
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-

MODULUA 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA INSTALAZIO KIMIKOAN. 
(Zeharkakoa)  

Kodea  MF0048_2 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak Maila 2 

Energien eta zerbitzu osagarrien makinak, ekipoak eta instalazioak 
prestatzeko eragiketa osagarriak 90 

Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta 
instalazioen mantentze-lana (Zeharkakoa) 30 

Industria kimikoko prozesu osagarrietako oinarrizko eragiketak 40 
Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta 
instalazioen eragiketa-prozedurak. 80 

Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta 
instalazioen mantentze-lana (Zeharkakoa) 30 

Laginketak eta analisiak in situ (Zeharkakoa) 50 
Prozesuko, energiako eta zerbitzu osagarrietako instalazioen tresneria eta 
tokiko kontrola (Zeharkakoa) 80 

Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, ekipo eta 
instalazioen mantentze-lana (Zeharkakoa) 30 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetan lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0048_2: ZUZEN FABRIKATZEKO, SEGURTASUNEKO ETA 
INGURUMENEKO ARAUEN ARABERA JARDUTEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Segurtasun-arauak eta -gomendioak aplikatzea. 

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

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

A3: Jarduerak kontrolatzea, arriskuak prebenitzeko segurtasun-arauen arabera. 
EI3.1 Lehen laguntzako materiala eta jarraibideak identifikatzea, eta istripua gertatuz gero erabiltzeko moduan daudela bermatzea. 
EI3.2 Instalazioen garbiketa- eta mantentze-lanetan segurtasun-neurriak aplikatzea. 
EI3.3 Ekipoak, makinak eta instalazioak abiaraztean eta gelditzean, puntu kritikoak zaintzea. 
EI3.4 Aire- eta ur-emisioetan arauak bete daitezen behar diren kontrolak egitea. 
EI3.5 Gerta daitezkeen isurketetan ezarritako prozedurei jarraituz jokatzea. 
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko eta detektatzeko gailuak aktibo daudela eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
EI3.7 Kolore-kodeak, hodien zenbakiak eta anagramak zerrendatzea segurtasun-informazio gisa. 
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Edukiak 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

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

o Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea. 
o Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak. 
o Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 
o Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. 
o Enpresaria. 
o Lanpostuko arriskuen identifikazioa. 
o Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa). 
o Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa. 

- Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak. 
• Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
• Kimikako lanbide-arloko ingurumeneko jardunbide egokiak. 

 
2. Instalazio kimikoetako arrisku orokorren prebentzioa 

- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak. Arrisku materialak. 
• Lantokiko arriskuak. 

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

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

• Tresnak eta makinak erabiltzeak dituen arriskuak. 
• Erreminta eramangarriak eta eskuzkoak. Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. Erabiltzeko jardunbide egokiak. 

o Makinak: Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak: prebentzio intrintsekoa, fabrikatzailearen/diseinatzailearen neurriak, 
enpresa erabiltzailearen neurriak. Makinaren informazioa eta erabiltzailearen prestakuntza. 

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

 
3. Kutsatzaile fisiko eta kimikoen arriskuen prebentzioa 

- Laneko ingurunearekin lotutako arriskuak. Arrisku higienikoak. Sarrera. 
• Kutsatzaile fisikoak. Kausak. Kalteak. Prebentzioa. 

o Zarata. Bibrazioak. Erradiazioak. 
o Ingurune termikoa. Kondizio termo-hidrometrikoak. 

• Kutsatzaile kimikoak. Sarrera. Arrisku-mailaren araberako sailkapena. 
o Araudia: etiketak, segurtasun-datuen fitxak, R esaldiak eta S esaldiak. 
o Agente kimikoak organismoan sartzeko bideak. 
o Esposizio-mugak Espainian (INSHT). 
o Substantzia kimiko arriskutsuak biltegiratzea eta haiek erabiltzeko arriskuak. Elektrizitate estatikoaren arriskuak. 
o Instalazio arriskutsuetan esku hartzea (mantentze-lanak, aldaketak eta abar). Lan berezietarako baimenak (P.T.E.). 
o Hodei toxikoak (dispertsioa, iraunkortasuna, jarduera kolektiboa, babes-neurriak). Lan-ingurunea (esposizio-maila, 

mugak, babesa, neurria eta monitorizazioa). 
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4. Kutsatzaile biologikoen arriskuen prebentzioa. 
- Sarrera. Motak. Arriskuak. Prebentzio-neurriak. Sartzeko bideak. 

• Organismo biziak. Animalien eratorriak. Landareen eratorriak. 
 
5. Arrisku ergonomikoen prebentzioa. 

- Ergonomia. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. 
• Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea. 

o Ahalegin fisikoa. Lan-jarrerak. Mugimendu errepikakorrak. 
o Kargak maneiatzea. 
o Neke mentala. Nekea. 
o Faktore psikosozialak. 

 
6. Larrialdi-planen aplikazioa. 

- Instalazio kimikoetako suteak eta leherketak. Araudia. 
• Suteen kimika. Sutearen arrisku-faktoreak. 

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

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

• Detekzioa eta alarma. Detektagailu-motak: detektagailu ionikoak, ke-detektagailu optikoak, sugar-detektagailu optikoak, 
tenperatura-detektagailuak edo termikoak, xurgapen bidezko ke-detektagailuak, xurgapen bidezko atmosfera 
lehergarriko detektagailuak. 

• Ebakuazioa. Irteerak. Ebakuazio-bideak. Larrialdiko argiztapena, seinaleztapena. 
- Sua itzaltzea. Su-motak. 

• Su-itzalgailuak. Sailkapena. Plakak eta nahitaezko berrikuspenak. Su-itzalgailu eramangarrien kokapena eta 
eraginkortasuna. 

• Agente itzaltzaileak: 
o gasak (anhidrido karbonikoa, nitrogenoa, hidrokarburo halogenatuak;  
o likidoak (ura, aparrak);  
o solidoak (sodio eta potasio bikarbonatoa, amonio fosfatoa). 

• Sua itzaltzeko ekipo mugikorrak: Mahukak, ahoak, monitore eramangarriak, gortina-eratzaileak, su-itzalgailuak. 
• Sua itzaltzeko instalazio finkoak. 

o Suteetako ur-hargune hornituak (SUH). Sute-ahoak. Monitoreak. Zutabe lehorra. 
o Ur-langarreztagailu automatikoak (sprinkler-ak). 
o Suteak hauts bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. Suteak anhidrido karboniko (CO2) edo beste gas 

batzuen bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. Apar fisikoko sistemak. 
- Leherketekiko prebentzioa eta babesa. 

• Leherketa-motak. Lehergaiak. Ondorioak. Leherketekiko prebentzioa. Leherketekiko babesa. 
- Larrialdi-plan batean jardutea. 

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

- Instalazio kimikoko larrialdietan jardutea. 
• Barneko larrialdi-planeko antolamendua; kanpoko larrialdi-planeko egitura; elkar laguntzeko planak. 
• Ingurumen-kutsaduragatiko larrialdi-planak. 
• Larrialdi-kasuetarako simulazioak eta entrenamendua. 

 
7. Seinale- eta segurtasun-arauak 

- Segurtasun-arauaren kontzeptua. Arauak ezagutzea eta arauen oinarrizko printzipioak. 
• Arauen edukiak. Laneko prozedura seguruak eta segurtasun-arauak. 
• Zentro eta lantokietako segurtasun-seinalizazioa. Segurtasun-seinalizazioaren kontzeptua eta aplikazioa. Bete behar 

dituen baldintzak. Seinalizazioaren erabilera. Seinalizazio-motak. Segurtasun-seinaleak: Kolorea. Seinaleen forma 
geometrikoak. Ikurrak edo piktogramak. Keinuzko seinaleak. Seinale akustikoak. 

 
8. Arriskuen ebaluazioa. Segurtasun-egiaztapenak. 

- Alderdi orokorrak. Aplikatu beharreko metodologia. 
• Istripu-arriskuaren ebaluazioa. 
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o Metodo sinplifikatuak: Fine metodoa. Galdetegi bidezko ebaluazioa. 
o Arriskuak ebaluatzeko metodo konplexuak: Gertakari-zuhaitza. Hutsegiteen eta erroreen zuhaitza. 
o Arriskuen analisia eta prozesuen egingarritasuna. HAZOP. 

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

 
9. Istripuen ikerketa. 

- Ikerketaren helburuak. Jardueraren metodologia: 
• Datuak hartzea. Datuak ikertzea. 
• Kausak zehaztea. Kausa nagusiak hautatzea. 
• Kausen ordenazioa. Kausen zuhaitza. Hutsegiteen eta erroreen zuhaitza. 

 
10. Instalazio kimikoko instalazioen eta pertsonen babesa. 

- Norbera babesteko ekipoak. Zer dira? Zer funtzio dute? 
• NBEak hautatzea eta erostea. 
• NBEen sailkapena: Garezurra, aurpegia eta begiak, entzumena, gorputz-adarrak eta arnasbideak babestea. 

- Segurtasun-balbulak, haustura-diskoak, arintze-sistemak eta zuziak. 
- Atmosfera lehergarrien detektagailuak (mugikorrak eta finkoak). Lanen planifikazioa. 
- Lehen laguntzak, industria kimikoan. 

• Lehen laguntzaren kontzeptu orokorrak. Larrialdietarako ekintzak. 
• Lehen laguntzak emateko jarduera-arauak: 

o Larrialdi-egoeretan hartu beharreko neurriak. Arnasketa artifiziala. 
o Bihotz-biriketako bizkortzea. 
o Segurtasuneko saiheskako jarrera. Kontrako eztarrira joatea. Asfixia. 
o Asma-krisia. 
o Shocka. Shock anafilaktikoa. 
o Hemorragia. 
o Buruko lesioa. Bizkarrezurreko lesioa. 
o Hausturak. Erredurak. Begi-lesioak. Irentsitako toxikoak. 
o Istripu elektrikoak. 

 
11. Industria kimikoko ingurumen-kutsaduraren arriskuen prebentzioa. 

- Uraren kutsadura. 
• Ur-kutsatzaileak (organikoak, ez-organikoak, metalak, berotzea). 
• Instalazio kimikoko hondakin-uren tratamenduak: Tratamendu fisiko-kimikoak. Tratamendu sekundarioak. 

- Airearen poluzioa. 
• Kutsatzaile atmosferiko eta emisio-iturri nagusiak. 

o Aireko partikulak. Gas kutsatzaileak (emisioa eta isuriak). 
o Kutsatzaile atmosferikoen arazketa: 

- Hondakin solidoak: Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua: Hondakin arriskutsuen ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazio kimikoko ingurumen-legedia eta -kudeaketa. Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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

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

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak 
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