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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA LABORATEGI ETA INDUSTRIA 

KIMIKOETAN  
Kodea  MF1310_1 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa osagarriak eta biltegiko 

eragiketak Maila 1 

Produktu kimikoak eta haiei lotutakoak biltegiratzeko eragiketak 80 
Oinarrizko eragiketa osagarriak industria kimikoko eta kidekoetako laborategi 
eta prozesuetan 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa osagarrietako eta biltegi-

eragiketetako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1310_1: Produktu kimikoak erabiltzen diren materialak, ekipoak 
eta instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak egitea. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laborategi eta industria kimikoetako material, tresna, ekipo eta eremuetako zikinkeria ezabatzeko erabiltzen diren garbiketa-ekipoak eta 
-produktuak identifikatzea, bai eta ezarritako protokoloen arabera eta nagusi hurrenaren argibideei jarraituz erabiltzean haiek dituzten 
ezaugarriak, funtzioak eta izan ditzaketen aukerak ere. 

EI1.1 Eremu, material eta ekipoetan dauden zikinkeria-iturrien ezaugarriak zehaztea, garbitzeko dituzten aukeren arabera. 
EI1.2 Zikinkeria-iturri baten inguruko kasu praktikoetan, garbiketa-produktua hautatzea zikinkeria-motaren eta garbitu behar den 
ekipoaren arabera. 
EI1.3 Zikinkeria-iturri baten inguruko kasu praktikoetan, hondakinak ezabatzeko erabiltzen diren produktuak eta garbiketa-ekipoak eta 
edukiontziak toki eta egoera egokietan daudela egiaztatzea. . 
EI1.4 Zikinkeria-iturri baten inguruko kasu praktikoetan, erabiltzen diren produktu-motetarako egokiak diren lan-arropak eta babes-
ekipoak erabiltzea. 

 
A2: Garbiketa-jarduera espezifikoak egitea premia-motaren arabera eta pertsonek, ekipoek eta instalazioek izan dezaketen arriskuaren 
arabera, ezarritako protokoloei jarraituz eta lan-egoera desberdinetarako behar diren higiene- eta prebentzio-neurriak hartuz. 

EI2.1 Laborategi eta industria kimikoetako eremuak, ekipoak eta materialak garbitzea, kasu bakoitzerako araudiak ezartzen duen 
maiztasuna betez. 
EI2.2 Ustekabeko gertakari batean egiten diren premiazko jarduerak eta aurretiaz ezarritako garbiketa-planak bereiztea. 
EI2.3 Antolamendu-irizpide egokiak aplikatzea, pertsonak eta makinak igarotzen diren tokietan garbiketako ekipo eta tresnak traban 
egon ez daitezen.  
EI2.4 Pertsonak, ekipoak eta instalazioak arriskuan jar ditzaketen ustekabeko isuriak ezabatzeko berariazko material eta ekipoak 
erabiltzea. 
EI2.5 Egindako jarduerei eta material-inbentarioari dagozkien erregistroak betetzea. 
 

A3: Ingurumeneko prebentzio neurriak aplikatzea hondakinak biltzeko ontzi desberdinak erabiliz, ezabatu behar diren hondakinen eta 
araudiaren arabera. 

EI3.1 Hondakin-motak bereiztea, eta edukiontzi egokiarekin eta ezabatzeko sistemarekin lotzea. 
EI3.2 Edukiontzien egoera egiaztatzea, kontrolik gabeko isuriak eta jarioak saihesteko. 
EI3.3 Ingurumen-kudeaketako arduradunari jakinaraztea ezabatzen diren hondakinak kudeatzaile baimendu batek eraman behar 
dituela. 

Edukiak 
1. Garbiketa-prozedurak eta -motak. 

- Zikinkeriaren kontzeptua, definizioa eta motak  
• Oinarrizko kontzeptuak 
• Zikinkeria-motak 
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 Zikinkeriaren egoera Zikinkeriaren izaera eta jatorria 
 Zikinkeria gainazalari zenbatean atxikitzen zaion 
 Industria kimikoan erabili ohi diren materialak. 

- Detergentziaren mekanismoa. Bustitzea. Zikinkeriaren desplazamendua. 
- Hotzeko eta beroko garbiketa. Uraren kalitatea. Garbiketaren tenperatura.  
- Garbiketaren prozedura fisikoak eta kimikoak: xurgapen-, absortzio- eta abrasio-sistemak. 
- Garbiketa ingurune urtsuan eta disolbatzaileak erabiliz. 
- Zikinkeria minimizatzeko eragiketa osagarriak. 
- Garbiketaren sailkapena. 

• Ohiko garbiketak eta mantentze-lanetakoak. 
• Garbiketa bereziak: desinfektatzea, esterilizatzea, intsektuak kentzea eta arratoiak hiltzea. 

- Produktu desinfektatzaileen ezaugarri orokorrak: identifikazioa, erabilerak, abantailak eta eragozpenak, toxikotasuna eta abar. 
- Garbiketaren eta desinfekzioaren konbinazioa. 
- Garbitzeko ekipoak eta produktuak. 

• Detergenteen osagaiak. Jokatzen duten papera eta ekintza. 
• Ekipoen korrosioa. Aluminio-aleazioak. Altzairu herdoilgaitzak.  
• Garbiketarako ekipamendua. 

 
2. Garbiketa-eragiketen antolamendua eta erregistroa 

- Erregistro-sistemak. Garbitzeko ezarritako protokoloak. 
- Garbiketa- eta desinfektatze-programak. 
- Garbiketa- eta desinfektatze-programaren kontrola eta monitorizazioa. 
- Garbiketa-jardueretako erregistroak eta kontrol-fitxak. 

 
3. Segurtasuna eta ingurumena garbiketa-eragiketetan 

- Garbiketa-produktuen oinarrizko bateraezintasunak. 
- Segurtasuna hauen erabileran: 

• Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak. 
• Lan-ekipoak eta norbera babesteko ekipoak. 
• Garbiketa-ekipoak eta -produktuak erabiltzeagatiko arriskuak. 

- Ustekabeko isurietarako material espezifikoak. 
- Hondakinak biltzeko sistemak. 
- Ustekabeko isuriak edo jarioak gertatzean kontuan izan behar diren erreferentziazko arauak eta argibideak. Ustekabeko isurietako 

larrialdi-planak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketetan erabiltzen diren produktu kimikoen segurtasun-fitxak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko baldintzarik. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa osagarriak eta biltegiko eragiketak. 
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