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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA OINARRIZKO ERAGIKETA OSAGARRIAK INDUSTRIA KIMIKOKO ETA 

KIDEKOETAKO LABORATEGI ETA PROZESUETAN   
Kodea  MF1312_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 
Produktu kimikoak eta haiei lotutakoak biltegiratzeko eragiketak 80 

 
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: UC1312_1: Oinarrizko eragiketa osagarriak industria kimikoko eta kidekoetako 
laborategi eta prozesuetan. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Masa eta bolumena neurtzeko ohiko eragiketak egitea, argibideen arabera. 

EI1.1 Balantza-mota desberdinak erabiltzea, eta kasu bakoitzaren pisuari dagokiona bereiztea. 
EI1.2 Bolumenak neurtzeko ekipoak erabiltzea, eta neurtu behar den bolumenaren arabera bereiztea. 
EI1.3 Likidoak ontziz aldatzea, argibideei jarraituz. 
EI1.4 Ekipoak eta tresnak garbitzen eta mantentzen laguntzea. 
EI1.5 Egindako eragiketak ezarritako euskarrian betetzea. 

 
A2: Nahasteak eta disoluzioak prestatzeko ohiko eragiketak egitea, argibideen arabera. 

EI2.1 Arrisku txikiko ohiko nahasteak egitea. 
EI2.2 Disoluzioak prestatzen laguntzea. 
EI2.3 Nahasteak eta disoluzioak prestatzeko ekipoak erabiltzea, argibideen arabera. 
EI2.4 Laginen, erreaktiboen, ekipoen eta tresnen mantentze-lan prebentiboetarako teknika errazak erabiltzea.  

 
A3: Industria kimikoko prozesuetako eragiketa osagarri sinpleak garatzea, egoeraren arabera egokiak diren ekipoak edo tresnak erabiliz. 

EI3.1 Materiak tratatzeko oinarrizko eragiketak egitea: ehotzea, bahetzea, hauspeatzea, iragaztea, dekantatzea, lurruntzea eta 
lehortzea. 
EI3.2 Materiak prestatzeko oinarrizko eragiketak egiteko ekipoak erabiltzea, argibideei jarraituz. 
EI3.3 Sortutako hondakinak segurtasun- eta ingurumen-arauen arabera tratatzea eta ezabatzea. 
EI3.4 Lanak dagokion euskarrian idatziz jasotzea. 

Edukiak 
1. Laborategiko oinarrizko eragiketa sinpleak 

- Lehengaiak eta produktu kimikoak, ontzi-motak, egokitzapen-materiala eta abar. 
- Produktu kimikoen etiketen adierazpenak eta piktogramak. 
- Laborategi bateko ohiko gelak. Laborategiko altzariak. 
- Laborategi kimiko bateko gailuak. 

• Pipetak eta material bolumetrikoa. Motak eta mantentze-lanak. 
• Balantzak. Balantza-motak. Mantentze-lanak. Pisaketa bat egiteko kondizioak.  

- Laborategiko materialak. 
• Laborategiko material-motak. 
• Materialak eta erreaktiboak sailkatzeko eta ordenatzeko sistemak. 

- Produktu eta erreaktibo kimiko ohikoenen ezaugarriak eta izenak. 
- Laborategian materiak tratatzeko oinarrizko eragiketak. 
- Ehotzea, bahetzea, hauspeatzea, iragaztea, dekantazioa, lurruntzea eta lehortzea, besteak beste. 
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- Masa eta bolumena neurtzeko sistemak. 
- Produktu likidoen, solido solteen eta produktu solido ontziratuen laginketa egiteko teknika.  
- Analisi mikrobiologikoak eta fisiko-kimikoak egiteko laginak hartzeko prozedura. 
- Laginketa-materiala eta -ekipoak. 
- Laginak identifikatzea, manipulatzea, kontserbatzea eta garraiatzea. 

 
2. Industria kimikoko prozesuetako eragiketa osagarriak. 

- Laborategiko berokuntza-sistemak. 
- Laborategiko hozte-sistemak. 
- Laborategian hutsa sortzeko sistemak. 
- Laborategian erabiltzeko uraren tratamendua. 
- Saiakuntza fisikoak egiteko tresneria. 
- Analisi kimikoak egiteko tresneria. 
- Nahasteak bereizteko ekipoak. 
- Materialak eta ekipoak prestatzeko eta akoplatzeko prozedurak. 
- Tresneria eta ekipoak kalibratzeko metodoak. 
- Tresna baten doitasunaren eta sentikortasunaren kontzeptuak. 

 
3. Nahasteak eta disoluzioak prestatzea. 

- Nahasteak eta konbinazioak. 
• Nahaste-motak: homogeneoak, heterogeneoak eta koloidalak. 
• Nahasteak bereizteko metodoak: dekantazioa, iragaztea, destilazioa, erauzketa, kristalizazioa eta abar. 

- Disoluzioak. Disoluzio-motak. 
• Disoluzioen ezaugarriak. 
• Disoluzio baten osagaiak: solutua eta disolbatzailea. 
• Disoluzioak idatzitako prozeduren arabera prestatzea. 

- Materia identifikatzen duten propietate fisiko-kimikoak (dentsitatea, fusio-tenperatura, irakite-tenperatura, bero espezifikoa).  
- Tresnak, gailuak, ekipoak: Irabiagailuak, balantzak (analitikoa eta pikor-eskalakoa), berogailuak, muflak, berotzeko xaflak, bainuak, 

termometroak, dentsimetroak, pH-metroak, zentrifugagailuak, eta abar.   
 

4.- Segurtasuna industria kimikoko prozesuetan  
- Industria kimikoan ingurunea babesteko eta ingurumen-arazoak prebenitzeko sistemak.  

• Lan-inguruneko kutsatzaileak: kimikoak, fisikoak eta mikrobiologikoak. 
• Industriako ekoizpen edo arazketa kimikoko prozesuetan sortzen diren kutsatzaileak neurtzeko eta ezabatzeko prozedurak. 
• Ingurumen-arriskuko egoeretan jarduteko arauak. 

- Segurtasuna eta prebentzioa industria kimikoan. 
• Segurtasuna industria kimikoan. Segurtasun-seinaleak. Alarma-sistemak eta babes-sistemak. 
• Sua: teoria eta teknologia. Zenbait su-mota prebenitzeko, detektatzeko eta itzaltzeko metodoak.  
• Industria kimikoko arrisku ohikoenak: mekanikoak, elektrikoak eta kimikoak. 
• Produktu kimikoek eragiten dituzten arriskuen prebentzioa. 
• Arrisku-faktoreak: prebentzio- eta babes-neurriak. 
• Larrialdi-planak. 

- Larrialdi-egoeretan babesteko eta erantzuteko sistemak eta neurriak. 
 

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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