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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-MODULUA PRODUKTU KIMIKOAK ETA HAIEI LOTUTAKOAK BILTEGIRATZEKO 

ERAGIKETAK   
Kodea  MF1311_1 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Industria eta laborategi kimikoetako eragiketa osagarriak eta biltegiko 

eragiketak Maila 1 

Garbiketa eta desinfekzioa laborategi eta industria kimikoetan 50 
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: UC1311_1: Produktu kimikoak eta haiei lotutakoak biltegiratzeko eragiketak 
egitea 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hornitzaileek ekartzen dituzten materialak (erreaktiboak, produktu kimikoak, egokitzapen-produktuak eta orokorrak) hartzeko 
definitutako urratsak aplikatzea; aurreikusitako erregistroak betetzea eta dagokien segurtasuna kontuan hartuta identifikatzeko eta 
etiketatzeko eragiketak egitea. 

EI1.1 Harrera egin behar zaien produktuak identifikatzea, haien egoera fisikoaren, aurkezpenaren eta biltegiratze-baldintzen arabera. 
EI1.2 Egiaztatzea jasotako materiak lehen egindako eskaerari dagozkionak direla, bai kantitateari bai kalitateari dagokienez. 
EI1.3 Jasotako materialen eta ontzien egoeran detektatutako desbideratzeen berri ematea, bai eta haiek biltegiratzeko dauden aukeren 
berri ere. 
EI1.4 Garraiolariaren dokumentazioarekin alderatuz, eskatutakoa harekin bat datorrela egiaztatzea eta erregistroak betetzea. 
EI1.5 Jasotako materialak etiketatzeko eragiketak egitea, argibideei jarraituz. 

 
A2: Materialak, produktu kimikoak eta bestelakoak sailkatzea, antolamenduko eta ordenako irizpideei jarraituz; biltegiko eta salgaien ohiko 
segurtasun-egiaztapenak egitea, ezarritako prozedurari jarraituz. 

EI2.1 Jasotako material-mota bakoitzari, argibideen arabera, dagokion kokapena identifikatzea. 
EI2.2 Egiaztatzea lekua badagoela eta tokia produktuen ezaugarrien arabera eta aurreikusitako errotazioaren arabera egokia dela. 
EI2.3 Jasotako materialak dagokien tokietan biltegiratzea. 
EI2.4 Produktu kimiken biltegiko ohiko segurtasun-egiaztapenak eta ezarritako maiztasunaz beste egiaztapen batzuk egitea, eta 
hautematen diren anomaliak jakinaraztea. 

 
A3: Ezarritako argibideen arabera eskaerak prestatzea, pertsonen, salgaien, instalazioen eta ekipoen arriskuak saihesteko baliabide egokiak 
erabiliz. 

EI3.1 Kargak prestatzeko eragiketak egitea, eskaeraren jarraibideen arabera, eta pertsonen, salgaien, instalazioen eta ekipoen 
arriskuak saihesteko baliabide egokiak erabiliz. 
EI3.2 Biltegitik zer material ateratzen den jasotzen duen erregistroa betetzea, eta haien faltak osatzeko beharraren berri ematea. 
EI3.3 Egiaztatzea eskaera toki eta kondizio egokietan geratzen dela, entregatu arte. 
EI3.4 Egiaztatzea prestatutako salgaiak bat datozela eskaeraren erreferentziekin. 

Edukiak 
1. Biltegian erabiltzen den dokumentazioa.  

- Sarrera- eta irteera-dokumentazioa. 
- Materia kimikoen harrerari eta biltegiratzeari buruzko dokumentazioa, euskarriak eta erregistroa.  
- Salerosketa-dokumentuak: eskaera, emate-agiria eta faktura. 
- Beste dokumentu batzuk: garraio-gutunak, argibide idatziak, egiaztapen-orriak eta abar. 
- Eskaerak prestatzeko erabiltzen den oinarrizko operatiba eta dokumentazioa. 
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2. Dokumentazio- eta eskaera-erregistroa. 
- Datuak sartzeko, lortzeko eta kontsulta errazak egiteko, oinarrizko erabiltzaile-mailako informatika. 
- Produktuak identifikatzeko eta lokalizatzeko sistemak. 
- Produktuen eta salgaien kodifikazio eta etiketatze automatikoa eta eskuzkoa. 
- Produktuaren egiaztapena. Eskaeraren erregistroa eta egiaztapena. 

 
3. Eskaeren prestaketa 

- Kontuan hartu beharrekoak.  
- Produktu-motak, eskaera-motak, eskaera-unitatea eta bilgarria. 
- Eskaera-unitatearen optimizazioa eta eskaera prestatzeko denbora. 
- Eskaerak prestatzeko metodoak: eskuzkoa, erdiautomatikoa eta automatikoa. 
- Eskaerak prestatzeko ohiko ekipoak eta baliabideak. 
- Eskaera-unitateko produktuen kokapena eta antolamendua. 
- Eskaeraren amaiera: Garraiatzeko edo entregatzeko aurkezpena eta paketatzea. 
- Eskuzko paketatzea eta mekanikoa. Paketatze-material eta -ekipoen erabilera. 

 
4. Biltegiratze-prozedurak. 

- Biltegia diseinatzeko oinarrizko printzipioak: kontzeptua eta funtzioak. 
- Produktu kimikoen biltegietako antolamendua.  

• Eremuen, lantokien eta salgai-fluxuen antolamendua.  
• Biltegi-motak, tamainaren, produktu-moten edo funtzioen arabera. 

- Biltegiko prozesu eta eragiketa osagarriak.  
• Salgai- eta informazio-fluxuak. 

- Salgaiak hartzeko eta bidaltzeko eragiketak. 
• Egokitzapeneko materialak eta lehengaiak. 
• Salgaiak izaeraren eta arriskuaren arabera —arrisku kimikoan zehaztutakoaren arabera— kokatzeko baldintza orokorrak. 
• Produktu kimikoak ordenatzeko, sailkatzeko eta biltegiratzeko sistemak: teknika, ekipoak eta dokumentazioa. 

- Barne-garraioaren baldintzak. 
- Biltegiko eragiketa osagarrietako ekipoen eta baliabideen erabilera. 
- Salgaiak manipulatzeko, biltegiratzeko eta garraiatzeko unitateak. 
- Biltegian instalazioak eta ekipoak erabiltzeko prozedurak. 

• Karga paletizatzea. 
• Manutentzioa: oinarrizko kontzeptuak. Ekipoak. 
• Karga-unitatea. Karga paletizatzea. Paletizazio-sistemak. Palet-motak. 
• Edukiontziak, bidoiak eta abar. Manutentzio bereziak. Salgai arriskutsuak. 
• Kargaren egonkortasuna. Orekaren oinarrizko ezagutzak. Motak. Kargaren grabitate-zentroa. 
• Orga deskargatuaren eta kargatuaren egonkortasun-galera. Kausak: iraultzea, abiadura handiegia, gainkarga, gaizki kokatutako 

karga, azelerazioak, okerreko maniobrak. 
• Manutentzio-orga autoeragilea eta eskuzkoa. 
• Sailkapena eta motak. Orgak erabiltzea eta gidatzea. 

- Produktu kimikoak biltegiratzeko legedia eta araudia.  
• Presiopeko ontzietarako, gai sukoietarako eta toxikoetarako kodeak eta sinboloak.  
• Izakinak identifikatzeko eta kontrolatzeko sistemak.  

 
5. Biltegiko segurtasuna. 

- Produktu kimikoen aurkezpeneko eta manipulazioko oinarrizko sinbologia interpretatzea. 
- Eskaerak prestatzeko eragiketetako prebentzioa, segurtasuna eta osasuna. 
- Postura-higienea: kargak eskuz manipulatzeari eta jarrera behartuetan egoteari buruzko oinarrizko gomendioak. 
- Eskaerak prestatzean gertatu ohi diren istripuak eta arriskuak. 
- Pilaketek dituzten segurtasun-ezaugarriak. 
- Biltegietako segurtasun-materialak eta -ekipoak. 
- Biltegietako segurtasun-seinalizazioak eta -neurriak. 
- Segurtasuneko detektagailuak. 
- Alarma-sistemak: gehien erabiltzen diren gailu automatikoak. 
- Lan-inguruneko kutsatzaileak: kimikoak, fisikoak eta biologikoak. 
- Segurtasun-fitxak. 
- Biltegiko larrialdi-plana. Larrialdi-egoeretan jarduteko oinarrizko arauak. 
- Norbera babesteko ekipoak.  
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- Ingurumen-araudia. 
- Suteetako segurtasun-printzipioak. Su-itzalgailuak: motak eta suaren jatorriaren araberako egokitasuna. 
- Lehen laguntza. Botikina. Jarduteko jarraibideak. 

 
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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