likidoak eta gasak) kontrola eta kudeaketa.   
• Instalazioaren operazio-liburua. Edukia. Garrantzia.  

- Industria kimikoko destilazio-zutabeen, erreaktoreen, labeen eta lurrun-galdaren oinarrizko kontrola: 
• Kontrol-aldagaiak destilazio-zutabeetan. Destilazio-zutabeetarako ohiko kontrol-begiztak. Ohiko desbideratzeak: 

likidoz betetzea, azpizatikapena eta gainzatikapena, eta abar.  
• Erreaktoreetako kontrol-aldagaiak. Ohiko begiztak: prozesu ez-jarraitua, prozesu jarraitua. Ohiko desbideratzeak: 

gehiegi erreakzionatzea, desarrak eta abar.  
• Labeetako kontrol-aldagaiak: airea eta errekuntza. Erregaiaren, airearen, tiroaren eta keen kontrola. Labeetako 

segurtasuna: sugarren talka, tiroa, leherketak. Desarra- eta alarma-sistema. Labeak doitzeko metodo orokorra.  
• Industria kimikoko lurrun-galdaren oinarrizko kontrola: airea eta errekuntza. Erregaiaren, airearen, tiroaren eta 

keen kontrola. Galdaretako segurtasuna: sugarren talka, tiroa, desarra- eta alarma-sistema, galdarak doitzeko 
metodo orokorra, leherketak, gainberotzea. Galdarak doitzeko metodo orokorra.  

• Industria kimikoko elektrizitate-ekoizpeneko instalazioetako (kogeneradoreak) oinarrizko kontrola. Errekuntzaren 
kontrola. Gas-turbinaren kontrola. Sorgailuaren kontrola. 
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9. Industria kimikoko alarma- eta zaintza-sistemak. 
- Kontrol-sistemakoak ez diren alarma-sistemak.  
- Alarma-sistemako prozedurak eta protokoloak.  
- Zaintza-sistemak: telebista-zirkuituak. 
- Irrati bidezko komunikazio-sistemak. Interfonoak eta megafonia. 
- Instalazioko tresneria- eta kontrol-elementuen mantentze-plana. Gorabeherak kontrolatzea eta gordetzea. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Kodea: MF0579_3 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0579_3: Prozesu kimikoko 

segurtasun- eta ingurumen-arauak behar bezala betetzen direla egiaztatzea. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

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

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

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

EI3.1. Detekzio-sistema finko, sentsore eta beste alarma-sistema nagusiak deskribatzea, eta prozesuaren 
instalazioetan duten banaketa justifikatzea. 
EI3.2. Arintze-sistemen eta segurtasun-balbulen beharra justifikatzea, instalazioak babesteko neurri gisa. 

5 
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EI3.3. Sua itzaltzeko agenteak, sua itzaltzeko ekipoak eta instalazioak eta haien aplikazio espezifikoak identifikatzea. 
EI3.4 Segurtasun-sistema duen ekoizpen-prozesu baten diagrama batetik abiatuz: kontrol-sistemari lotutako 
segurtasun-elementuak identifikatzea —horretarako, alarma-sistemen funtzioa azaltzea— eta ekipoen erredundantzia 
justifikatzea segurtasun-sistema gisa. 

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

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

 
 

Edukiak: 
 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

- Lan-arriskuak. Lan-baldintzak:  
• Arriskuak eta perilak. 
• Arrisku materialak. 
• Arrisku higienikoak. 
• Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. 
• Prebentzio-teknikak (segurtasuna, higiene industriala, psikologia, ergonomia). 
• Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
• Legedia: 

---- Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea. Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

---- Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak. 

---- Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 
• Lantokiko arriskuen identifikazioa (identifikatzeko gida, talde sentikorretarako arriskuak).  
• Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa).   
• Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa. 

- Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak:  
• Behar bezala fabrikatzeko arauak.  
• Lanbide-arlo honetako ingurumeneko jardunbide egokiak: industria kimikoak. 
• Ingurumen-arriskuak prebenitzeari buruzko Espainiako araudia: 

---- Araudi orokorra: Espainiako Konstituzioa. Kode Zibila. Ingurumenaren babes penala.  Kode Penala. 
Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioari buruzko Legegintzako Errege Dekretua.  

---- Jarduera gogaikarrien, osasungaitzen, kaltegarrien eta arriskutsuen araudia onartzen duen dekretua.  
• Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. Enpresaria. 

 

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

• Lantokiko arriskuak: 

---- Lantokia. Ordena, garbitasuna eta seinalizazioa. 

---- Lantokiko eta lan-eremuko arriskuak. Ateak, ate handiak eta eskailerak.  

---- Operazio-segurtasunak (eskailerak, erremintak, kargatzeak, ekipo mugikorrak, eskorga jasotzaileak eta 
abar). 
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---- 486/1997 Errege Dekretua. Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 
• Biltegiratzeko, manipulatzeko eta garraiatzeko arriskuak: 

---- Biltegiko produktuak eta materialak manipulatzean erabiltzen diren eskuzko elementuak eta elementu 
mekanikoak. Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. 

---- Kargak eskuz altxatzea. 

---- 487/1997 Errege Dekretua, kargak manipulatzeari buruzkoa. 
• Tresnak eta makinak erabiltzeak dituen arriskuak: 

---- Erreminta eramangarriak eta eskuzkoak. Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. Erremintaren diseinu 
ergonomikoa. Erabiltzeko jardunbide egokiak. 

---- Makinak: arriskuak, kausak. Prebentzio-neurriak: prebentzio intrintsekoa, 
fabrikatzailearen/diseinatzailearen neurriak, enpresa erabiltzailearen neurriak. Makinaren erabiltzailea 
gaitzeko behar den informazioa eta prestakuntza. 

• Arrisku elektrikoak: 

---- Korronteak eragindako lesioak. Kontaktu elektriko motak. 

---- Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa. Urrezko bost arauak. 

---- Zeharkako kontaktuen aurkako babesa. Zeharkako kontaktu elektrikoetatik babesteko sistemen 
fidagarritasuna. Sutea edo leherketa izateko arriskua duten inguruetako babesa. 

---- Erreminta eramangarri elektrikoak. 
 

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

• Kutsatzaile fisikoak. kausak, kalteak. Prebentzioa: zarata, bibrazioak, erradiazioak, ingurune termikoa. Kondizio 
termo-hidrometrikoak. 

• Kutsatzaile kimikoak. Sarrera: 

---- Substantzia kimikoak beren arriskuaren arabera sailkatzea: itogarriak, toxikoak, kartzinogenoak, 
lehergaiak, korrosiboak, mutagenoak, erregarriak, narritagarriak, teratogenikoak, sukoiak, ingurumenerako 
arriskutsuak, alergenoak. 

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

---- Agente kimikoak organismoan sartzeko bideak. 

---- Agente kimikoen esposizio-muga profesionalak Espainian (INSHT). 

---- Biltegiratzea. Substantzia kimiko arriskutsuen manipulazioa (ontzi-aldaketa, elektrizitate estatikoa). 

---- Bateraezintasunak biltegiratzean, erabiltzean eta ontziratzean; korrosioaren, poluzioaren eta isurien 
aurkako neurriak. 

---- Produktu kimikoen arriskuak (azidoak, baseak, disolbatzaileak, produktu sukoiak, lehergarriak, metal 
astunak, kutsatzaileak).  

---- Erreaktibotasun kimikoa eta interaktibotasun-taula. 

---- Substantzia kimiko arriskutsuen barne-garraioa. Hodiak. 

---- Instalazio arriskutsuetan esku hartzea (mantentze-lanak, aldaketak eta abar). Lan berezietarako baimenak 
(P.T.E.).  

---- Hodei toxikoak (dispertsioa, iraunkortasuna, jarduera kolektiboa, babes-neurriak). Lan-ingurunea 
(esposizio-maila, mugak, babesa, neurria eta monitorizazioa). 

---- Instalazioetako arrisku kimikoaren ebaluazioa. Larrialdi-planak. 
• Kutsatzaile biologikoak. 

- Sarrera. Motak. Arriskuak. Prebentzio-neurriak. Sartzeko bideak: 
• Organismo biziak. 
• Animalien eratorriak. 
• Landareen eratorriak. 

 

4. Arrisku ergonomikoak 
- 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. 
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5. Larrialdi-planak  
- Instalazio kimikoetako suteak eta leherketak. Suteen aurkako babesari buruzko araudia. 
- Suteen kimika. Sutearen arrisku-faktoreak: 

• Suaren tetraedroa. Erregaia, erregarria, beroa, kate-erreakzioa. 
• Sutearen katea. Errekuntza-motak, ondorioak. 

- Suteen prebentzioa:  
• Erregaiaren gainean jardutea. 
• Erregarriaren gainean jardutea.  
• Sutze-fokuen gainean jardutea. 
• Kate-erreakzioaren gainean jardutea. 

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

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

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

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

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

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

• Suteetako ur-hargune hornituak (SUH). Suteetarako ur-harguneak. 
• Monitoreak. Zutabe lehorra. Ur-langarreztagailu automatikoak (sprinkler-ak). 
• Suteak hauts bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. 
• Suteak anhidrido karboniko (CO2) edo beste gas batzuen bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. 
• Apar fisikoko sistemak. 

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

• Leherketa-motak. Lehergaiak. Ondorioak. 
• Leherketekiko prebentzioa. Leherketekiko babesa. 
• Dow-en sute- eta leherketa-indizea. Mond-en indizea. 

- Larrialdi-plan batean jardutea: 
• Larrialdi-egoeren sailkapena. 
• Larrialdien antolamendua. Larrialdi-hasieran jardutea. Larrialdi partzialean jardutea. Larrialdi orokorrean jardutea. 

Ebakuazioan jardutea. Larrialdi-plana ezartzea. 
- Instalazio kimikoko larrialdietan jardutea: 

• Istripuen kategoriak, larrialdi-planak aktibatzeko irizpideak.  
• Larrialdi-egoeretako informazioa: Legezko eta arauzko betekizunak.  
• Barneko larrialdi-planeko antolamendua; kanpoko larrialdi-planeko egitura; elkar laguntzeko planak. 
• Ingurumen-kutsaduragatiko larrialdi-planak.  
• Larrialdi-kasuetarako simulazioak eta entrenamendua. 

 

6. Seinale- eta segurtasun-arauak 
- Segurtasun-arauaren kontzeptua. Arauak ezagutzea eta arauen oinarrizko printzipioak.  

• Arauen edukiak.  
• Laneko prozedura seguruak eta segurtasun-arauak. 

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

Seinalizazio-motak. 
• Segurtasun-seinaleak. Segurtasuneko kolorea. Seinaleen forma geometrikoak. Ikurrak edo piktogramak. 

Keinuzko seinaleak. Seinale akustikoak. 
 

7. Arriskuen ebaluazioa. Segurtasun-egiaztapenak 
- Alderdi orokorrak. Aplikatu beharreko metodologia. 
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- Istripu-arriskuaren ebaluazioa. Metodo sinplifikatuak: 
• Fine metodoa. 
• Azterketa-galdetegi bidezko ebaluazioa. 
• Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren ebaluazio-metodo sinplifikatua. 

- Arriskuak ebaluatzeko metodo konplexuak: 
• Gertakari-zuhaitzaren bidezko ebaluazioa. 
• Hutsegite eta erroreen zuhaitzaren bidezko ebaluazioa. 
• Arriskuen analisia eta prozesuen egingarritasuna. HAZOP. 

- Segurtasun-egiaztapenak. Egiaztapen-motak: 
• Arauzko egiaztapenak edo ikuskapenak. Jakinarazi gabeko egiaztapenak. 
• Lantokietako egiaztapen orokorrak. 
• Lanaren oharrak. 
• Egiaztapenen plangintza egitea. Egiaztapenak gauzatzea. Emaitzak ustiatzea. 

 

8. Istripuen ikerketa 
- Ikerketaren helburuak. Jardueraren metodologia: 

• Datuak hartzea. Datuak ikertzea. 
• Kausak zehaztea. Kausa nagusiak hautatzea. 
• Kausen ordenazioa. Kausen zuhaitza. Hutsegiteen eta erroreen zuhaitza. 
• Adibide praktikoa. INSHTaren "ikerketa-fitxa"ren eredua erabiltzea. 
• Neurriak diseinatzea eta ezartzea. Neurriak lehenestea. Neurrien segimendua egitea. 

 

9. Instalazio kimikoko instalazioen eta pertsonen babesa 
- Norbera babesteko ekipoak:   

• Erabilerako beharrak. NBEak hautatzea eta erostea. 
• Erabilera normalizatzea. Banaketa. Ikuskapena. 
• NBEen sailkapena: garezurra, aurpegia eta begiak, entzumena, gorputz-adarrak eta arnasbideak babestea; 

babes-arropa; garaieratik erortzearen aurkako babesa; arrisku elektrikoaren aurkako babesa. 
- Segurtasun-balbulak, haustura-diskoak, arintze-sistemak eta zuziak. Ihesen eta isurien prebentzioa. Atmosfera 

lehergarrien detektagailuak (mugikorrak eta finkoak). Lanen planifikazioa. 
- Lehen laguntzak, industria kimikoan: 

• Lehen laguntzaren kontzeptu orokorrak. Larrialdietarako ekintzak. 
• Lehen laguntzak emateko jarduera-arauak: 
• Larrialdi-egoeretan hartu beharreko neurriak. Biktima ebaluatzea. Istripua izan dutenen garraioa. 

---- Arnasketa artifiziala. Bihotz-biriketako bizkortzea (bbb).  

---- Segurtasuneko saiheskako jarrera. Kontrako eztarrira joatea. Asfixia. Asma-krisia.  

---- Shocka. Shock anafilaktikoa. Hemorragia. Buruko lesioa. Bizkarrezurreko lesioa. Hausturak. Erredurak. 
Begi-lesioak. Irentsitako toxikoak. Istripu elektrikoak. 

 
10. Instalazio kimikoetako segurtasunari buruzko legedia. 

- Hauei buruzko Europako eta Espainiako legedia: 
• Istripu larriak.  
• Ontziratzea eta etiketatzea.  
• Higienea: Kutsatzaile kimikoak. Kantzerigenoak. Amiantoa. Merkantzia arriskutsuen garraioa.  
• Hondakinak.  
• Segurtasuna: Produktu kimikoen biltegiratzea. Leherketak. Suteak.  
• Agente kimikoen erabileraren eta kontsumoaren mugak. 

 

11. Ingurumen-kutsadura, industria kimikoan.  
- Uraren kutsadura:  

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

---- Instalazio kimikoko hondakin-uren tratamenduak: 

---- Tratamendu fisiko-kimikoak. Tratamendu sekundarioak.  

---- Legeak. 
- Airearen poluzioa: 

• Kutsatzaile atmosferiko eta emisio-iturri nagusiak: 
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---- Aireko partikulak. Airearen kalitate-irizpideak: emisioa eta immisioa.  

---- Gas kutsatzaileak (emisioa eta isuriak). 

---- Kutsatzaileen dispertsioa atmosferan. 

---- Atmosferako kutsatzaileen dispertsio-eredua. Kondizio meteorologikoen eragina. 

---- Kutsatzaile atmosferikoen arazketa: Gas kutsatzaileen arazketa. Partikulak araztea. 
- Hondakin solidoak: Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua:  

• Hondakin arriskutsuen ezaugarriak zehaztea. 
• Tratamendu fisiko-kimikoak. 
• Hondakin arriskutsuen errausketa. 
• Hondakin arriskutsuen hondakindegia. 
• Industrian hondakin arriskutsuak minimizatzeko teknikak: ekoizpen garbia. 

- Kutsatzaileen neurketak eta monitorizazioa (KOL, OEB, OEK, solido esekiak, opakutasuna eta abar). 
- Instalazio kimikoko ingurumen-legedia eta -kudeaketa: 

• Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak.  
• Ekoizpen eta garapen jasangarria; ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.  
• Ingurumeneko ziurtagiriak eta ikuskapenak:  

---- ISO 14000.  

---- IPPC (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuko Araudia).  

---- Hondakinen direktiba; Ontzien eta ontzi-hondakinen direktiba. 

 
 
 
 

 

6. prestakuntza-modulua 
KIMIKA TRANSFORMATZAILEKO PROZESUEN ANTOLAKETAKO ETA 
KONTROLEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0201 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ezaugarri eta kalitate zehatzak dituzten produktu amaituak lortzeko fabrikazio-prozedurak sortzen eta interpretatzen 
laguntzea. 

EI1.1 Laneko argibideak eta ekoizpen-planak doitzea, fabrikatu beharreko produktuari, ekipoen egoerei eta eragiketa-
denborari dagokienez duten egokitasuna egiaztatuz. 
EI 1.2  Produktu amaituen ezaugarriak identifikatzea eta prozeduretan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzea. 

A2: Produktu kimikoen laginen formulazioa eta prestaketa gauzatzea. 
EI2.1 Formulazioa eta nahastea laneko prozedura normalizatuen arabera egiten dela egiaztatzea. 
EI2.2 Lehengaien eta produktu amaituen egokitzapena eta biltegiratzea kontrolatzea. 
EI2.3. Lehengaiak jasotzean eta produktu amaitua bidaltzean kalitate-kontrola egitea, agindutako kalitatea betetzen ote 
duten erabakitzeko. 
EI2.4 Lehengaiak, produktu amaituak eta material osagarria ordenatzea eta biltegiratzeko baldintzak finkatzea. 
EI2.5  Produktu amaituek ontziratzeari, etiketatzeari, identifikazioari eta behar den segurtasunari dagozkien 
espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI2.6 Produktuak jaso, biltegiratu eta ontziratzeari buruzko dokumentazioa sortzea eta erregistratzea, dagozkion 
euskarriak eta ezarritako prozedurak eta kodeak oinarri hartuz. 

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

6 
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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. Produktu kimikoak fabrikatzeko prozedurak 

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

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

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

 

2. Produktu kimikoen formulazioa eta prestaketa 

- Nahasteen eta disoluzioen prestaketa egitea/egiaztatzea, eta bidaltzea. 

- Materia kimikoen nahasteak lortzeko ekipoak eta instalazioak egiaztatzea. 

- Txanda-aldaketan, formulazioa bukatuta uztea edo hurrengo txandakideei prozesuaren berri ematea, emaitzak, 
errendimenduak eta fabrikazioko dokumentuak erregistratuz eta jakinaraziz. 

 

3. Prozesu kimikoko unitate baten kontrol-sistemen manipulazioa 

- Eragiketak erregulatu edo kontrolatzeko oinarrizko elementuei buruzko prestakuntza-programaren jarraipena 
egiteko eragiketen erregulazioa eta kontrola.   

- 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.  
 

4. Oinarrizko kalitate-saiakuntzak eta/edo-analisiak egitea 

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

- Eremuan bertan saiakuntza edo analisia egitea. 

- Agindutako kalitatea betetzen ez duten sarrerako edo irteerako materiak aldatu edo baztertu daitezen parte 
hartzea. 

- Lehengaiak ordenatzea eta biltegiratzeko baldintzak finkatzea. 

- Materia kimikoak, produktuak eta egokitzapen-materialak jaso eta bidaltzeko prozesuak ikuskatzea eta 
kontrolatzea. 

- Produktuak agindutako kalitatea betez egokitzea, eta haien kalitate-txostenak idaztea. 
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- 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.  

 

5. 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. 

 
 
 



 
 

Kimika transformatzaileko prozesuen antolamendua eta kontrola 
 

 

 
 

 

51 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0574_3:  
Prozesu kimikoko industrien 
antolamendua eta kudeaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
arkitekto teknikoa, edo dagokion 
graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0787_3  
Nahasteen formulazioa eta 
prestaketa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
arkitekto teknikoa, edo dagokion 
graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0788_3  
Produktu kimikoen 
egokitzapena eta 
biltegiratzea antolatzea eta 
kontrolatzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
arkitekto teknikoa, edo dagokion 
graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

2 urte 

MF0577_3:  
Prozesuen oinarrizko 
kontroleko sistemak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
arkitekto teknikoa, edo dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF0579_3:  
Prozesu kimikoko segurtasun- 
eta ingurumen-arauak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa edo 
arkitekto teknikoa, edo dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

2 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 

Laborategi kimiko-industriala 100 100 

Produktu kimikoen biltegia 15 15 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X X X 

Laborategi kimiko-industriala  X X X X 

Produktu kimikoen biltegia  X X X X 

  

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Arbel laukiduna. 
- Ikus-entzunezko ekipoak 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.  
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Ordenagailuak. 
- Inprimagailuak. 
- Dispositiboak, gardenkiak eta opakuak ikusteko proiektagailua, bideoa eta 

pantaila. 
- Esekitokiak eta armairuak. 

Orri birakaria. 
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Laborategi kimiko-industriala 

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

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

- Ur- eta gas-instalazioa: indarrean dauden legeen araberakoa. 
- Instalazio elektrikoa: ezarritako segurtasun-arauak bete behar ditu.  
- Gas industrialen instalazioa: erabilera industrialeko aire 

konprimatua, 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. 
- Garbiketarako 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. 
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 

izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 

 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 

dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
 
 

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

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

ezartzen den araudiaren arabera. 

 
 



 

 

 




