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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA AIRE ZABALEKO ZULAKETAREN PRESTAKETA ETA OINARRIAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF1146 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Meatzaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Aire zabaleko zulaketak Iraupena 240 

Aire zabaleko eskuzko zulaketa. 50 
Kokapena eta aire zabaleko zulaketa mekanikoa 90 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Aire zabaleko zulaketa-ekipamenduen mantentze-lanak egitea 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1378_2 AIRE ZABALEKO ZULAKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aire zabaleko zulaketen ezaugarriak eta baldintza orokorrak ez ezik jarduera horiek gauzatzean sortzen diren arriskuak eta segurtasun-
neurriak ere deskribatzea, egin beharreko lanaren arabera erabili behar diren babes kolektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak 
identifikatuz. 

EI1.1 Lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri geomekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 
EI1.2 Zulaketan azal daitezkeen anomaliak identifikatzea (zuloguneak, ura, materialaren aldaketa esanguratsuak), jarraitu beharreko 
prozedura adieraziz (seinaleztapena eta komunikazioa). 
EI1.3 Zulaketa-sistemak bereiztea: buruko edo hondoko mailua, dituzten aplikazio, abantaila eta muga nagusiak adieraziz. 
EI1.4 Aire zabaleko indusketetan erabiltzen diren zulaketa-ekipamendu mota nagusiak deskribatzea: eskuzko zulagailuak eta 
zulaketa-ekipamenduak. 
EI1.5 Aire zabaleko indusketetako zulaketa-eragiketetan eta ekipamenduak mantentzeko eragiketetan sortzen diren arrisku 
espezifikoak identifikatzea, hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotuz. 
EI1.6 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak ezagutzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak adieraziz. 
EI1.7 Aire zabaleko zulaketa-jardueretan norbera babesteko derrigorrezkoak diren ekipamenduak identifikatzea, dagozkien 
arriskuekin lotuta. 
EI1.8 Zulaketa- eta/edo mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta 
mantentzea azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.9 Aire zabaleko zulaketa-eragiketen berezko segurtasun kolektiboko baliabideak (seinaleztapenak, balizajeak, babesak, hautsa 
atzitzea, seinale akustikoak eta optikoak eta bestelakoak) identifikatzea, dagozkion arriskuekin lotuz. 
EI1.10 Zulaketa-prozesu jakin batean: 

- Arriskuak aipatzea. 
- Hartu beharreko prebentzio-neurriak aipatzea. 
- Beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak aipatzea. 
- Ekipamenduak aukeratzea erabiltzea derrigorrezkoa den lekuetarako eta benetako lan-egoeraren arabera. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentzea, fabrikatzailearen aginduen arabera. 
- Zulaketa-eragiketei dagozkien seinaleztapenak, babesak eta segurtasun kolektiboko gainerako neurriak jartzea. 
- Abisu-gailuek behar bezala funtzionatzen dutela berrikustea. 
- Zulaketa-eremuan barrena-zuloen hondorik edo huts egindako barrena-zulorik ote dagoen berrikustea, eta, hala 

badagokio, seinaleztatu egingo dira. 
EI1.11 Zulatzeko ekipamendu mekanizatuen mantentze-lanetan: 

- Arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak aipatzea. 
- Beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak aipatzea. 
- Ekipamenduak aukeratzea erabiltzea derrigorrezkoa den lekuetarako eta benetako lan-egoeraren arabera. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentzea, fabrikatzailearen aginduen arabera. 
- Mantentze-eragiketei dagozkien seinaleztapenak, babesak eta segurtasun kolektiboko gainerako neurriak jartzea. 

A2: Zulaketa-planoak eta -eskemak interpretatzea, zulaketa modu ezin hobean egiteko, datuak eta erabilitako sinbologia identifikatuz. 
EI2.1 Planoak, eskemak eta datu topografikoak interpretatzea. 
EI2.2 Zulaketa-eskema orokorra azaltzea. 
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EI2.3 Aire zabaleko leherketetarako zulaketa-eskema azaltzea. 
EI2.4 Kasu praktiko jakin batean: zulaketaren kokapena, diametroa, norabidea eta luzera ezartzea. 

 
Edukiak: 
1. Aire zabaleko zulaketaren printzipio orokorrak. 

- Lur-motak. 
- Arroka-motak: 

• Ezaugarri geomekanikoak. 
• Ezaugarri geologikoak. 

- Zulagarritasuna. 
- Arroken ezaugarri fisikoak. 
- Magnitude fisikoak: 

• Presioa. 
• Emaria. 
• Indarrak. 
• Pareak. 
• Erresistentzia ebaketan. 

- Anomaliak zulaketan: 
• Zuloguneak. 
• Ura. 
• Lurraren aldaketa esanguratsuak. 

- Interpretazioa: 
• Planoak. 
• Eskemak. 

- Datu topografikoak. 
- Zuinketa. 
- Zulaketa-eskemak. 
- Leherketetarako zulaketa-eskemak. 

2. Aire zabaleko zulaketa-tekniketako printzipioak, arriskuak eta segurtasun-neurriak. 
- Zulaketa eta leherketa bidezko aire zabaleko indusketa-teknikak. 
- Zulaketa-sistemak: 

• Eraunspena. 
• Txandakatzea. 
• Errotoeraunspena. 

- Errotoeraunspen-motak. 
- Buruko eta hondoko mailua duten zulaketa-ekipamenduak. 
- Ekipamendu nagusiak: 

• Eskuzkoak. 
• Mekanikoak. 

- Ekipamendu hidraulikoak. 
- Ekipamendu pneumatikoak. 
- Zulaketaren arrisku eta prebentzio-neurri espezifikoak. 
- Barrena-zuloaren hondoak. 
- Huts egindako barrena-zuloak. 
- Norbera babesteko ekipamendu espezifikoak, zulaketa gauzatzeko. 
- Seinaleztapena eta zaintza zulaketa-jardueretan. 
- Seinaleztapen-elementuak. 
- Seinaleztapen-elementuen antolamendua. 
- Makinei buruzko araudia. 
- Zulagailuetako segurtasun-gailuak. 

3. Zulaketarako osagarriak eta ekipamendu osagarriak. 
- Errotoperkutore bidezko zulaketarako osagarriak: 

• Hari-motak. 
• Egokigailuak. 
• Hagaxka-multzoak. 
• Mahukak. 
• Motak. 
• Ahoak. 
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- Ganibetak. 
- Ganibeta integralak. 
- Matxurak eta marruskadurak zulaketa-osagarrietan. 
- Ahoen eta hagaxka-multzoen mantentze-lanak. 
- Sareak: 

• Elektrizitatea. 
• Airea. 
• Ura. 

- Konpresoreak. 
- Ponpak. 
- Hauts-kaptadoreak. 
- Dekantagailuak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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 urtetik gorakoentzako 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: Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa 
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