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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA INDUSTRIA-HONDAKINAK KUDEATZEKO ERAGIKETAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0289 
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-hondakinen ezaugarriak zehaztea 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0077_2 INDUSTRIA-HONDAKINAK BILTZEA ETA TRATATZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-
burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Industria-hondakinak kudeatzeko eragiketak azaltzea, biltzen direnetik hasi eta azken antolamendura arte. 

EI1.1 Industria-hondakinen bilketa- eta garraio-sistemak identifikatzea. 
EI1.2 Industria-hondakinak biltegiratzeko eragiketak laburbiltzea, haien arriskua, gehieneko biltegiratze-denbora eta beste irizpide 
batzuk kontuan hartuta. 
EI1.3 Hondakinak deskargatu eta tratatu aurretik egin beharreko egiaztapenak azaltzea. 
EI1.4 Deskarga-metodoak eta eragiketa horietarako esleitutako eremuek bete beharreko kondizioak sailkatzea. 
EI1.5 Lerro bakoitzaren tratamendu-prozesuaren laburpena egitea, eta adieraztea zein diren hura osatzen duten elementuak, egiten 
diren eragiketak, espero diren emaitzak eta egiten diren mantentze-lanak. 
EI1.6 Tratamendu-lerro desberdinekin lotutako arriskuak, segurtasun-neurriak eta gorabeheren aurre erantzuna identifikatzea. 
EI1.7 Segurtasun-biltegien oinarrizko egitura grafikoki irudikatzea. 
EI1.8 Industria-hondakinak segurtasun-biltegietan deskargatzeko eta uzteko prozesuak azaltzea. 
EI1.9 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, industria-hondakinak kudeatzeko eragiketekin erlazionatutako arriskuak 
prebenitzeko. 

 
Edukiak 
1. Industria-hondakinen bilketa, garraioa eta biltegiratzea 

o Bilketa eta garraioa: 
• Hondakin-motak  
• Hondakinaren bolumena 
• Bilketaren maiztasuna 
• Garraioan ibilitako distantziak 
• Erabilitako ibilgailuak 
• Garraioari dagokion araudia 

o Biltegiratzea: 
• Hondakinen propietate fisiko-kimikoak 
• Arriskua  
• Hondakinak deskargatzeko prozedurak  
• Deskarga-eremuko kondizioak 
• Gehieneko biltegiratze-denbora 
• Hondakinen sorrera-tasa 
• Biltegiratzeko ontziak eta espazioaren erabilgarritasuna 
• Biltegiratze-espazioen aireztapena 

o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea industria-hondakinen bilketan, garraioan, eta 
biltegiratzean. 

 
2. Industria-hondakinen tratamendua 
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o Tratamendu fisiko-kimikoa: 
• Tratamendu fisiko-kimikorako instalazio baten asmoa eta helburuak 
• Tratamendu-instalazio baten banaketa orokorra 
• Ekipoen funtzionamendua, maneiua eta mantentze-lanak (zentrifugatzea, fluido-xukatzea, destilazio sinplea, eta beste) 
• Prozesu fisikoak (solido-bereizketa): sedimentazioa, flotazioa, iragazketa  
• Prozesu kimikoak: neutralizazioa, hauspeatzea, gatzapen-malutapena. 
• Prozesu fisiko-kimikoak: xurgapena, adsortzioa, ioi-trukea, emultsio-haustura 

o Solidotze-/egonkortze-teknologiak: 
• Helburuak eta aplikazioak 
• Immobilizazio-mekanismoak 
• Hondakin geldotuen portaera 
• Solidotze-/egonkortze-prozesuetan aplikatzeko irizpideak 

o Tratamendu termikoa edo balorizazio energetikoa (errausketa): 
• Alderdi orokorrak  
• Ingurumen-problematika  
• Errausteko teknologia 

o Balorizazioa: 
• Baliaraz daitezkeen hondakin-motak  
• Aplika daitezkeen teknologiak 
• Balorizazio-prozesua (organikoak eta inorganikoak) 
• Industria-hondakinak baliarazteko moduak: joerak 

o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea industria-hondakinen tratamenduan 
 

3. Industria-hondakinak segurtasun-biltegietan isurtzea  
o Segurtasun-biltegiak kokatzeko baldintza orokorrak 
o Eraikuntza-fasea 
o Ustiapen- edo funtzionamendu-fasea: 

• Hondakinak onartzea eta egokitzea 
• Hondakinen deskarga- eta uzte-prozesuak 
• Lixibiatuen eta gasen tratamendua 

o Zigilatzea eta ixtea 
o Itxi ondoko zaintza eta kontrola 
o Segurtasun-biltegiaren ingurumen-berreskurapena 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea industria-hondakinen isurpenean 

 
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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