
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-

MODULUA 
KONTROL AURRERATUKO SISTEMAK ETA PROZESUAK 
OPTIMIZATZEKO SISTEMAK Berariazkoa 

Kodea  MF0578_3 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola Maila 3 

Prozesuko instalazioetako, energia-ekoizpeneko instalazioetako eta instalazio 
osagarrietako makinen eta elementuen egokitzapena 90 

Prozesuko eta energia-ekoizpeneko ekipoen eta instalazioen, eta ekipo eta 
instalazio osagarrien egokitzapena 90 

Prozesu kimikoa eta operazio unitarioak 80 
Instalazio osagarri nagusiak eta haiek instalazio kimikoetan egiten duten 
zerbitzua 80 

Laginak hartzea instalazio kimikoan eta haien azterketa analitikoa egitea 
(Zeharkakoa) 60 

Instalazio kimikoetako tresneria eta kontrola (Zeharkakoa) 90 
Prozesu kimikoko industrien antolamendua eta kudeaketa (Zeharkakoa) 90 
Prozesu kimikoko segurtasun- eta ingurumen-arauak (Zeharkakoa) 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

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

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0578_3 KONTROL AURRERATUKO SISTEMAK ETA OPTIMIZAZIO-
SISTEMAK GAINBEGIRATZEA ETA ERABILTZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kontrol aurreratuko sistemak deskribatzea, eta prozesu kimikoko ekoizpenarekin, errendimenduarekin eta kalitatearekin erlazionatzea. 

EI1.1 Kontrol aurreratuko sisteman parte hartzen duten ekipo guztien —elektrikoak, elektronikoak eta abar— funtzioak identifikatzea. 
EI1.2 Kontrol aurreratuko ekipoekin une bakoitzean egin behar diren eragiketak deskribatzea, bai eta beste kontrol-sistemekin duten 
erlazioa eta sinkronizazioa ere. 
EI1.3 Kontrol aurreratuaren erregulazioa produktu kimikoen kalitate-espezifikazioekin eta ekoizpen-beharrekin erlazionatzea. 
EI1.4 Prozesu kimikoen kontrolean erabilitako dokumentazioa eta erregistroak eta haien eguneratzea deskribatzea, eta haien 
trazabilitatearekin erlazionatzea. 

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

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

 
A3: Prozesu kimiko industrialetan, energia ekoizpeneko eta banaketako prozesuetan eta beste zerbitzu osagarri batzuetan kontrol 

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

 
A4: Kontrol aurreratua eta optimizazio-kontrola ebaluatzea, prozesu kimikoetako, energia ekoizpeneko eta beste zerbitzu osagarri 

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

Edukiak 
1. Kontrol "aurreratua". PID kontrolaren ondorengo garapenak. 

- Kontrol aurreratuaren aldaerak. 
• Kaskada-kontrola. Aurrerapeneko kontrola (feed-forward). Kontrol moldatzailea. 
• Ereduan oinarritutako kontrol prediktiboa (MPC). Kontrol optimoa. Aldagai anitzeko kontrola. DMC (dinamic matriz control). 
• Beste kontrol-egitura batzuk: Ratio bidezko kontrola. Gama banatuko kontrola. Maximoen kontrola (overridea). 

 
2. Kontrolagailu logiko programagarriak (PLC). 

- PLCak: Sarrera. Oinarrizko kontzeptuak. Funtzionamendu-printzipioak. 
• Adierazpidea, ikurren eta koloreen hitzarmena. 
• PLC hardwarea, PLC sofwarea. Logikako eta programazio-lengoaiako printzipioak. 
• PLC baten egitura: Rack-a. Bastidorea edo xasisa. Elikatze-iturria. CPUa (prozesatzeko unitate zentrala). Sarrera-

moduluak (diskretuak eta analogikoak). Irteera-moduluak (diskretuak eta analogikoak). Memoria. Ekortze-denbora. 
• Prozesuen kontrola eta programazioa, automata programagarriak erabiliz. 

o Sarrera. Adibide argigarria. 
o Ekuazio logikoak. Sistema logiko konbinazionalak eta sekuentzialak. 
o Motorren kontrolari aplikatzea. Alarma- eta segurtasun-sistemei aplikatzea. Prozesuaren kontrolari aplikatzea: 

birsorkuntzak, abiarazteak, geldialdiak eta abar. 
 
3. Kontrol digitaleko sistemak (SCADA) industria kimikoan. 

- Kontrol banatua. 
• Kontrol banatuaren definizioa. Deskribapen orokorra: sistema analogikoak eta sistema digitalak. 
• Oinarrizko kontrolagailua (erregulagailu digitala). Funtzio anitzeko kontrolagailua. 
• Operadorearen lan-estazioa. 
• Oinarrizko elementuak: elikatze elektrikoa, seinalea sartzeko konexioak, seinale-irteerak, moduluak eta kontrola, kalkulu-

moduluak, erregistroak eta biltegiratzea, bistaratzeko pantailak eta operazio-sistema. 
• Kontrol banatu bat osatzen duten atalak eta mailak. 

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

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

agindua). Deskribapena grafikoki egitea adibide erreal bat erabiliz. 
• Sistemaren sendotasuna. Sistema hobetzen duten egiturak. Elementu garrantzitsuek huts egitean sistemak dituen 

konfigurazioak. 
• Operadoreak sistemarekin duen komunikazioa: Teklatua. Sagua. Ukipen-pantaila. 
• Operadoreak sistemarekin duen interakzioa. Laneko pantailen edukia: 

o Instalazioaren fluxuaren diagrama (aktiboa) pantailan. 
o Prozesuko aldagaiak denbora errealean adieraztea. 
o Kontrol-begiztak pantailan adieraztea. Sistemak instalazioaren informazioa transmititzeko duen gaitasuna (pantaila, 

inprimagailu bidezko txostenak, alarma-koadroak, euskarri elektronikoko fitxategiak eta abar). 
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o Zenbait lan-pantaila izateko sistemak duen gaitasuna, hala nola hauek: Unitate nagusia. Sistema osagarriak, 
alarmak, historikoak eta abar. 

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

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

- SCD, SCADA edo kontrol banatuko sistema komertzial batzuk. 
 
4. Prozesuen optimizazioa. 

- Destilazio-zutabeen, erreaktoreen, labeen eta galdaren kontrol aurreratua. 
• Kontzeptu orokorrak. Hondoko kontrol-sistema. Buruko kontrol-sistema. Presioaren kontrola, kalitatearen kontrola. Aldagai 

neurtuak. Lortutako aldagaiak. Destilazioa kontrolatzeko ohiko eskemak. 
• Nahasteen kontrol aurreratua. 
• Nahasteak. 
• Nahasteen propietateen kalkulua: propietate linealak eta ez-linealak. 
• Master-ratio kontrola. Errezeta. Propietate sentikorrak. Osagai sentikorrak. 
• Nahasteen aldagai anitzeko kontrola. 

- Prozesuen optimizazioa. 
• Programazio lineala. Programazio ez-lineala. 
• Prozesuak optimizatzeko erabilitako ordenagailuak. 
• Ordenagailuak eta SDC. 
• Optimizazioa off-line eta denbora errealeko optimizazioa. 
• Neurona-sareak eta sistema adituak. 

- Kontrol-aretoak. 
• Kontrol-gela baten deskribapen orokorra. 
• Informazioaren sarrera eta irteera. 
• Instalazio elektrikoa. Lokalaren egokitzapena. Ergonomia (argiztapena, bistaratze-pantailekin lan egitea). Kanpoarekiko 

komunikazioa. Urruneko zaintza. 
 

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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