
LABORATEGIETAKO HONDAKINAK 

SEGURTASUNA 2. KUDEAKETA 1. MINIMIZAZIOA 

 Botatzen dugun substantzia/objektua. 

 Kimikako laborategietan hainbat material eta gai kimiko erabiltzen ditugu 

praktika saioetan.  Uneoro galdetu beharko diogu gure buruari hondakintzat 

hartu behar ditugun. 

NaCl 

Glukosa 

Hondakinak  al dira? 
Egoera onena 

Egoera txarrena 

Aurreikusi 

ZER DA HONDAKINA? 

HONDAKINAK NOLA ONTZIRATU 

 Hondakin likidoak botatzeko,aho txikia: garrafak. 
 Hondakin solidoentzako, aho handia: bidoi urdinak. 

 Ontzi egokiak erabili 

 Iraungitzea: ekoizpen datatik 5 urtera. 
 Homologatutako ontziak erabili 

 Etiketan agertzen den informazioa bete. 
 Etiketa jarri ontzia erabiltzen hasi aurretik 

 Hondakin likidoak botatzeko garrafetan tapoia zigilatzen duten zirrindolak kendu behar dira. 
 Hondakin solidoentzako bidoietan goma eta balezta sistema ondo finkatu behar dira. 

 Ontziak ondo itxi 

 Adierazitako marka, marra horizontala, ez da inoiz gainditu behar. 
 Hots, ez bete inoiz ontziaren edukieraren %80a baino gehiago. 

 Ontziak betetzea 

 TXARTO   ONDO 

 Hutsik dauden ontziak berriz erabili soilik homologatuta badaude eta konposatuak kimikoki 
 bateragarriak badira. 

Laborategietako hondakinak murrizteko irizpideak 

  Laborategietako praktiketan lana modu egokian egin, bakarrik erreaktiboen eta 
disolbatzaileen beharrezko kantitateak erabili. 

  Disoluzioak prestatzen direnean beharrezko kantitatea erabili ostean soberan geratzen 
dena gorde eta berrerabili posible denean. 

 Laborategi praktiken eta esperimentuen diseinua eta eskala hobetu. 

 Laborategietako instrumentazioa berriztatu, teknika gero eta sentikorragoak bilatu. 

  Erreaktiboen “stock”-a laborategi bakoitzeko beharretara egokitu. Horretarako produktuen 
inbentarioa aldizka egitea komeni da. Produktu kimiko zaharrenak lehenago erabili. 

 Hutsik dauden ontziak berriz erabiltzea baloratu. 

 Laborategien artean produktu kimikoak partekatu. 

 Praktiketan sortzen diren hondakinak beste esperimentuetarako erabili.  

  Substantzia arriskutsuak, hain arriskutsuak edo arriskutsuak ez diren produktuengatik 
ordezkatu. 

Konposatu kimiko guztien segurtasun fitxak kontsultatu 

PIKTOGRAMA BEHAKETAK ARRETA 
Kantitate txikietan arnastea eta 
ahoratzea edo larrutik  
xurgatzea txarra osasunerako. 

Gorputzarekiko kontaktua 
ekidin. 

Arnastea, ahoratzea edo 
larrutik xurgatzea osasunerako 
kalte larriak edo kronikoak. 

Gorputzarekiko kontaktua 
ekidin.  Ezinegona badago 
medikuarengana jo. 

Ingurumenean ekosistemaren 
oreka naturala alda dezake. 

Arrisku potentzialaren arabera 
isurtzea ekidin.  Hondakin 
bereziak eliminatzeko  
aginduak ikusi. 

Larruazal-ehuna  hondatzen 
du. 

Begiekiko, larruarekiko edo 
jantziarekiko kontaktua ekidin. 
Ez arnastu lurrinak.  

Sukoia den gasa, aerosola, 
likidoa edo solidoa. 

Sugarretatik,  txinpartetatik 
edo bero iturrietatik urrun 
mantendu. 

TOXIKOA 

KALTEGARRIA 

INGURUMENARENTZAKO  
ARRISKUTSUA 

KORROSIBOA 

SUKOIA 2. Jasotako hondakinak UPV/EHUrekin lan egiten duen
 baimendutako kanpo-gestoreak kudeatuko ditu. 

Laborategi saiakeretan ahalik eta KANTITATE TXIKIENAK 
erabiliko ditugu hondakin gutxien sortzeko. 

 

. 

1. Laborategian sortutako hondakinak UPV/EHU mailan 
 ezarritako kategorien arabera sailkatu. 

“Zientzia eta Teknologia Fakultateko Kimikako eta 

Ingeniaritza Kimikako irakaskuntza laborategietan 

sortzen diren hondakinak” proiektua, 

Ikasleen, enpleguaren eta gizarte erantzukizunaren 

arloko errektoreordetzaren laguntzarekin. 2015 

Zenbait adibide: 

Hondakinak Adibidea 

Disolbatzaile halogenatuak  Edozein halogeno %1a baino gehiagoko proportziotan duten produktu organiko likidoak. 

Disolbatzaile ez-halogenatuak  Halogenoen %1a baino gutxiago duten eta sukoiak diren produktu organiko likidoak. 

Disoluzio ez organiko azidoak  Azido ez organikoak eta euren ur-disoluzio kontzentratuak (%10a baino gehiago 
bolumenetan). 

Xurgatzaileak. Iragazketa-
materiala 

Garbitzeko erabilitako materiala: trapuak, sepiolita, kutsatutako papera, eskularruak, eta 
abar. 

Plastikozko edo beirazko/pyrex-zko materiala, hala nola, pipeta-puntak saio-hodiak, 
bialak, tapoiak, orratz/punta gabeko xiringak, eta abar. 

Paperezko iragazkiak, disko-iragazkiak, karbono aktibatuzko iragazkiak, eta abar. 

Laborategiko erreaktiboak  

Arrisku altua edukitzeagatik aurreko taldeetan sartu behar ez diren produktu kimikoak. 
Horietaz gain, zaharkituak eta jatorrizko ontzietan dauden erreaktibo puruak, erabiltzen 
ez direnak edo iraungitakoak.  
Erreaktibo kimikoaren hondar moduan 5L baino gutxiagoko bolumen edukiera duten 
ontziak, laginak dituzten itxitako bialak edo hodiak adibidez. 

Hutsik dauden beirazko  ontziak  Hutsik dauden beirazko botilak, poteak eta beste ontziak, hondar solidoak edo likidoak ez 
dituztenak. Hondakinaren edukiera maximoa: ontziaren bolumenaren %1a. 

http://www.ehu.eus/documents/2947353/2967964/UPV_siglas_Excelencia_bilingue_positivo.pdf
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