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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA INDUSTRIA-HONDAKINEN EZAUGARRIAK ZEHAZTEA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0288 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Industria-hondakinen kudeaketa Iraupena 120 

Industria-hondakinen identifikazioa 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Industria-hondakinak kudeatzeko eragiketak 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0077_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, industria-hondakinen ezaugarriei dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazio batean trata daitezkeen edo segurtasun-biltegi batean isur daitezkeen industria-hondakinen ezaugarriak zehaztea. 

EI1.1 Industria-hondakin mota desberdinen ezaugarriak zehazteko prozedura teknikoak eta protokoloak azaltzea. 
EI1.2 Laborategian: 

- Lan-eremua, materiala eta analisia egin dakiekeen laginentzako erreaktiboak prestatzea. 
- Oinarrizko laginen lixibiazio-testak egitea. 
- Lagin arazodun batek zer deshidratazio-maila duen begiratzea. 
- Ezaugarriak zehazteko oinarrizko eragiketak egitea: pH-a neurtzea, errautsak analizatzea, elementu kimiko jakin batzuen 

edukia zehaztea, eta beste. 
EI1.3 Laginak analizatu ondoren lortutako emaitzak idaztea. 
EI1.4 Analisiaren hondar-produktuak baztertzea, segurtasunari eutsiz. 
EI1.5 Erabilitako laborategiko tresneriaren oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
EI1.6 Analizatutako hondakinak onartzeko buletina egitea, eta haiek garraiatzeko eta erabiltzeko kondizioak idatziz jartzea. 
EI1.7 Laborategiko lanei lotutako laneko arriskuak identifikatzea, eta dagozkien segurtasun-neurriak aplikatzea 

 
Edukiak 
1. Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko instalazioak 

o Ezaugarriak zehaztearen helburuak 
o Hondakinen sailkapena: Arriskutsuak Ez-arriskutsuak. 
o Kimikako laborategien oinarrizko azpiegitura 
o Gai hauen inguruan bete beharreko arauak: 

• Substantzien erabilera 
• Materialak 
• Ekipoak 
• Ihesak edo suteak daudenean egin beharrekoa 

 
2. Industria-hondakinen ezaugarriak zehazteko eragiketak 

o Laborategiko materiala ezagutzea eta sailkatzea 
• Beirazko materiala 
• Portzelanazko materiala 
• Metalezko materiala 
• Askotariko materiala 

o Materiala garbitzea eta zaintzea 
o Laborategiko ekipoak: erabilera eta mantentze-lanak  
o Substantzia kimikoen sailkapena eta erabilera 
o Patroiak eta erreferentzia-materialak 
o Parametroen zehaztapena:  

• pH-a  
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• Presioa 
• Tenperatura  
• Hezetasuna 
• Kontzentrazioak 
• Beste parametro batzuk 

o Emaitzak aztertzea eta inprimakiak betetzea. 
o Laborategian substantziak batetik bestera mugitzea eta biltegiratzea 
o Laborategiko hondakinen maneiua 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea laborategiko lanetan 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
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 urte baino gehiagokoentzako 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: Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa.              
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