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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0574_3 INSTALAZIO KIMIKOKO ERAGIKETAK ANTOLATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Industria kimikoko ekoizpen-prozesu nagusiak aztertzea eta interpretatzea, eta produktuekin eta haien aplikazio-eremuekin 

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

 
A2: Gai kimikoak ekoizteko programak ezartzea, eta fabrikazio-faseak materiaren transformazio kimikoekin erlazionatzea. 

EI2.1 Prozesu kimiko nagusien optimizazioa erlazionatzea, ekoizpen-ezaugarriekin. 
EI2.2 Industria kimikoaren prozesu tipo baten fabrikazio-diagrama batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Materialen, tresnen, ekipoen eta neurgailuen dokumentazio- eta informazio-beharrak zehaztea. 
- Fabrikatu edo araztu behar ditugun produktuak identifikatzea, haien ezaugarri fisikoen eta kimikoen arabera. 
- Espezifikazioekin bat datozen azken produktuak lortzeko kontrolatu behar diren kalitate-parametroak ezartzea. 
- Prozesuaren fase bakoitzean materiari gertatzen zaizkion transformazioak azaltzea. 
- Ekoizpen-jardueren sekuentziak, haien sinkronismoa, aldiberekotasuna eta puntu kritikoak zehaztea. 
- Hornikuntza-denbora eta -kantitatea zehaztea, bai eta fabrikatutako produktuak entregatzeko epeak ere. 
- Lortu behar den produktu-kantitatea nahiz produktuak izan behar dituen ezaugarriak kontuan hartuta egokiena den 

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

 
A4: Ekoizpen kimikoa planifikatzeko eta kontrolatzeko behar diren jarduerak eta dokumentuak analizatzea. 

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

 
A5: Industria kimikoaren antolamendu- eta funtzio-egitura aztertzea. 

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

 
A6: Talde-lanaren dinamikarekin lotutako jarduerak aztertzea eta garatzea. 

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

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

Edukiak 
1. Prozesu kimikoen antolamendua. 

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

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

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

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

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

- Prozesu kimiko industrialak. 
• Prozesu kimikoen konbertsioa, produktibitatea eta errendimendua. 
• Zerrendako prozesuen oinarrizko deskribapena: 

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

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

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

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

o Prozesuko erreaktiboak, produktuak, azpiproduktuak, hondakinak eta erreakzio-motak identifikatzea. 
o Fabrikatutako produktuen aplikazio-eremuak identifikatzea. 
o Etapa bakoitzaren parametro karakteristikoak definitzea: faseen izaera, tenperatura, presioa, kontzentrazioak, pH-a 

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

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

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

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

 
2. Instalazio kimikoetan lan egiteko sistemak eta metodoak. 

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

- Instalazio kimikoetako dokumentazioa. 
• Erabilgarri dagoen dokumentazioa: 

o Unitatearen operazio-eskuliburuak. Ingeniaritzako eskuliburuak. 
o Laneko prozedura normalizatuak. 
o Ekipo nagusien operazio-eskuliburuak eta fitxa teknikoak. 
o Adibidea 

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

• Unitateko dokumentazioaren artxiboa, kudeaketa eta kontrola. Garrantzia. 
 
3. Ekoizpen jarraituaren eta ez-jarraituaren plangintza eta kontrola. 

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

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

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

- Lotekako ekoizpen baten programazioa. 
• Programazio-ereduak. Aurrekontua. Programazio lineala. Ordenagailu bidezko simulazioa. Industria edo enpresa 

batzuetarako garatutako eredu espezifikoak. 
- Produktu bat sustatzeko metodoak. Publizitatea. Salmenta-promozioak. Harreman publikoak. Salmenta pertsonalak. 
- Produkzioaren aurrerapenaren kontrola. 

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

 
4. Instalazio kimikoko kalitate-kontrola. 

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

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

- Kalitatea produktuaren diseinuan. 
• Bezeroen beharrak. 
• Diseinuaren plangintza. 
• Diseinuaren abiapuntuko datuak definitzea. 
• Diseinua egitea. 
• Diseinuaren baliozkotasuna egiaztatzea. 

- Produktu bat garatzea. 
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• Produktuen garapenaren logika. 
• Faseak: 

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

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

 
5. Kalitatearen kudeaketa 

- Prozesuaren azterketa. 
• Sistema fisikoa. Fabrikazio-sistemaren azterketa. Integrazio-mailak. Logistika eta biltegiratzea. 
• Makineria eta instalazioen inbentarioaren egoera. 
• Informazio-sistema. 
• Analisi-eredua. 

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

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

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

o Datuak eta emaitzak aurkezteko grafiko-motak. 
o Aldagaien eta ezaugarrien araberako kontrol-grafikoak. 
o Kontrol-grafikoak interpretatzea. 

 
6. Prozesu-industriaren antolamendu-egitura eta egitura funtzionala. 

- Enpresaren egitura funtzional eta organikoa. 
• Deskribapena. Hura ezagutzeak ekoizpen-prozesuan duen garrantzia. 
• Ekoizpen-sailak beste sail batzuekin dituen harreman funtzionalak: 

o Ingeniaritza. Kontrol- eta kalitate-laborategia. Segurtasuna. Giza 
o baliabideak. Erosketak-Biltegia. I+G+B. Mantentze-lanak. Zerbitzu osagarriak. 
o Gainerako ekoizpen-unitateak. 

- Ekoizpenaren helburuak, funtzioak eta azpifuntzioak. 
• Instalazio Kimikoaren Ekoizpeneko unitateen arduradunen arteko erlazio- eta komunikazio-mekanismoen garrantzia. 
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7. Industria kimikoan giza baliabideak kudeatzeko talde-dinamika. 

- Enpresa-antolamenduko printzipioak. 
• Talde edo ekipo bateko kideen ekintzen zuzendaritza eta koordinazioa. 
• 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. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola 
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