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IZENA 
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 
KODEA 
IEXM0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX267_1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako eragiketa osagarriak. (873/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Lurpeko nahiz aire zabaleko indusketetako zulaketak eta zundaketak, leherketak, indusketa mekanizatua, karga, garraioa 
eta euspena egikaritzeko babes-, laguntza- eta asistentzia-eragiketak egitea, induskatutako materialak aprobetxatuz edo ez, 
betiere lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena zaintzeko arauak kontuan hartuta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0854_1: Indusketetako eta kargako eragiketa osagarriak egitea 
- UC0855_1: Leherketetako eragiketa osagarriak egitea 
- UC0856_1: Euspeneko eragiketa osagarriak egitea 
- UC0857_1: Garraioko eragiketa osagarriak egitea 
- UC0858_1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzea 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera aire zabaleko edo lurpeko indusketak egiten 
dituzten enpresa publiko edo pribatu txiki, ertain edo handietako produkzio-eremuan, induskatutako materialak 
aprobetxatuz edo ez. Babesteko eta laguntzeko jarduerak egikaritzen ditu, goragoko mailako operadoreen eta 
teknikarien aginduak betetzen ditu; izan ere, horrelakoen argibideak jasotzeaz gain, jakinaren gainean ere edukiko 
ditu horiek. Aire zabaleko edo lurpeko meatzeen ustiapenetako langileei segurtasun-arau orokorrak eta 
lanpostuarekin lotutako arau espezifikoak irakatsi behar zaizkie aurretik. 
 
Produkzio-sektoreak 
Aire zabaleko nahiz lurpeko erauzketa-industrietako eta eraikuntzako sektoreetan kokatzen da, eta, batez ere, 
honako produkzio-jarduera hauetan: 
Energia-mineralen erauzketa (antrazita, harrikatza, lignitoa eta zohikatza). Uranio- eta torio-mineralen erauzketa. 
Mineral metalikoen erauzketa. Metalikoak eta energetikoak ez diren mineralen erauzketa (harria, hareak eta 
buztinak, ongarrietarako eta produktu kimikoetarako mineralak, gatzarria eta bestelakoak). Zulaketak eta 
zundaketak. Eraispena eta indusketak. Gainazaleko eta altuerako ingeniaritza zibileko obra bereziak. Lurpeko 6 
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ingeniaritza zibileko obra bereziak (errepideetarako, trenetarako, metrorako eta hornidura-sareetarako: gasa, 
petrolioa, ura eta bestelakoak, hustubide-sareak barne, tunelak eraikitzea). 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
9603.1016 Meatzeetako, harrobietako eta/edo petrolio-putzuetako kanpoko peoiak. 
9601.1029 Obra publikoetako peoiak, orokorrean. 
Meatzeetako pikatzailea. 
Barruko meatzeetako peoia. 
Meatzari-laguntzailea. 
Zundaketa-laguntzailea. 
Zulagailuaren operadore-laguntzailea. 
Artillari-laguntzailea. 
Harri-zulatzailearen laguntzailea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

MF0854_1 
Indusketako eta kargako eragiketa osagarriak 80   

MF0855_1 
Leherketetako eragiketa osagarriak. 50   

MF0856_1 
Euspeneko eragiketa osagarriak 80  

 

MF0857_1: Lurpeko edo aire zabaleko indusketetako 
garraioko eragiketa osagarriak. 80 

  

MF0858_1 (ZEHARKAKOA)  
Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuen 
prebentzioa. 

50 

  

MP0157 
Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako eragiketa 
osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 420  

7 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

8 



 
 

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1

5

2
3
4

1. gaitasun-atala 
INDUSKETETAKO ETA KARGAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

EGITEA  
 

2. gaitasun-atala 
LEHERKETETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  

 
3. gaitasun-atala 

EUSPENEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  
 

4. gaitasun-atala 
GARRAIOKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  
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1. gaitasun-atala:  
INDUSKETETAKO ETA KARGAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  
 
Kodea: UC0854_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak, erremintak, lanabesak, osagarriak eta beharrezko materialak 
prestatzea, eta lan-eremua egokitzea zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketak eraginkortasunez eta 
segurtasunez egiteko, betiere laneko argibideei eta segurtasunari buruzko barneko xedapenei jarraituta. 

BI1.1 Aire zabaleko edo lurpeko zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietako 
arrisku espezifikoak ezagutzea eta kasu bakoitzean ezarritako segurtasun-neurriak hartzea, jasotako argibideak 
eta enpresako segurtasun-xedapenetan ezarritakoa zorrotz betez. 
BI1.2 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietako norbera babesteko ekipamendu 
espezifikoak jasotako argibideak kontuan hartuta prestatzen eta antolatzen dira.  
BI1.3 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketak gauzatzeko lan-eremuaren seinaleztapena 
eta balizajea operadorearen argibideei jarraikiz egiten dira.  
BI1.4 Erremintak, osagaiak eta materialak prestatzen dira eta lan-frontera eramaten dira, eta taldeburuari 
jakinarazten zaio zein falta diren edo zeinek dituen akatsak, falta direnak berriz jartzeko. 
BI1.5 Erabili beharreko erremintak, lanabesak eta makinak erabiltzeko ordenatzen eta prestatzen dira egin 
beharreko eragiketen sekuentziaren arabera erabiltzeko, betiere jasotako argibideei jarraituta. 

LB2: Mailu pikatzailea, puskatzailea eta eskuzko zulagailua maneiatzea, eskuzko indusketako zulaketako eta 
zundaketako eragiketa osagarriak egiteko, betiere zulaketako edo zundaketako operadorearen aginduei jarraituta eta 
segurtasuneko barne-xedapenak betez.  

BI2.1 Zirkuituak purgatu egiten dira uraren eta/edo airearen presioa erregulatuz, eta koipeztatze-mailak 
egiaztatzen dira, betiere eragiketa- eta mantentze-eskuliburuetan ezarritakoari eta jasotako argibideei jarraituta.  
BI2.2 Mailuaren egoera egokia dela egiaztatzen da; horretarako, abian jartzen da eta ziurtatzen da osagai guztiek 
behar bezala erantzuten dutela. 
BI2.3 Mailu pikatzailea eta puskatzailea kentzeko materialari aplikatzen zaizkio ezarritako helburua lortzeko karga-
angelu egokia erabiliz eta ekipamendu bakoitzaren erabilera bereziaren eskuliburuari jarraituta. 
BI2.4 Eskuzko zulatzaile bidez egindako eragiketetan ginbaleta (integrala edo zulaketa-ahoa txertatua duena) 
zulaketa-ekipamendura akoplatzen da, eta horretarako egiaztatzen da zulaketaren luzerako egokia dela eta moztu 
beharreko elementuaren higadurak ahalbidetzen duela zulaketa. 
BI2.5 Aldez aurretik muntatutako, posizionatutako eta jardunean jarritako zulagailu-ekipamenduari arduradunak 
ezarritako zulaketa-parametroekin (norabidea, bultzada, zulaketa-abiadura, ur-emaria) eusten zaio zulaketa ezin 
hobea izateko; horretarako, barrena-zuloetako trabatzeak eta hondatzeak saihestuko dira eta ahaleginak egingo 
dira hauts-emisioa ahalik eta txikiena izan dadin. 
BI2.6 Zulaketa amaitutakoan tiroa garbitzen da, eta garbi-garbi eta ondorengo erabileretarako prest geratzen da, 
betiere jasotako argibideen arabera. 
BI2.7 Eskuz egindako zulaketako eta indusketako jarduerak harkaitzak eror daitezkeela eta zarata- eta hauts-
mailak oso kontuan hartuta egiten dira.  
BI2.8 Mailu pikatzailearen edo puskatzailearen eta eskuzko zulatzailearen lehen mailako mantentze-eragiketak 
ekipamenduen funtzionamenduari buruzko eskuliburuan ezarritakoaren arabera eta, hala badagokio, operadoreen 
argibideei jarraikiz egiten dira.  

LB3: Zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako ekipamenduen posizionamenduan, prestaketan, lekualdaketan 
eta eragiketan laguntzea, programatutako jarduera eraginkortasunez gauzatzeko, betiere operadorearen aginduei 
jarraituta eta segurtasuneko barne-xedapenak betez.  

BI3.1 Kokapen-eremuko gertakari edo oztopo ororen berri ematen zaio operadoreari eta arrisku-eremuan ezin da 
inor egon ekipamendua kokatzeko eta lekuz aldatzeko maniobrak irauten duen bitartean. 
BI3.2 Ekipamendua finkatzen eta egonkortzen laguntzen da, zulaketa eta indusketa mekanizatuko makinak 
jartzeko eragiketetan operadoreak ematen dituen argibideei jarraituta. 
BI3.3 Indusketa-ekipamenduen elementu osagarriak prestatzen eta ordenatzen dira, eta horretarako, ikuskapen 
bisualaren bitartez egiaztatuko da behar bezalako egoeran daudela erabiltzeko. 
BI3.4 Hornidura-sareak (ura, aire konprimatua eta elektrizitatea) konektatzen, jartzen eta haien egiaztapen bisuala 
egiten laguntzen da ekipamendua martxan jarri aurretik. 
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BI3.5 Material osagarria eta higadura-materiala (pikak, ginbaletak eta mozketa-hortzak) prestatzen dira eta 
esleitutako lekuan biltegiratzen dira indusketa eraginkortasunez eta segurtasunez egiten dela bermatzeko.  
BI3.6 Material osagarria eta higadura-materiala aldatzeko eta berriz jartzeko eragiketak operadorearen argibideei 
jarraikiz egiten dira. 
BI3.7 Zirkuitua garbitzeko eta libratzeko eragiketetan laguntzen da induskatutako materiala eramaterakoan eta 
garraiatzerakoan. 
BI3.8 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako ekipamenduen lehen mailako mantentze-eragiketak 
egiten dira edo eragiketa horiek gauzatzen laguntzen da, betiere ekipoen funtzionamenduari buruzko eskuliburuan 
ezarritakoaren arabera eta operadoreen argibideei jarraituta. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Mailu pikatzailea. Mailu puskatzailea. Eskuzko zulaketa-ekipamenduak. Ekipamendu osagarriak. Indusketa-
ekipamenduetako lanabesak: pikak, ganibetak, punterolak, zulaketa-ahoak. Neurtzeko elementuak: nibelak, plomuak, 
flexometroak. Hainbat lanabes eta erreminta: kate-giltzak, mailuak, palak. Kargak lotzeko eta eusteko sistemak. 
Kargatzeko eta igotzeko eskuzko ekipamenduak: katuak, traktelak, polipastoa eta bestelakoak. Norbera babesteko 
ekipamenduak. Seinaleztapen- eta kontrol-elementuak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Indusketarako ekipamendu osagarriak, erremintak eta lanabesak garbiak eta prestatuak. Eskuzko ekipamenduekin 
egindako indusketa txikiak. Eskuzko zulaketak ezarritako diametroekin, inklinazioarekin eta sakontasunarekin. Materialak 
behar bezala garraiatuak, kokatuak eta biltegiratuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasun- eta osasun-
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
 

 
 
 

2. gaitasun-atala: 
LEHERKETETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  

 
Kodea: UC0855_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Leherketak prestatzeko eragiketetan laguntzea leherketa horien eraginkortasuna eta segurtasuna bermatzeko, 
betiere lehergaien gainean indarrean dagoen araudiaren eta gai horri buruz ezarritako segurtasuneko barne-xedapenen 
arabera, eta leherketaren arduradunaren argibideei jarraituta. 

BI1.1 Aire zabaleko edo lurpeko leherketetako arrisku espezifikoak ezagutzen dira eta kasu bakoitzean ezarritako 
segurtasun-neurriak hartzen dira, jasotako argibideak eta enpresako segurtasun-xedapenetan ezarritakoa zorrotz 
betez. 
BI1.2 Leherketetan norbera babesteko erabili behar diren ekipamenduak prestatzen eta antolatzen dira, jasotako 
argibideen arabera.  
BI1.3. Lan-eremua garbitzen da eta oztopo guztiak kentzen dira leherketa behar bezala prestatzeko eta 
egikaritzeko, betiere leherketaren arduradunaren argibideei jarraituta. 
BI1.4 Leherketa prestatzeko behar diren materialak garraiatzen dira eta leherketa gauzatuko den lekuan uzten dira 
lehergaiak iritsi aurretik; horretarako, leherketa gauzatzeko diseinatutako plana kontuan hartzen da. 
BI1.5 Ezarritako leherketaren seinaleak leherketa gauzatuko den eremu osoan jartzen dira, leherketaren 
arduradunak emandako argibideei jarraituta eta segurtasuneko barne-xedapenak betez. 
BI1.6 Leherketa-eremua zaintzen une oro laguntzen da tiroa botatzen den arte, betiere leherketaren arduradunak 
emandako aginduak beteta. 

LB2: Lehergaiak eta material osagarria deskargatzeko eta banatzeko eragiketetan laguntzea, barrena-zuloak kargatzeko 
ondoren egingo diren eragiketen eraginkortasuna bermatzeko, betiere lehergaien gainean indarrean dagoen araudiaren 11 
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eta gai horri buruz ezarritako segurtasuneko barne-xedapenen arabera, eta leherketaren arduradunaren argibideei 
jarraituta.  

BI2.1 Lehergaiak deskargatzeko eremua garbi eta trabarik gabe eduki behar da; horretarako, garraiobideak behar 
bezala jartzea eragotziko duten trabak kendu egingo dira, betiere leherketaren arduradunak emandako argibideei 
jarraituta. 
BI2.2 Leherketaren arduradunari laguntzen zaio, lehergaiak modu arduratsuan manipulatuz, lehergaiak eta 
osagaiak deskargatzen, betiere lehergai eta osagarri horien jatorrizko bilgarri edo enbalajeak edo haiek 
garraiatzeko baimenduta dauden enbalajeak kontserbatuz, eta leherketaren arduradunaren argibideei eta 
segurtasuneko barne-xedapenei jarraituta. 
BI2.3 Leherketaren arduradunari laguntzen zaio lehergaiak eta material osagarria adierazitako lekuetan kokatuz, 
betiere haiek manipulatzeko eta banatzeko ezarritako prozedurari jarraituta. 

LB3: Lehergaiak kargatzeko eta galkatzeko nahiz lan-eremua garbitzeko eragiketetan laguntzea eragiketa horiek 
arintzeko, betiere leherketaren arduradunaren argibideei jarraikiz eta lehergaiak erabiltzeari buruz indarrean dagoen 
araudia eta segurtasuneko barne-xedapenak kontuan hartuta. 

BI3.1 Barrena-zuloak galkatzeko erabilitako materiala leherketaren arduradunaren argibideei jarraituta prestatzen 
eta banatzen da.  
BI3.2 Lehergaiak dituzten ontziak erreminta egokiak erabiliz irekitzen dira, eta ezarritako prozedurei ez ezik 
leherketaren ardurak emandako argibideei ere jarraituta. 
BI3.3 Lehergaiak jartzeko eragiketetan laguntzen da, leherketaren arduradunarekin elkarlanean eta haren 
argibideei jarraituta.  
BI3.4 Barrena-zuloa garbitzen da, baldin eta bertan ura edo trabak baldin badaude; horretarako, putz egiten da aire 
konprimatu bidez eta leherketaren arduradunak ezarritako beste prozedura batzuk erabiliz.  
BI3.5 Barrena-zuloa adierazitako materialak erabiliz eta leherketaren arduradunak ezarritako prozedurei jarraikiz 
galkatzen da; horretarako galkamakila homologatua erabiliko da lanabes gisa. 
BI3.6 Leherketa kargatu ostean, lan-eremua garbitzen da; horretarako, erabilitako erremintak, ontziak, 
galkamakilak eta sortutako hondakinak kentzen dira horretarako ezarritako leku eta baldintzetan jarriz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztapen-elementuak. Kableak. Lehergaiak 
kargatzeko ekipamenduak. Lehergaiak. Galkatzeko materialak. Erremintak, lanabesak, osagarriak eta materialak. 
 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Lan-eremua garbia eta ordenatua. Gune seinaleztatua. Barrena-zuloak kargatuak eta galkatuak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasun- eta osasun-
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
EUSPENEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  

 
Kodea: UC0856_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak, erremintak, lanabesak, osagarriak eta beharrezko materialak 
prestatzea, eta lan-eremua egokitzea euspeneko eragiketak eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko, betiere laneko 
argibideei eta segurtasunari buruzko barneko xedapenei jarraituta.  
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Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 

BI1.1 Aire zabaleko edo lurpeko euspeneko eragiketetako arrisku espezifikoak ezagutzea eta kasu bakoitzean 
ezarritako segurtasun-neurriak hartzea, jasotako aginduak eta enpresako segurtasun-xedapenetan ezarritakoa 
zorrotz betez. 
BI1.2 Euspeneko eragiketetan norbera babesteko erabili behar diren ekipamendu espezifikoak prestatzen eta 
antolatzen dira, jasotako argibideen arabera.  
BI1.3 Erremintak, osagaiak eta materialak prestatzen dira eta lan-frontera eramaten dira, eta taldeburuari 
jakinarazten zaio zein falta diren edo zeinek dituen akatsak, falta direnak berriz jartzeko. 
BI1.4 Erabili beharreko erremintak, lanabesak eta makinak erabiltzeko ordenatzen eta prestatzen dira egin 
beharreko eragiketen sekuentziaren arabera erabiltzeko, betiere jasotako argibideei jarraituta. 
BI1.5 Eragiketak gauzatu bitartean erabilitako ekipamenduak eta erremintak jasotako argibideei jarraikiz garbitzen 
dira. 
BI1.6 Neurtzeko erabilitako erremintak eta tresnak dagozkien ontzietan edo kutxetan jartzen dira behar bezala 
kontserbatuko direla bermatzeko. 

LB2: Induskatutako baoa euspeneko eragiketetan laguntzea zurezko koadroak edo koadro metalikoak jarriz, era 
horretan euspena eraginkortasunez eta segurtasunez egiten lagunduko baita, betiere argibideei jarraituta eta 
segurtasun-arauak betez. 

BI2.1 Zurezko euspen-unitatea osatzen duten piezak ezarritako neurriaren arabera eta jasotako argibideei 
jarraituta mozten dira.  
BI2.2 Operadoreari laguntzen zaio elementuak emanez, aurkeztuz eta helduz. 
BI2.3 Operadoreari laguntzen zaio koadro eta zertxa metalikoak jartzen; horretarako, zurezko piezak jartzeko eta 
doitzeko dagozkion elementuak ematen, aurkezten eta heltzen dira. 
BI2.4 Koadroen eta zertxen luzetarako lotura eta euspeneko elementuen estradosaren betegarria jasotako 
argibideei jarraituz egiten dira.  

LB3: Buloien eta hormigoi proiektatuaren (gunitatua) bitartez induskatutako baoari euspeneko eragiketetan laguntzea, 
era horretan euspena eraginkortasunez eta segurtasunez egiten lagunduko baita, betiere argibideei jarraituta eta 
segurtasun-arauak betez. 

BI3.1 Buloiak jartzen eta finkatzen laguntzen da hainbat elementu emanez eta aurkeztuz, betiere operadorearen 
argibideei jarraituta. 
BI3.2 Behar diren osagaiak ematen dira operadorearen argibideei jarraituta gunita eta injekzio-hormigoia 
prestatzerakoan. 
BI3.3 Dagozkien elementuak emanez eta jarriz laguntzen da, operadorearen argibideei jarraituta sare metalikoak 
jartzeko eragiketak egiterakoan. 
BI3.4 Ekipamenduak jartzen eta hormigoiz eta behar diren materialez hornitzen laguntzen da, operadorearen 
argibideei jarraituta, gunitatzeko eragiketak gauzatu bitartean. 
BI3.5 Eragiketa ezarritako prozeduraren arabera eta operadorearen argibideei jarraikiz eginez laguntzen da 
gutinatzeko eta buloiak jartzeko ekipamenduak kendu eta garbitu bitartean. 
BI3.6 Piezak adierazitako lekuetan jarriz eta pieza horiek finkatzeko eta egonkortzeko behar diren materialak 
emanez laguntzen da, betiere operadorearen argibideei jarraituta euspeneko elementu hidraulikoak 
eskoratzerakoan eta deseskoratzerakoan. 

LB4: Lurra drainatzeko eta iragazgaizteko elementuak jartzea babesteko eta egonkortasuna hobetzeko lurpeko eta aire 
zabaleko indusketetan, betiere argibideei jarraituta eta segurtasun-arauak betez. 

BI4.1 Ura biltzeko, buxatzeko eta bideratzeko elementuak operadorearen argibideei jarraikiz jartzen dira. 
BI4.2 Tiroen buxak (hormigoia, giltzak edo bestelako elementuak erabiliz) operadorearen argibideei jarraikiz jartzen 
dira, jariorik izango ez dela bermatuz.  
BI4.3 Drainatze-xaflak lurrean finkatuz eta lurrera egokituz jartzen dira, operadorearen argibideei jarraikiz, jariorik 
izango ez dela bermatuz.  
BI4.4 Lurraren azalera erregularizatu egiten da; horretarako, morteroa edo hormigoia jarriko da behar izanez gero, 
leun-leun geratzeko eta ondoren iragazgaizte-xaflak jartzeko.  
BI4.5 Iragazgaizte-xaflak erretxinak eta material bituminosoak zabalduz jartzen dira, operadorearen argibideei 
jarraikiz, betiere lurrera behar bezala egokituta geratzen direla bermatuz.  
BI4.6 Kare-esnearen, morteroaren edo erretxinen injekzioa operadorearen argibideei jarraikiz gauzatzen da, landu 
beharreko gunean berdin banatzen dela bermatuz. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Buloiak, erretxinak eta zementuak. Koadro metalikoak eta/edo zurezkoak. Zertxak, grapak, bastidoreak, parrillak, zura, 
sarea. Berno bidez eusten dutenak. Gunitagailuak. Hormigoia edo morteroa proiektatzeko makina. Marruskadurazko 
zurkaitzak eta zurkaitz hidraulikoak. Injekzio-sistemak. Drainatze-xaflak. Iragazgaizte-xaflak. Hodi drainatzaileak. Tiroak 
buxatzeko giltzak. Erremintak, lanabesak, osagarriak eta materialak. Norbera babesteko ekipamenduak eta babes 
kolektiboko ekipamenduak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Lur egonkortuak eta sendotuak. Eremu drainatuak eta iragazgaiztuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasun- eta osasun-
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko Barne-Xedapenak. 
 
 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
GARRAIOKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA  

 
Kodea: UC0857_1 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak, erremintak, lanabesak, osagarriak eta beharrezko materialak 
prestatzea, eta lan-eremua egokitzea garraioko eragiketak eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko, betiere laneko 
argibideei eta segurtasunari buruzko barneko xedapenei jarraituta.  

BI1.1 Aire zabaleko edo lurpeko garraioko eragiketetako arrisku espezifikoak ezagutzen dira eta kasu bakoitzean 
ezarritako segurtasun-neurriak hartzen dira, jasotako aginduak eta enpresako segurtasun-xedapenetan ezarritakoa 
zorrotz betez. 
BI1.2 Garraioko eragiketetan norbera babesteko erabili behar diren ekipamendu espezifikoak prestatzen eta 
antolatzen dira, jasotako argibideen arabera.  
BI1.3 Garraioko eragiketak egiteko lan-eremuaren seinaleztapena eta balizajea operadorearen argibideei jarraituta 
egiten dira.  
BI1.4 Erremintak, osagaiak eta materialak prestatzen dira eta lanlekura eramaten dira, eta taldeburuari 
jakinarazten zaio zein falta diren edo zeinek dituen akatsak, falta direnak berriz jartzeko. 
BI1.5 Erabili beharreko erremintak, lanabesak eta makinak erabiltzeko ordenatzen eta prestatzen dira, egin 
beharreko eragiketen sekuentziaren arabera erabiltzeko, betiere jasotako argibideei jarraituta. 
BI1.6 Garraiobideen segurtasun-sistemen egoera egiaztatzen da (alarmak, seinaleztapena, argi-sistemak, su-
itzalgailuak, COko maskarak, hala badagokio, eta bestelako segurtasun-elementuak); horretarako, detektatutako 
edozein irregulartasunen berri ematen zaio operadoreari edo makinaren arduradunari. 

LB2: Bideak eta pistak prestatzen, jartzen eta mantentzen laguntzea, trenak eta bestelako garraio-ibilgailuak ibili ahal 
izateko, betiere jasotako argibideei jarraituta eta segurtasuneko barne-xedapenak betez.  

BI2.1 Bidea jarri behar den azalera prestatzen da; horretarako, behar diren beheratzeak eta nibelazioak egingo 
dira, sestra behar bezain leun, nibelatuta eta kotan geratzeko behar diren erremintak eta lanabesak erabiliz, 
langilearen argibideei jarraituta.  
BI2.2 Zeharrormak lurzoruaren gainean jartzen dira, adierazitako distantzian eta esandako peraltearekin eta 
aldaparekin, langilearen argibideei jarraituta. 
BI2.3 Langileari laguntzen zaio zeharrormak iltzatzen, zeharrormak juntura-estalkien eta torlojuen bitartez lotuz, 
loturak berdinduak eta seguruak gera daitezen, langilearen argibideei jarraituta. 
BI2.4 Langileari laguntzen zaio bide-aldaketak, aldaketa-plakak eta bidegurutze-plakak ez ezik ontziratzeko 
elementu osagarriak ere jartzen, langilearen argibideei jarraikiz une oro. 14 

 
 
 
 



 
 

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 

BI2.5 Langileari laguntzen zaio bideak mantentzen eta konpontzen, eta, hala badagokio, hasierako sestra 
berreskuratuz eta egoera txarrean dauden zeharrormen ordez berriak jarriz, balastoa erabiliz behar bezala 
galkatuz, langilearen argibideei jarraituta betiere.  
BI2.6 Arekak irekitzen, garbitzen eta mantentzen dira, argibideei jarraikiz, eta era horretan ura husten dela 
bermatzen da. 
BI2.7 Pistak mantentzen eta kontserbatzen laguntzen da, pistetako zuloak betez, garbituz eta ureztatuz, 
langilearen argibideei jarraituta.  

LB3: Materialak garraiatzeko eragiketetan laguntzea etengabeko baliabideak erabiliz, lanak segurtasuneko barne-
xedapenetan definitutako errekerimenduekin eta operadorearen argibideei jarraituz egikaritzeko.  

BI3.1 Zintak eta pantzerrak garraiatzeko, luzatzeko edo mozteko lanak egiteko behar diren erremintak, lanabesak 
eta gainerako osagarriak ezarritako prozeduraren eta goragoko teknikariaren aginduei jarraikiz prestatzen, 
garbitzen eta ordenatzen dira. 
BI3.2 Zintak eta pantzerrak mantentzeko, muntatzeko, luzatzeko edo mozteko eragiketetan laguntzen zaio 
arduradunari; horretarako beharrezkoak diren elementuak eransten edo kentzen dira. 
BI3.3 Zintetan eta pantzerretan garraiatutako materiala bisualki kontrolatzen da, isuriak eta buxadurak detektatuz, 
eta, hala badagokio, ekipamendua kendu edo geldiarazten da eta detektatutako irregulartasunak jakinarazten dira. 
BI3.4 Etengabeko garraioko ekipamenduen (zintak eta pantzerrak) seinaleztapenaren egoera bisualki kontrolatzen 
da, narriadurak detektatzen dira eta arduradunari horren berri ematen zaio. 
BI3.5 Kargatzeko, deskargatzeko lekuak eta marruskadura handieneko guneak bisualki ikuskatzen dira eta 
kontrolatzen da buxadurak eragin ditzakeen arazorik ote dagoen edota materialen garraioari eragin diezaiokeen 
beste edozein irregulartasun ote dagoen, goragokoaren argibideei jarraikiz. 

LB4: Materialak garraiatzeko eragiketetan laguntzea etendako baliabideak erabiliz, operadorearen argibideei jarraikiz, 
lanak segurtasuneko barne-xedapenetan definitutako errekerimenduekin egikaritzeko.  

BI4.1 Kargatzeko eta/edo deskargatzeko guneetan eta behar den guneetan eragiketak behar bezala 
seinaleztatzen laguntzen da, baimenik gabeko pertsonarik ez dagoela ziurtatuz eta detektatutako irregulartasun 
oro jakinaraziz.  
BI4.2 Operadorearekin elkarlanean jarduten da, materialak kargatuz, materialen segurtasuna eta egonkortasuna 
bermatuz, materialak manipulatzeko eta garraiatzeko eragiketetan esleitutako tokietan eta ontzietan deskargatuz 
eta biltegiratuz. 
BI4.3 Baztergunean bagoiak uztartzen laguntzen da, operadorearen aginduei jarraikiz trena prestatzeko 
eragiketetan hura abian jartzeko. 
BI4.4 Putzu-toberako bagoiak edo dibidieta duten bagoiak kargatzen laguntzen da, operadorearen aginduei 
jarraituta. 
BI4.5 Trenaren operadorearen aginduei jarraituz, bidea aldatzeko eta aireztatze-ateak egokitzeko eragiketetan 
laguntzen da. 
BI4.6. Behar diren erremintak (katu kremaileraduna eta katu hidraulikoa) eta lanabesak behar bezala maneiatuz, 
lokomotorak eta bagoiak erraileratzeko eragiketetan laguntzen da, operadorearen argibideei jarraituz. 
BI4.7 Behar bezala dabilela kontrolatuz, detektatutako irregulartasunak hurreneko arduradunari jakinaraziz eta 
lehen mailako mantentze-lanak gauzatzeko eragiketetan lagunduz, operadorearen argibideei jarraikiz, errail 
bakarreko garraioko eragiketetan laguntzen da. 
BI4.8 Eragiketa bisualki kontrolatuz, barreiatutako material guztia kenduz eta irregulartasun oro goragokoari 
jakinaraziz, bagoiak, kaiolak edo skipak kargatzeko edo deskargatzeko eragiketetan laguntzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak. Seinaleztapen- eta kontrol-elementuak. Hainbat lanabes eta erreminta: kate-giltzak, 
mailuak, palak. Kargak lotzeko eta eusteko sistemak. Kargatzeko eta igotzeko eskuzko ekipamenduak: katu 
kremaileradunak eta katu hidraulikoak, traktela eta bestelakoak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Garraiorako ekipamendu osagarriak, erremintak eta lanabesak garbiak eta prestatuak erabiltzeko. Materialak behar 
bezala garraiatuak, kokatuak eta biltegiratuak. Garraio- eta zirkulazio-zirkuituak trabarik gabe eta libratuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasun- eta osasun-
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

5. gaitasun-atala: 
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK 
PREBENITZEA   

 
Kodea: UC0858_1 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko neurriak prestatzea lanak eraginkortasunez eta 
segurtasunez egiteko, laneko argibideen eta segurtasuneko barne-xedapenen arabera. 

BI1.1 Lanbide-arriskuak identifikatzen dira eta kasu bakoitzean ezarritako segurtasun-neurriak hartzen dira, 
jasotako argibideei eta segurtasun-prozeduretan eta xedapenetan ezarritakoari jarraituta. 
BI1.2 Prebentzio kolektiboko neurri orokorrak (seinaleak, instalazioen eta makinen babesak, langileentzako abisu 
optikoak edo akustikoak), ezagutu eta zorrotz errespetatzen dira betiere.  
BI1.3 Seinaleztapenak eta balizajeak operadorearen argibideei jarraituta ipintzen dira, eta horien mantentze-
lanetan laguntzen da, detektatutako edozein anomalia langile arduradunei jakinarazita.  
BI1.4 Norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak prestatzen eta antolatzen dira, jasotako argibideen 
arabera eta segurtasuneko barne-xedapenei jarraituz.  
BI1.5 Norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta mantentze-lanak fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuari 
jarraituz gauzatzen dira. 
BI1.6 Arduradunei jakinarazten zaie eta ezarritako jardun-prozedurak nahiz segurtasuneko barne-xedapenak 
aplikatzen dira sor litezkeen arrisku-egoeren kasuan. 

LB2: Lanlekuaren egoera egiaztatzea lanak eraginkortasunez eta segurtasunez egiten direla bermatzeko, laneko 
argibideen eta segurtasuneko barne-xedapenen arabera. 

BI2.1 Lanlekuaren egoera eta horren euspena bisualki egiaztatzen da, egon litezkeen harkaitz-jausien edo 
bestelako material-jausien arriskua identifikatuz; kasu horretan ezarritako argibideei eta prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.2 Lan-ingurunea ordenatuta mantentzen da, eta lanak egitea galarazi ahalko luketen hondakin eta materialik 
gabe; horretaz gain, gerta litekeen edozein anomalia edo jarduteko zalantza teknikari arduradunari ohartarazten 
zaio. 
BI2.3 Hondakinak, soberako kontsumigarriak eta haien enbalajeak, obra-hondakinak eta lohiak laneko eremuetatik 
kentzen dira, ezarritako edukiontzietan botatzen dira eta/edo zabortegira eramaten dira, enpresaren prozedurei 
jarraikiz eta laneko nahiz ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez.  
BI2.4 Lanak bukatu ostean, erremintak, lanabesak eta materialak kentzen dira, horretarako ezarritako tokietan 
biltegiratzen dira, ezarritako argibideei eta prozedurei jarraituta. 

LB3: Istripuen, larrialdien eta ebakuazioaren kasuetan azkar, modu eraginkorrean eta seguruan jardutea, ezarritako 
protokoloen eta lan-arriskuen prebentzio-planaren arabera. 

BI3.1 Istripuaren larritasuna laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritakoari jarraikiz identifikatzen da. 
BI3.2 Istriputuaren babesa eta istripua eragin duen kausaren isolamendua berehala egiten dira. 
BI3.3 Abisua eta laguntza-eskaera lan-arriskuen prebentzio-planean ezarritakoaren arabera egiten dira, betiere 
laguntzaren azkartasuna eta eraginkortasuna bermatuz. 
BI3.4 Lehen laguntzak kasu bakoitzerako agindutako gomendio sanitarioen arabera ematen dira, eta istriputua 
ebakuatzen laguntzen da, lan-arriskuen prebentzio-planaren arabera. 
BI3.5 Azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, larrialdi-planean ezarritako protokoloen arabera. 
BI3.6 Larrialdi-kasuetan azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, autobabeseko/larrialdiko planean 
ezarritako protokoloen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak: kaskoak, kaskorako lanpara, maskara, eskularruak, bota babesdunak, entzumen-
babesak, segurtasun-betaurrekoak, erreskatagailuak. Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleztapenak, balizajeak, 
komunikazio-sistemak. Gas-neurgailuak. Lehen laguntzako ekipamenduak: botikina, ohatilak. Ebakuazio-elementuak eta 
-baliabideak. Suteen aurka borroka egiteko elementuak eta baliabideak. Hondakinen edukiontziak. 
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Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 

Produktuak edo lanaren emaitza 
Arrisku identifikatuak. Hartutako segurtasun-neurriak. Norbera babesteko ekipamenduak prestatuak eta erabiltzeko 
prest. Babes kolektiboko ekipamenduak prestatuak eta erabiltzeko prest. Ekipamenduen behar bezalako erabilera. 
Ekipamenduen mantentze-lanak. Lehen laguntzak eta ebakuazioa istripuaren kasuan. Jarduna larrialdi-kasuetan eta 
ebakuazioa planaren arabera. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasunari eta osasunari buruzko 
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
Autobabeseko/larrialdiko plana. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 
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III PRESTAKUNTZA  
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1. prestakuntza-modulua:  
INDUSKETAKO ETA KARGAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LEHERKETETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
EUSPENEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK  

 
4. prestakuntza-modulua:  

LURPEKO EDO AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO GARRAIOKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK 

 
5. prestakuntza-modulua:  

LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUEN 
PREBENTZIOA   

 
6. prestakuntza-modulua:  

LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
INDUSKETAKO ETA KARGAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF0854_1  
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0854_1: Indusketetako eta kargako eragiketa osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako laguntza-eragiketetako segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea, 
egin beharreko lanaren arabera erabili beharreko babes kolektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuz.  

EI1.1 Aire zabaleko zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietako arrisku espezifikoak 
deskribatzea, arrisku horiek hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.2 Lurpeko zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietako arrisku espezifikoak 
deskribatzea, arrisku horiek hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.3 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietako norbera babesteko derrigorrezko 
ekipamenduak identifikatzea, ekipamendu horiek dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.4 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietako norbera babesteko ekipamenduen 
erabilera eta mantentze egokia azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.5 Babes kolektiboko baliabideak identifikatzea (seinaleztapenak, balizajeak), zulaketako eta indusketa 
mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrien espezifikoak direnak, dagozkien arriskuekin lotuta eta zein 
zirkunstantziatan erabili behar diren adieraziz. 
EI1.6 Zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak 
ezagutzea; horretarako, ingurumena babesteko kasu bakoitzean hartu behar diren babes-neurriak adieraziko dira. 
EI1.7 Indusketa-egoera espezifiko batean: 

- Lan- eta ingurumen-arloko arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 
- Babes indibidual eta kolektiborako beharrezkoak diren ekipamenduak hautatzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentzea, fabrikatzailearen aginduen 

arabera. 
- Adierazitako seinaleztapenak eta balizajeak jartzea. 
- Seinaleztapenen eta balizajeen egoera egokia dela egiaztatzea. 

A2: Indusketako eta kargako eragiketa osagarrietan erabiltzen diren erremintak, lanabesak, osagarriak eta materialak 
ezagutzea; eragiketa bakoitzari dagozkionak identifikatuz.  

EI2.1 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarrietan erabilitako erremintak eta lanabesak 
aipatzea, haien erabilgarritasuna, ezaugarriak, funtzionamendua eta erabilera-mantentzea identifikatuz.  
EI2.2 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketetan erabilitako indusketa- eta ebaketa-osagarriak 
aipatzea, haien erabilgarritasuna, ezaugarriak, funtzionamendua eta erabilera-mantentzea identifikatuz.  
EI2.3 Lurpeko edo aire zabaleko meatzaritzan zulaketako edo indusketa mekanizatuko eta kargako egoera espezifiko 
batean: 

- Eragiketan erabiltzen diren erreminta-, lanabes- eta osagarri-motak ezagutzea. 
- Eragiketa gauzatzeko erabilitako erremintak, lanabesak eta osagarriak manipulatzea. 
- Erremintak, lanabesak eta osagarriak garbi eta ordenatuta uztea esleitutako lekuan. 

EI2.4 Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako lanetan gehien erabiltzen diren segurtasun- eta balizaje-
seinaleztapen motak bereiztea, zer zirkunstantziatan erabili behar diren identifikatuz. 
EI2.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, seinaleztapenari eta balizajeari dagokiona: 

- Prozeduran ezarritako segurtasun- eta balizaje-seinaleak identifikatzea. 
- Jarri beharreko segurtasun- eta balizaje-seinaleztapenaren egoera egokia dela egiaztatzea. 
- Seinaleztapena edo balizajea jasotako aginduen arabera jartzea. 

A3: Mailu pikatzaileak eta puskatzaileak eta eskuzko zulagailuak horiekin jarduteko eta horiek mantentzeko ezarritako 
prozedurak aplikatuz erabiltzea, eta lan-mota horietarako ezarritako segurtasun-xedapenak betez.  

EI3.1 Energia pneumatiko bidez eragindako mailuen oinarrizko funtzionamendua azaltzea, ekipamendu 
desberdinetara egokitzeko sistemak eta egiten dituen funtzioak ezagutuz (eragintza-energia, ekorketa). 
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EI3.2 Energia hidrauliko bidez eragindako mailuen oinarrizko funtzionamendua azaltzea, ekipamendu desberdinetara 
egokitzeko sistemak eta egiten dituen funtzioak ezagutuz (eragintza-energia, hozketa). 
EI3.3 Mailuak eta eskuzko zulagailua ur- eta energia-sareekin lotzeko prozedurak deskribatzea, haien elementuak 
identifikatuz. 
EI3.4 Ginbalet-, pika-, aho- eta punterola-motak identifikatzea, egokiena aukeratzeko erabili beharreko ekipamendu 
zulagailuaren arabera.  
EI3.5 Eskuzko zulaketa-ekipamenduaren mailu pikatzaileen eta puskatzaileen lehen mailako mantentze-eragiketak 
eta horien konexio-elementuak deskribatzea, eragiketak gauzatu bitartean funtzionamendua egokia izango dela 
bermatzeko eta matxurarik ez izateko. 
EI3.6 Mailu pikatzailearekin edo puskatzailearekin egindako zeregin espezifiko batean: 

- Elementu puskatzailea eta pikatzailea mailura akoplatzea. 
- Aire konprimatuaren eta uraren hornidura-sareak konektatzea. 
- Zirkuituak purgatzea, uraren eta/edo airearen presioa erregulatzea eta koipeztatze-mailak egiaztatzea 

eragiketa-eskuliburuen eta jasotako argibideen arabera. 
- Mailua erabiltzea karga-angelua kontrolatuz indusketa-emaitza hoberenak lortzeko.  
- Lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 

EI3.7 Eskuzko zulagailu bidez egindako zeregin espezifiko batean: 
- Zulaketa adierazitako parametroekin egitea. 
- Tiroa garbitzea. 
- Adierazitako lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
- Eskuzko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea. 

A4: Zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako ekipamenduak lekuz aldatzeko, kokatzeko eta prestatzeko lanetan 
laguntzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, ekipamenduak eta elementu osagarriak dagozkien aplikazioekin lotuta.  

EI4.1 Lurpeko indusketako eta kargako ekipo eta elementu osagarriak aipatzea, haien osagai nagusiak, aplikazioak 
eta funtzionamendurako printzipio orokorrak aipatuz. 
EI4.2 Aire zabaleko indusketako eta kargako ekipo eta elementu osagarriak aipatzea, haien osagai nagusiak, 
aplikazioak eta funtzionamendurako printzipio orokorrak aipatuz. 
EI4.3 Indusketako eta kargako ekipamenduak lekuz aldatzeko, kokatzeko eta eragiteko sistemak deskribatzea, egin 
beharreko eragiketak ez ezik eragiketetan izan litezkeen arriskuak ere aipatuz. 
EI4.4 Indusketako eta kargako egoera espezifiko batean:  

- Tokia garbitzea eta prestatzea.  
- Ekipamenduak lekuz aldatzen laguntzea. 
- Ekipamenduak kokatzen laguntzea, makinak finkatzen eta egonkortzen lagunduz. 
- Ekipamendu eta elementu osagarriak lan-eremuan banatzea. 
- Ekipamenduetako elementuen arteko konexioa egitea. 
- Zulaketa- edo indusketa-elementuak aldatzea. 
- Induskatutako materiala eramateko eta garraiatzeko zirkuituak kontrolatzea, zirkuituak libratuz, hala 

badagokio. 
- Garbiketa egitea. 
- Adierazitako lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
- Erabilitako ekipamenduak desmuntatzen laguntzea. 

 
Edukiak: 
1. Zulaketako eta indusketa mekanizatuko eta kargako laguntza-eragiketetako segurtasun-neurri 
espezifikoak. 

- Babes kolektiboko elementuak: seinaleztapenak eta balizajeak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Ingurumen-arloko arriskuak eta hartu beharreko babes-neurriak. 
- Lan- eta ingurumen-arloko arrisku espezifikoak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 

2. Mailu puskatzaileen eta pikatzaileen eta eskuzko zulatzaileen maneiua. 
- Zulaketako organo mekanikoen, oleohidraulikoen eta pneumatikoen funtzionamendu-printzipioak. 
- Mailu pikatzailea: 

• Ezaugarriak. 
• Ekipamenduaren osagaiak. 

21 • Ekipamenduaren funtzionamendurako eskuliburua eta prozedura operatiboa. 
• Muntaketa. Eragiketa-teknikak. 
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aupena: 50 ordu 
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enduak, materialak eta erremintak ez ezik babes indibidual eta 
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halmenaA
A1: Leherketa-mota desberdinetan erabilitako ekipam
kolektiboko ekipamenduak eta leherketaren seinaleztapeneko oinarrizko elementu espezifikoak ere identifikatzea, lehergaien 
araudian eta aire zabaleko eta lurpeko leherketei aplika dakizkiekeen gainerako segurtasun-arau eta -xedapenetan ezartzen 
denaren arabera.  

EI1.1 Aire zabaleko eta lurpeko leherketen arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin lotuta. 
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EI1.2 Barrena-zuloak manipulatzerakoan, banatzerakoan, kargatzerakoan eta galkatzerakoan derrigorrezkoak diren 
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tifikatzea, tipologiaren 

iketek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak ezagutzea; 

 erabiltzen diren materialak, ekipamenduak eta erremintak identifikatzea, haien funtzioa 

taren egoera espezifiko batean: 
arreko segurtasun-neurriak deskribatzea. 

tzea. 
a. 

abera garbitzea. 
EI1.8 L

artu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea. 

tzea. 
a. 

abera garbitzea. 
A2: Prozedurak zen eta banatzen laguntzeko, indarreko araudiaren 

astapen-sistemei buruzko segurtasun-neurriak aipatzea, betiere 

n eta hastapen-sistemetan osasunerako dauden arrisku ohikoenak identifikatzea. 

ta egokitzea; horretarako, garraiobideak behar bezala 

  edo erabilitako ontzietatik deskargatzea jasotako aginduei 

 eta hastapen-sistemak leherketa osatzen duten barrena-zuloetan banatzen laguntzea. 
A3: Lehergai ri buruz 

uloak kargatzeko eta galkatzeko eragiketetan normalean erabiltzen diren erremintak eta lanabesak 

 identifikatzea, haien aplikazioa ezagutuz. 
ikaritze-ordena identifikatuz. 

 

rketa bat kargatzeko eta galkatzeko egoera espezifiko batean:  

nabesak prestatzea. 

tontzea. 

norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea, eragiketa horietan dauden arriskuekin lotuta. 
EI1.3 Leherketa-eremuan erabili beharreko seinaleztapen-ekipamenduak eta -elementuak iden
arabera, haiek erabiltzeko baldintzak ezagutuz.  
EI1.4 Lehergai bidez egindako leherketetako erag
horretarako, ingurumena babesteko kasu bakoitzean hartu behar diren babes-neurriak adieraziko dira. 
EI1.5 Lan-eremua ordenan eta garbi edukitzeko baldintzak ezagutzea, leherketen segurtasunarekin eta 
eraginkortasunarekin lotuta.  
EI1.6 Leherketetan normalean
eta ezaugarriak adieraziz.  
EI1.7 Aire zabaleko leherke

- Lan- eta ingurumen-arloko arriskuak eta hartu beh
- Adierazitako babes kolektiboko baliabideak jartzea.  
- Norbera babesteko baliabideak aukeratzea eta erabil
- Leherketa-eremua seinaleztatzea jasotako aginduen araber
- Adierazitako materialak, lanabesak eta erremintak prestatzea.  
- Lan-eremua garbitzea eta atontzea. 
- Barrena-zuloak jasotako aginduen ar
urpeko leherketa-egoera espezifiko batean: 
- Lan- eta ingurumen-arloko arriskuak eta h
- Adierazitako babes kolektiboko baliabideak jartzea.  
- Norbera babesteko baliabideak aukeratzea eta erabil
- Leherketa-eremua seinaleztatzea jasotako aginduen araber
- Adierazitako materialak, lanabesak eta erremintak prestatzea.  
- Lan-eremua garbitzea eta atontzea. 
- Barrena-zuloak jasotako aginduen ar

aplikatzea lehergaiak eta material osagarria deskargat
eta aire zabaleko eta lurpeko indusketetan aplika daitezkeen gainerako arauen eta segurtasun-xedapenen arabera. 

EI2.1 Aire zabaleko eta lurpeko indusketetan normalean erabiltzen diren lehergaiak eta hastapen-sistemak 
identifikatzea, haien ezaugarri nagusiak ezagutuz. 
EI2.2 Lehergaien garraioari eta manipulazioari eta h
indarreko araudiaren arabera. 
EI2.3 Lehergaien manipulazioa
EI2.4 Lehergaien manipulazioan eta hastapen-sistemetan aplikatu beharreko prebentzio-neurriak zerrendatzea. 
EI2.5 Lehergaiak deskargatzeko egoera espezifiko batean: 

- Lehergaiak deskargatzeko eremua garbitzea e
jartzea eragotz dezaketen trabak kenduko dira. 
Lehergaiak eta hastapen-sistemak ibilgailuetatik-
jarraikiz.  

- Lehergaiak
ak kargatzeko eta galkatzeko eragiketetan laguntzeko prozedurak aplikatzea lehergaiak erabiltzea

indarrean dagoen araudiaren eta aire zabaleko eta lurpeko ustiapenetan aplika daitezkeen gainerako segurtasun-arauen eta 
-xedapenen arabera. 

EI3.1 Barrena-z
identifikatzea, haien aplikazioa ezagutuz. 
EI3.2 Galkatzeko egokiak diren materialak
EI3.3 Barrena-zuloak kargatzeko eta galkatzeko eragiketa ohikoenak deskribatzea, eg
EI3.4 Barrena-zuloak garbitzeko metodo ohikoenak deskribatzea, horien arriskuak, helburua eta egikaritzeko modua
adieraziz. 
EI3.5 Lehe

- Barrena-zuloen garbiketa egitea agindutakoaren arabera. 
- Barrena-zuloak kargatzeko eta galkatzeko erremintak eta la
- Barrena-zuloak galkatzeko materiala prestatzea. 
- Barrena-zuloak galkatzeko eragiketa egitea. 
- Lan-eremua tiroa bota aurretik garbitzea eta a
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Edukiak: 
1. Aire zabaleko eta lurpeko leherketetako arrisku espezifikoak. 

- Lehergaien manipulazioan, garraioan, kargan, galkatzean eta biltegiratzean dauden arriskuak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak. 
- Lehergaien lan- eta ingurumen-arloko arrisku espezifikoak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 
- Barrena-zuloak jasotako aginduen arabera garbitzea. 
- Seinaleztapena eta zaintza:  

• Seinaleztapen-elementuak.  
• Seinaleztapen-elementuen antolamendua.  
• Leherketa-eremua seinaleztatzea jasotako aginduen arabera. 

- Ingurumen-arloko arriskuak: hartu beharreko neurriak. 
2. Lehergaiak eta leherketa-osagarriak. 

- Lehergailuaren definizioa. Abiarazlearen definizioa. 
- Lehergai industrialen mota nagusiak.  
- Hastapen-sistemak. Motak: elektrikoak, ez-elektrikoak eta elektronikoak.  
- Osagarrien, ekipamenduen eta erreminten maneiua: 

• Konexioak eta isolagailuak.  
• Ohmetroak.  
• Leherketa elektrikoetarako lehertzaileak.  
• Transmisio-hodiaren abiarazlea eta metxero homologatua.  
• Puntzoiak, matxardatxoak, galkamakilak, zinta itsaskorra, hortza.  
• Omega hodiak eta hegats-obturadoreak.  

Konexio-hodiak. •  
• Soltean kargatzeko makina.  
• Buztinezko, gatzezko takoak. 

3. Leherketetako eragiketa osagarriak. 
 Lehergaien eta abiarazte-sistemen g- arraioa eta biltegiratzea: 

• Baimendutako ibilgailuak.  
• Minibolborategiak.  
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 ontziak edo bizkar-zorroak eta banaketa-arauak. 

- Barre z
.  

eko metodoak eta elementuak. 
- Tirok a

ena-zuloen kargatzea, galkatzea eta garbiketa tiroko eta mozketako 

ak: arroken proiekzioak, gasak, zaratak, bibrazioak, hautsa. 

• Biltegiratze-arauak.  
• Lehergaien banaketa:
• Lehergaien eta abiarazleen garraioa simulatua. 
na- uloen karga, galkatzea eta garbiketa: 
• Galkatzeko materialak eta erremintak
• Galkatze-prozedura.  
• Barrena-zuloak garbitz

o et  mozketetako eskema desberdinak. 
- Modu simulatua egitea (lehergairik gabe): Barr

hainbat eskemarekin. 
- Leherketaren produktu

 
 

3  
3. prestakuntza-modulua:  
EUSPENEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK  
 
Kodea: 
 

MF0856_1 

aitasun-atal honi lotuta dago: UC0856_1: Euspeneko eragiketa osagarriak egitea. G
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baluazio-irizpideak: 

1: Euspen-jardueretako arriskuak eta norbera babesteko ekipamendu espezifikoak identifikatzea, ekipamendu horien 

alako erabilera eta 

ena 

ea eta erabiltzea. 
EI1.6 L

ea eta erabiltzea. 
A2: Prozedu o bidezko euspenean laguntzeko, 

tuz. 

an. 

A3: Prozedur penean laguntzeko, lurraren 

do morteroen osagai-motak 

 edo 

ialerako osagaien nahasketak adierazitako proportzioetan egitea. 

A4: Lurren dr oriek egonkortzeko, betiere segurtasun-arauak beteta. 

Iraupena: 80 ordu 
Ahalmenak eta e
 
A
funtzionamendu- eta mantentze-egoera behar bezala ezagutuz. 

EI1.1 Euspeneko eragiketa osagarrietako arrisku espezifikoak eta dagozkion prebentzio-neurriekin duten lotura 
deskribatzea. 
EI1.2 Euspeneko eragiketetako norbera babesteko ekipamendu espezifikoak identifikatzea. 
EI1.3 Euspeneko eragiketetan norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduen behar bez
mantentze-lanak deskribatzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.4 Euspeneko eragiketa osagarriek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak ezagutzea; horretarako, ingurum
babesteko kasu bakoitzean hartu behar diren neurriak adieraziko dira. 
EI1.5 Aire zabaleko indusketetako euspen-egoera espezifiko batean: 

- Egungo arriskuak izendatzea. 
urriak deskribatzea. - Hartu beharreko segurtasun-ne

- Babes kolektiboko baliabideak prestatzea. 
, prestatz- Norbera babesteko baliabideak aukeratzea

urpeko indusketetako euspen-egoera espezifiko batean: 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak aipatzea.  

ea. - Hartu beharreko segurtasun-neurriak deskribatz
- Babes kolektiboko baliabideak prestatzea. 

, prestatz- Norbera babesteko baliabideak aukeratzea
rak aplikatzea lurpeko indusketetan zurezko koadro eta koadro metalik

ebaketa jakin bat eta baoa egonkortzea lortzeko, segurtasun-neurri egokiak hartuz. 
EI2.1 Koadroko elementuak, lotura-osagarriak eta estaldura-materialak identifikatzea, euspenean duten kokapen 
erlatiboa deskribatuz. 
EI2.2 Piezak ebakitzeko eragiketak eta zurezko koadroaren muntaia deskribatzea, haren funtzioak identifikatuz. 
EI2.3 Koadroko edo zertxako elementu metalikoak muntatzeko eragiketak deskribatzea, haien funtzioak identifika
EI2.4 Zurezko koadro eta koadro metaliko bidez euspeneko elementu osagarriak (bastidoreak, txapak, zurezko 
elementuak) muntatzeko eragiketak deskribatzea, dagozkien funtzioak ezagututa.  
EI2.5 Koadro metalikoak jartzeko egoera espezifiko batean: 

peradoreak munta dez- Koadroko piezak aurkeztea, argibideen arabera, o
- Luzetarako loturarako eta estradosaren betegarrirako elementuak aurkeztea. 
ak aplikatzea buloi bidez eta hormigoi-proiekzio (gunitatua) bidez gauzatutako eus

egonkortasuna lortzeko eta segurtasun-arauak betez. 
EI3.1 Buloi-motak bereiztea, oinarrizko funtzionamendu-printzipioak adierazita.  
EI3.2 Ainguraketa banatuko buloiak finkatzeko erabilitako erretxinazko kartutxo e
ezagutzea, haien ezaugarriak eta erabilera-zirkunstantziak bereizita. 
EI3.3 Buloiak sartzeko eta finkatzeko eragiketak deskribatzea, buloi-motak eta finkatze-sistemak —eskuzkoak
mekanizatuak— erlazionatuz.  
EI3.4 Gunitatze-ekipamenduak eta hormigoi-proiekzioko ekipamenduak deskribatzea, haien funtzionamendua 
adierazita.  
EI3.5 Buloi eta hormigoi-proiekzio bidez euspeneko egoera espezifiko batean: 

- Barrena-zuloa garbitzea putz eginez.  
- Buloiak aurkeztea. 

ea. - Sare metalikoa jartz
- Buloiak finkatzeko mater
- Proiekzio-ekipamendua jartzen eta kentzen laguntzea.  
- Hormigoien nahasketarako materiala ematea. 
- Proiekzio-ekipamenduak garbitzea. 

ulikoan. - Zurkaitzak aurkeztea eskoratze hidra
ainatze- eta iragazgaizte-sistemak aplikatzea, lur h

EI4.1 Lurraren drainatze-sistema ohikoenak deskribatzea, horien helburua, erabilitako materialak, lanabesak eta 
erremintak eta haiek jartzeko prozedura zerrendatuz. 

 
 
 
 



 
 

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 

EI4.2 Iragazgaizte-sistema ohikoenak deskribatzea, horien helburua, erabilitako materialak, lanabesak eta erremintak 
eta haiek jartzeko prozedura zerrendatuz. 
EI4.3 Lurra drainatzeko egoera espezifiko batean: 

- Lanlekua prestatzea eta garbitzea. 
- Lurrak drainatzeko behar diren erremintak, lanabesak eta materialak prestatzea. 
- Adierazitako elementuak jartzea. 
- Jariorik ez dagoela egiaztatzea. 
- Lanak bukatu ostean, soberako erremintak, lanabesak eta materialak kentzea. 

EI4.4 Lurra iragazgaizteko egoera espezifiko batean: 
- Lanlekua prestatzea eta garbitzea. 
- Lurrak drainatzeko behar diren erremintak, lanabesak eta materialak prestatzea. 
- Iragazgaiztu beharreko lurrak erregularizatzea. 
- Adierazitako iragazgaizte-materialak eta -elementuak jartzea. 
- Lanak bukatu ostean, soberako erremintak, lanabesak eta materialak kentzea. 

 
Edukiak: 
1. Euspen-jardueretako arrisku espezifikoak. 

- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Babes kolektiboko baliabideak. Seinaleztapenak. 
- Ingurumen-arloko arriskuak: hartu beharreko neurriak. 
- Lan- eta ingurumen-arloko arrisku espezifikoak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 

2. Lurren euspena. 
- Esfortzu-motak: 

• Trakzioa.  
• Konpresioa.  
• Flexioa.  
• Gilbordura.  
• Bihurdura.  
• Ebakitzea.  

- Lur-motak. 
- Lurren portaeran kontuan hartu beharreko alderdiak:  

• Lurren izaera.  
Hauste-maila. •  

• Ur-presentzia.  
- Kanpoko faktoreak: hurbileko baoen eragina, hurbileko baoen erortzeak.  
- Lurren egonkortasuna. Lanaren saneatzea.  
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tzeko osagarriak eta estaltzeko materialak. 

uak: zutoinak eta koroak. 

bankatxoak eta bastidoreak. 
k, distantziak, besteak beste). 

enetako eskalako txantiloiaren gainean. 
- Errem en

k, akoplamenduak. 

- tako erremintak: saneatzeko barra eta makina saneatzailea.  
- Euspen-mota ohikoenak. 

 Saneatzeko ezarritako lan-prozedurak. Erabili

-
- Piezen mozketa eta zurezko koadroaren muntaia.  

 Koadroaren elementuak, lo

3. Euspen pasiboa: koadro metalikoak. 
- Eskoratzearen elementuak. Armazoia. Txarrantxatzea. Estaldura.  

 Eskoratze metaliko irristakorra: -
• Armazoiaren element  
• Lotura-elementuak: grapak.  
• Txarrantxatze-elementuak: tra
• Muntaiarako eta lanerako ezarritako prozedurak (gainjartzea
• Koadro metalikoen katalogoen interpretazioa.  
• Koadro metalikoen mota desberdinak jartzea, b
int , lanabesen eta osagarrien maneiua:  
• Giltzak: finkoa eta inpaktu-giltza.  
• Aire konprimatuko mahukak, lotura
• Mahukak konpontzeko prozedurak.  
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• Giltza dinamometrikoa.  
• Barratxoak, mazoak. 
• Estaldura. Trinkotze- eta egonkortasun-maila.  
• Materialak: zura, parrilla, xafla metalikoak, obra-hondakinak eta bestelako materialak.  
• Ezarritako lan-prozedurak. 

- Luzetarako loturarako eta betegarrirako elementuak. 
4. Euspen aktiboa, buloitzea. 

- Euspen esekiko lana. 
- Buloiak finkatzea: erabilitako materialak eta ekipamenduak; Erretxin bidezko finkapena. 
- Gogortze azkarreko zementuak eta morteroak. 
- Buloitzearen dentsitatea. 
- Buloi desberdinetarako ezarritako lan-prozedurak. 
- Buloitzeko ekipamenduen, erreminten eta osagarrien maneiua. 
- Buloitze-mota desberdinak jartzea: 

• Ainguraketa puntuala.  
• Ainguraketa banatua.  
• Ainguraketa puntuala eta banatua (barra-buloia).  
• Metalikoak eta ez-metalikoak.  

5. Hormigoi- eta mortero-proiekzio bidezko euspena. 
- Proiekta daitezkeen hormigoiak eta morteroak. Hormigoiaren eta nahasketaren osagaiak. 
- Hormigoien proiekzio-sistemak: bide lehorra eta bide hezea. Ezarritako lan-prozedurak. 
- Sare metalikoa, jartze-prozedurak. 
- Erabilitako ekipamenduak, osagarriak eta erremintak:  

• Proiekzio-makina. 
• Konpresorea. 
• Ponpa.  

- Ekipamenduen garbiketa. 
- Proiekzio-makinaren, konpresorearen eta ponparen maneiua. 
- Hormigoi-proiekzioa bide hezea eta bide lehorra erabiliz egitea. 
- Ekipamendu guztien oinarrizko mantentze-lanak. 

6. Lurrak drainatzeko eta iragazgaizteko sistemak. 
- Lurren drainatzea. Helburua. 
- Drainatze-elementuak. Materialak. Osagarriak. 
- Haiek jartzeko erremintak eta lanabesak. 
- Lurren iragazgaiztea. 
- Iragazgaizteko elementuak, materialak eta osagarriak. 
- Haiek jartzeko erremintak eta lanabesak. 
- Drainatzeko eta iragazgaizteko beharrezkoak diren materialen eta osagarrien maneiua. 
- Drainatze-mota desberdinak egitea. 
- Iragazgaizte-prozedura. 
- Iragazgaizte-mota desberdinak egitea. 

 
 
 

4
4. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO GARRAIOKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF0857_1 
 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0857_1: Garraioko eragiketa osagarriak egitea 28 
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baluazio-irizpideak: 
eurri espezifikoak aplikatzea, erabili beharreko babes kolektiboak eta 

, 

gokia 

iak aipatzea. 

zailearen aginduen 

EI1.7 G

k identifikatzea. 
a dela ziurtatzea. 

A2: Garraioko rriak eta materialak ezagutzea; eragiketa 

tzea. 
tzea. 

A3: Bideak egurtasuneko barne-

ak 

tifikatuta. 
k 

. 
a jartzea. 

entu osagarriak ere 

EI3.9 P

Iraupena: 80 ordu 
Ahalmenak eta e
A1: Garraiatzen laguntzeko eragiketetako segurtasun-n
norbera babesteko ekipamenduak identifikatuta.  

EI1.1 Aire zabaleko garraioko eragiketa osagarrietako arrisku espezifikoak deskribatzea, arrisku horiek hartu 
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.2 Materialen eta solteko gaien lurpeko garraioko eragiketa osagarrietako arrisku espezifikoak deskribatzea
arrisku horiek hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.3 Garraioko eragiketa osagarrietan norbera babesteko derrigorrezkoak diren ekipamenduak identifikatzea, 
dagozkion arriskuekin lotuta. 
EI1.4 Garraioko eragiketa osagarrietako norbera babesteko ekipamendu espezifikoen erabilera eta mantentze e
azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.5 Garraioko eragiketek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak ezagutzea; horretarako, ingurumena babesteko 
kasu bakoitzean hartu behar diren neurriak adieraziko dira. 
EI1.6 Aire zabaleko edo lurpeko indusketetako garraioko egoera espezifiko batean: 

- Lan- eta ingurumen-arloko arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurr
- Babes indibidual eta kolektiborako beharrezkoak diren ekipamenduak hautatzea. 

brikat- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentzea, fa
arabera. 

arraio-lanetan gehien erabiltzen diren segurtasun-seinaleztapen eta balizaje-motak bereiztea, haien erabilera 
eta mantentze eraginkorra bermatuta. 
EI1.8 Seinaleztapeneko eta balizajeko egoera espezifiko batean: 

- Prozeduran ezarritako segurtasun- eta balizaje-seinalea
- Jarri beharreko segurtasun- eta balizaje-seinaleztapenaren egoera egoki
- Seinaleztapena edo balizajea jasotako aginduen arabera jartzea. 
 eragiketa osagarrietan erabiltzen diren erremintak, lanabesak, osaga

bakoitzari dagozkionak identifikatuta.  
EI2.1 Garraioko eragiketa osagarrietan erabilitako erremintak eta lanabesak aipatzea, haien erabilgarritasuna, 
ezaugarriak, funtzionamendua eta erabilerarako mantentze-lanak identifikatuta.  
EI2.2 Garraioko eragiketa osagarrietan erabilitako osagarriak aipatzea, haien erabilgarritasuna, ezaugarriak, 
funtzionamendua eta erabilerarako mantentze-lanak identifikatuta.  
EI2.3 Lurpeko edo aire zabaleko indusketetako garraioko egoera espezifiko batean: 

- Eragiketan erabiltzen diren erreminta-, lanabes- eta osagarri-motak ezagu
- Eragiketa gauzatzeko erabilitako erremintak, lanabesak eta osagarriak manipula
- Erremintak, lanabesak eta osagarriak garbi eta ordenatuta uztea esleitutako lekuan. 
eta pistak prestatzen, jartzen eta mantentzen laguntzeko prozedurak aplikatzea, s

xedapenak beteta.  
EI3.1 Bide bat jartzeko lur jakin batek izan behar dituen ezaugarriak identifikatzea, hura prestatzeko egin beharreko 
urratsak ezagututa. 
EI3.2 Bide bat osatzen duten elementuak identifikatzea, hura instalatzeko egin beharreko urratsak ezagututa.  
EI3.3 Bideetako eta pistetako mantentze-eragiketa ohikoenak deskribatzea, haiek aplikatzeko zirkunstantziak 
identifikatuta. 
EI3.4 Bideetako matxura eta kalte ohikoenak ezagutzea, kasu bakoitzean egin beharreko konponketa-eragiket
bereizita.  
EI3.5 Zirkulazio-baldintza hoberenei eusteko pistak eduki behar dituen ezaugarriak identifikatzea.  
EI3.6 Pistetako mantentze-eragiketa ohikoenak deskribatzea, haiek aplikatzeko zirkunstantziak iden
EI3.7 Pistetako matxura eta kalte ohikoenak ezagutzea, kasu bakoitzean egin beharreko konponketa-eragiketa
bereizita.  
EI3.8 Bideak prestatzeko, instalatzeko eta mantentzeko egoera espezifiko batean: 

- Lurra prestatzea bide berriaren tarte berri bat jartzeko argibideen arabera
- Zeharrormak adierazitako distantziaren, goragunearen eta maldaren araber
- Zeharrormak juntura-estalki eta torloju bidez lotzea. 

lakak ez ezik ontziratzeko elem- Bide-aldaketak, aldaketa-plakak eta bidegurutze-p
jartzen laguntzea. 

- Egoera txarrean dagoen bide-tartearen mantentze-lanak eta konponketa egitea. 
istak prestatzeko eta mantentzeko egoera espezifiko batean: 
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deak eta arekak garbitzea. 

A4: Lurpeko eta ketetan materiala etengabeko baliabideen bitartez garraiatzeko eragiketetan laguntzeko 

ak, elementuak, segurtasun-sistemak eta instalazio osagarriak 

ak, elementuak eta instalazio osagarriak 

, alarmako gailuak eta bestelakoak) eta 

stelakoak) eta 

ze-eragiketak ezagutzea, anomalia 

izandako egoera espezifiko batean:  

tuak eta gainerako lanabesak biltzea. 

een arabera. 

ea, egon litezkeen buxaketak detektatuta eta isuritako materiala 

ilako mantentze-lanetan laguntzea. 
EI4.8 G o batean:  

tuak eta gainerako lanabesak biltzea. 

een arabera. 

ea. 
A5: Lurpeko e etenkorren bitartez garraiatzeko eragiketetan laguntzeko 

io osagarriak 
ak 

ak osatzerakoan krokatzeko, erraileratzeko eta bideak aldatzeko erabiltzen den prozedura deskribatzea, 

ta. 
 

daitezkeen anomaliak —garraioko ibilgailuen egonkortasunari eta segurtasunari eragin 

arraiatzeko elementuak ezagutzea, baita 

oinarrizko 

 eta deskargako eragiketetan. 
naren arabera. 

EI5.9 Lokomotora bidezko garraioko egoera espezifiko batean:  

- Arekak irekitzea. 
- Galtzada, bazterbi
- Bideko zuloak betetzea.  
- Pista ureztatzea. 

aire zabaleko indus
prozedurak aplikatzea, indarreko segurtasun-araudia beteta.  

EI4.1 Uhal garraiatzaileak osatzen dituzten ekipamendu
deskribatzea, funtzionamendurako oinarrizko parametroak adierazita. 
EI4.2 Garraiagailu blindatuak (pantzerra) osatzen dituzten ekipamendu
deskribatzea, funtzionamendurako oinarrizko parametroak adierazita.  
EI4.3 Uhal garraiatzaileetako segurtasun-gailuak (larrialdiko geldialdiak
seinaleztapen-gailuak identifikatzea, haien kokapena adierazita eta haiei eraginez larrialdi-kasuan. 
EI4.4 Garraiagailu blindatuetako segurtasun-gailuak (larrialdiko geldialdiak, alarmako gailuak eta be
seinaleztapen-gailuak identifikatzea, haien kokapena adierazita eta haiei eraginez larrialdi-kasuan. 
EI4.5 Uhal garraiatzaileak eta garraiagailu blindatuak luzatzeko eta mozteko eragiketetan erabilitako prozedura eta 
elementuak deskribatzea, horretarako erabilitako erremintak identifikatuta.  
EI4.6 Uhal garraiatzaileen eta garraiagailu blindatuen lehen mailako mantent
ohikoenak identifikatuta.  
EI4.7 Uhal garraiatzaileekin 

- Gunea nibelatzea argibideen arabera. 
- Beharrezkoak diren erremintak, elemen
- Muntatzeko, luzatzeko edo mozteko eragiketetan laguntzea. 
- Seinaleztapenak jartzea eta haien egoera kontrolatzea argibid
- Segurtasun-gailuen egoera kontrolatzea. 
- Garraiatutako materiala bisualki kontrolatz

bilduta.  
- Lehen ma
arraiagailu blindatuekin izandako egoera espezifik
- Gunea nibelatzea argibideen arabera. 
- Beharrezkoak diren erremintak, elemen
- Muntatzeko, luzatzeko edo mozteko eragiketetan laguntzea. 
- Seinaleztapenak jartzea eta haien egoera kontrolatzea argibid
- Segurtasun-gailuen egoera kontrolatzea. 
- Lehen mailako mantentze-lanetan laguntz
eta aire zabaleko indusketetan materiala baliabid

prozedurak aplikatzea, indarreko segurtasun-araudia beteta eta langileak emandako argibideei jarraituta. 
EI5.1 Garraio-trenak osatzen dituzten ekipamenduak, elementuak, segurtasun-sistemak eta instalaz
deskribatzea, zirkulazioko, kargako eta deskargako maniobretan jarduteko eta segurtasuneko oinarrizko parametro
aipatuta. 
EI5.2 Tren
ekintza horietako bakoitzean gauzatu beharreko eragiketak eta jarduteko oinarrizko arauak definituta.  
EI5.3 Dumper-mota desberdinak identifikatzea, haren ezaugarri nagusiak eta funtzionamendua ezagutu
EI5.4 Garraio etenkorrarekin lotutako seinaleztapen-sistemak bereiztea, haien erabilera identifikatuta egoera
desberdinen arabera.  
EI5.5 Lan-eremuan sor 
diezaieketenak— ezagutzea, haiek izan ditzaketen ondorioak identifikatuta. 
EI5.6 Materiala plano makurtuen eta bertikalen (kaiolak eta skipak) bitartez g
horiek segurtasun-elementuak ere, materialak kargatzeko eta deskargatzeko prozedura eta bakoitza egiteko kontuan 
hartu behar diren gutxieneko segurtasun-baldintzak deskribatuta. 
EI5.7 Garraio etenkorreko ekipamenduetan egin beharreko eta haren eskumeneko lehen mailako 
mantentze-eragiketak adieraztea, anomalia ohikoenak identifikatuta. 
EI5.8 Dumper bidezko garraioko egoera espezifiko batean: 

- Dumperraren kokapen egokia adieraztea kargako
- Laneko eremua seinaleztatzea segurtasuneko barne-xedapenetan adierazten de
- Lehen mailako mantentze-lanetan laguntzea. 

- Bagoiak krokatzeko eragiketetan laguntzea. 
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k kargatzea. 

. 
etetan laguntzea. 

n laguntzeko eragiketetako segurtasun-neurri espezifikoak aplikatzea. 
. 

u beharreko neurriak. 
 arabera. 

2. Bi e

 elementuak. 
a. Erremintak eta lanabesak: 

a maldaren arabera jartzea. 

 Instalazioa

k. 
 

endurako oinarrizko printzipioak. 

agarriak.  
entratzea. 

a (buxaketak, isuriak), kasu bakoitzean jarduteko modua.  

- Garra ai
urako oinarrizko printzipioak.  

agarriak. 
mozketa.  

a (buxaketak, isuriak). 

- Segurtasun-gailuak: larrialdiko geldialdiak, alarmak. 
n osagaien (bilkariak, banda, txapak, langetak, eta abar) 

4. Materi

ko printzipioak.  
 eragiketetan. 

tapena. 

- Putzu-toberako bagoiak edo dibidieta dutena
- Bide-aldaketak eragitea, aginduen arabera. 
- Aireztapen-ateak eragitea, aginduen arabera
- Lokomotorak eta bagoiak erraileratzeko eragik

Edukiak: 
1. Garraiatze

- Uhal garraiatzaileen, garraiagailu blindatuen eta burdinbide gaineko garraioaren arriskuak
- Etengabeko eta burdinbide gaineko garraiobideetako segurtasun-gailuak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak. 
- Ingurumen-arloko arriskuak eta hart
- Laneko eremuaren seinaleztapena segurtasun-xedapenen
de ta pisten prestaketa, instalazio eta mantentze-lanak. 
- Lurraren ezaugarriak. 
- Bide bat osatzen duten
- Bideen instalazioa. Prozesu operatibo

• Zeharrormak adierazitako distantziaren, goragunearen et
• Zeharrormak juntura-estalkien eta torlojuen bitartez lotzea. 

-
• Bide-aldaketak.  

k mantentzeko eragiketak:  

• Aldaketa- eta bidegurutze-plakak. 
• Trenguneak.  
• Seinaleztapena

- Pistak eta deak, arekak eta galtzada. 
- Matxura eta kalte ohikoenak. 

sarbideak: bazterbi

3. Ma bidez garraiatzeko eragiketak. 
- Uhal garraiatzaileak:  
teriala etengabeko baliabide 

• Funtzionam  
• Osagaiak.  
• Instalazio os
• Uhalaren tentsioa eta z
• Muntaia, luzapena eta mozketa.  
• Garraiatutako materialaren kontrol
• Seinaleztapena 
iag lu blindatuak:  
• Funtzionamend
• Osagaiak.  
• Instalazio os
• Muntaia, luzapena eta 
• Garraiatutako materialaren kontrol
• Garraiagailuaren posizionamendua. 
• Seinaleztapena. 

- Uhala eta garraiagailu blindatuak osatzen dituzte
berrikuspena eta mantentze-lanak, eta haiek mantentzeko erreminta erabiltzea. 
ala baliabide etenkor bidez garraiatzeko eragiketak. 

- Dumperra eta profil txikiko dumperra:  
• Funtzionamendurako oinarriz
• Kokapen egokia kargatzeko eta deskargatzeko
• Arrisku espezifikoak. Segurtasun-neurriak.  
• Norbera babesteko ekipamenduak. Seinalez
• Dumperraren eta profil txikiko dumperraren maneiua. 
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).  
- Trena

Osagaiak.  
agarriak.  

gurtasun-neurriak.  
un-gailuak.  

a seinalez penak.  

tu hidraulikoak eta erabili beharreko 

tzionatzeko modua.  
 

- Kaiol t
inarrizko printzipioak.  

n-elementuak.  

aratuak ontziratzegunean. 

- Errailbaka

ndurako oinarrizko printzipioak.  
zifikoak. Segurtasun-neurriak.  

ragiketak).  
agaiak. 

sagaiak. 
- Lane r n arabera. 

 

. prestakuntza-modulua:  
LEKO INDUSKETETAKO ARRISKUEN 

• Lehen mailako mantentze-lanak (oinarrizko eragiketak
k:  
• 
• Instalazio os
• Arrisku espezifikoak. Se
• Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtas
• Funtzionamendurako oinarrizko printzipioak.  

ta• Trenen zirkulazioan erabiltzen diren kodeak et
• Krokatzeko prozedura trena osatzeko. 

atu kremaileradunak eta ka• Bagoien eta lokomotoren errailtzeak: k
gainerako erremintak. 

• Putzu-toberako bagoien karga.  
• Bidea aldatzeko sistemak eta fun
• Lokomotoren eta bagoien lehen mailako mantent ze-lanak (oinarrizko eragiketak).
• Tren-osaera desberdinen maneiua. 
• Anomalia ohikoenak. 

ak e a skipak:  
mendurako o• Funtziona

• Arrisku espezifikoak. Segurtasun-neurriak.  
su• Norbera babesteko ekipamenduak. Segurta

Ontziratzegunearen ezaugarriak.  • 
• Kargatzeko eta deskargatzeko ba intzak.   ld
• Seinaleztapen- eta komunikazio-ap  
• Langileak eta materiala ontziratzeko lanak egitea. 

rra:  
• Osagaiak.   
• Funt zioname
• Arrisku espe
• Norbera babesteko ekipamenduak.  
• Lehen mailako mantentze-lanak (oinarrizko e
• Errailbakarraren muntaia eta haren os
• Errailbakarraren arrasteko trenaren muntaia:  
• Garraioak errailbakar bidez egitea, eta haren o

ko e emuaren seinaleztapena segurtasun-xedapene

 
 
 

5 5
LURPEKO ETA AIRE ZABA
PREBENTZIOA  
 
Kodea: MF0858_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0858_01: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzea 

k eta ebaluazio-irizpideak: 

 
Iraupena: 50 ordu 
Ahalmena  
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ardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 
 

eskakizunak identifikatzea.  
, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

ide eta betebeharrak definitzea. 
A2: S mena 

enduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 

EI2.3 G ako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea. 

A3: Lu u 
beharreko segurtasun-neurriak identifikatzeko. 

k (elektrizitatea, garraioa, aireztapena, aire konprimatua, ura eta hustubidea) identifikatzea eta 

A4: Ai kribatzea; 
 

a, era 

a eta 

k aipatzea. 
ren ekipamenduak aipatzea. 

a eta mantentzea. 
ainerako prebentzio-neurriak hautatzea eta jartzea. 

A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-j
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea. 

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskub
egurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta inguru
tekoak aztertzea.  babes
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipam
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

 Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  -
 Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. -

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
erta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntz

 
rpeko edo aire zabaleko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hart

EI3.1 Aire zabaleko eta lurpeko indusketetako lanen ezaugarri nagusiak definitzea, horretarako, indusketaren helburu 
nagusiekin (meatzaritza, eraikuntza eta obra zibila) eta duen izaerarekin (iraunkorra edo aldi baterakoa) lotuz. 
EI3.2 Lurpeko edo aire zabaleko inguruneko lan-baldintza partikularrak deskribatzea (konfinamendua, argiztapena, 
atmosfera arriskutsuak, zaratak, hautsa). 
EI3.3 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako lan-prozesuak deskribatzea; horretarako, jarduera nagusiak (abian 
jartzea, karga eta garraioa, euspena) jarduera horietako bakoitzean erabilitako teknika eta prozedura, ekipamendu eta 
makinekin lotuko dira. 
EI3.4 Aire zabaleko eta lurpeko indusketetan dauden azpiegiturak (sarbideak, iraganbideak, putzuak, pistak) instalazio 
orokorrak eta zerbitzua
bakoitzaren helburua eta ezaugarri orokorrak adieraztea. 
EI3.5 Lan-ingurunea behar bezala mantentzeko eta garbitzeko irizpideak identifikatzea, lanen segurtasuna, 
eraginkortasuna eta efikazia bermatzeko. 
re zabaleko edo lurpeko indusketetan dauden arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-arau orokorrak des
arako, orokorrean erabili beharreko babes khorret olektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira. 
EI4.1 Aire zabaleko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, hartu beharreko babes-neurriekin erlazionatuta. 
EI4.2 Lurpeko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, hartu beharreko babes-neurriekin erlazionatuta. 
EI4.3 Induskatutako lurrak egonkortzeko eta eusteko modu desberdinak ezagutzea, baita haien helburua eta lan-
ingurunearen osaera ere; horretarako, lur horiek seguruak izateko behar dituzten ezaugarriak identifikatuko dir
berean, kontuan izan beharko da harkaitz-jausiak izan daitezkeela.  
EI4.4 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan norbera babesteko derrigorrezko ekipamenduak identifikatzea eta 
dagozkion arriskuekin lotzea.  
EI4.5 Aire zabaleko eta lurpeko eragiketa osagarrietan erabili beharreko babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduen erabilera eta mantentze-lanak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI4.6 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan babes kolektiboko derrigorrezko ekipamenduak zerrendatze
dagozkion arriskuekin lotzea. 
EI4.7 Normalizatutako segurtasun-seinaleak ezagutzea eta zorrotz errespetatzea. 
EI4.8 Indusketa-egoera espezifiko batean: 

- Egon litezkeen arriskuak aipatzea. 
- Hartu beharreko prebentzio-neurria
- Norbera babesteko beharrezkoak di
- Babes kolektiboko beharrezko ekipamenduak aipatzea. 
- Norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltze
- Prebentzio kolektiboko seinaleztapenak, babesak eta g
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A5: Istripuen  

ide materialei dagokienez. 

bera (ibilgetzea, bendajeak). 

EI5.7 L

loaren arabera. 
 egitea: (maskarak edo su-itzalgailuak erabiltzea eta 

EI5.8 E
di-mota identifikatzea. 

A6: Aire zaba abileraren mantentze-lanetan ere sortutako hondakinak 

ztapena 

ntzak 

 
duk

gurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

ondorioak eta kalteak: 

tasuna. 
te patologia batzuk. 

ak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

, larrialdien eta ebakuazioen kasuetarako lan-arriskuak prebenitzeko planetan ezarritako prozedurak aplikatzea. 
EI5.1 Istripuaren larritasuna ezagutzea laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritakoaren arabera.  

, EI5.2 Istripu-kasuetan jarraitu beharreko prozedura deskribatzea: abisuak, istriputua babesteko neurriak
seinaleztapenak.  
EI5.3 Lehen laguntzako teknikak eta istriputua eramateko teknikak aplikatzea. 
EI5.4 Larrialdietarako plan bat deskribatzea, osatzen duten zatiak aztertuta. 

liabEI5.5 Larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskatutako ba
EI5.6 Istripuaren egoera espezifiko batean: 

 istriputua gune seguru batera eramatea. - Eraginpeko gunea babestea edo
- Laguntza eskatzea. 

teko aurreikusitako ekintzak egitea, istripu-motaren ara- Lehen laguntza ema
- Istriputua garraiatzen laguntzea. 
arrialdiko egoera espezifiko batean: 
- Larrialdi-mota identifikatzea. 

toko- Abisua ematea ezarritako pro
- Larrialdi-motaren arabera aurreikusitako ekintzak

ureztatzea). 
bakuazio-egoera espezifiko batean: 
- Ebakuazioa eskatzen duen larrial
- Abisua ematea ezarritako protokoloaren arabera. 

a. - Ebakuazio-baliabideak eta -zirkuituak identifikatze
- Ebakuazio-planean aurreikusitako ekintzak egitea. 
leko eta lurpeko indusketetan ez ezik ekipamenduen er

ezagutzea, eta haiei dagozkien biltegiratze-ontziak eta lekuak identifikatzea.  
EI6.1 Indusketetan sortutako hondakin-motak sailkatzea, toxikoak eta arriskutsuak bereiziz bereziki, eta 
ingurumenean eragiten dituzten ondorio kaltegarriak adierazita. 
EI6.2 Pertsonengan edo ingurumenean kalte egin dezaketen produktuen ontzien segurtasunaren seinale
ezagutzea (material sukoiak, toxikoak, lehergaiak eta bestelakoak).  
EI6.3 Norbera babesteko ekipamenduak —sortutako hondakinetarako egokiak direnak— hautatzea. 
EI6.4 Indusketetan sortutako hondakinak biltegiratzeko eta birziklatzeko edukiontziak, tokiak eta baldi
identifikatzea. 

iak: E
1. Laneko se

- Lana eta osasuna. 
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 

 - Lanetik eratorritako
• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixo
• Lanetik eratorritako bes
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamenduko

• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak. 
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

ko s gurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: - Lane e
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 
- Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

 
 
 
 



 
 

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarriak 

35 

 biologikoekiko esposizioa. 

 

- usketen inguruneko arrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak, gas eta atmosfera leherkorrei 
buruz k

ruzko eskuliburua. 

k. 

- Larria  e
tarako plan espezifikoak. 

ak eta osagarriak. 
nak. 

• Agente fisiko, kimiko edo
• Sua. 

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 
• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 

- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Istriputuaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

4. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako lan-arriskuen prebentzioa. 
- Aplikazioa aire zabaleko eta lurpeko indusketetan: 

• Meatzaritza. 
• Eraikuntza. 
• Obra zibila. 

- Ingurunearen baldintzak: 
• Aire zabaleko indusketak. 
• Lurpeko indusketak. 

- Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako produkzio-prozesua: 
• Faseak. 
• Jarduera nagusiak. 
• Ekipamendu eta makina nagusiak. 

- Instalazioak eta zerbitzuak: 
•  Elektrizitatea.
• Aireztapena. 
• Aire konprimatua. 
• Ura eta hustubidea. 

- Aire z al eko arrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak: ab eko indusketen ingurun
• Segurtasun-neurriak. 
• Babes kolektiboko baliabideak. 
• Norbera babesteko ekipamenduak. 
• Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburua. 

Lurpeko ind
koa : 
• Segurtasun-neurriak. 
• Babes kolektiboko baliabideak. 
• Norbera babesteko ekipamenduak. 
• Erabilerari eta mantentze-lanei bu

 ortasuna. - Induskatutako lurren egonk
- Lan-inguruneko euspen- eta osaera-mota

 - Luiziak eta luizien kausak. 
- Saneatzea eskuzko erremintak erabiliz. 

ldi- ta ebakuazio-egoerak: 
• atzaritzako larrialdieLurpeko eta aire zabaleko me

mendu• Erabili beharreko ekipa
• Jarraitu beharreko jardu
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- Ingur n

n bilketa. 

- Norbera babesteko beharrezko ekipamenduak eta ekipamendu horiek zereginekin duten funtzio-harremana 

SAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

ume a babesteko neurriak: 
• Hondakinen identifikazioa. 
• Etiketak eta seinaleztapena. 
• Hondakinen eta botatzeko materiale
• Biltegiratzea. 

- Babes kolektiboko ekipamenduen instalazioa. 

 
 
 
 

6 6. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ERAGIKETA 
O
 
Kodea: MP0157
 

 

tzea; 
horret

a 

etetan ingurumen-arloan hartu beharreko babes-

tzeko 
ezarrit

resioa erregulatzea eta koipeztatze-mailak egiaztatzea eragiketa-eskuliburuen eta jasotako argibideen 

o eta 
presta

ntuen 
zulaketako edo indusketako elementuak aldatuz, eta erabilitako ekipamenduak 

 
berea

k, 
k eta materialak emanez eta lanak bukatu ostean erremintak, lanabesak eta sobera dauden materialak 

ire zabaleko indusketetan 
materi re. 

Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aire zabaleko edo lurpeko indusketetan dauden arriskuez eta hartu beharreko segurtasun-neurriez kontura

arako, erabili beharreko babes kolektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira.  
EI1.1 Babes kolektiboko baliabideak (seinaleztapenak, balizajeak) —zulaketako eta indusketa mekanizatuko et
kargako eragiketa osagarrien espezifikoak direnak— identifikatzea. 
EI1.2 Zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako eragik
neurriak identifikatzea.  
EI 1.3 Norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea. 

A2: Mailu pikatzaile eta puskatzaileekin eta eskuzko zulagailuekin jardutea, horiekin jarduteko eta horiek manten
ako prozedurak aplikatuz, eta lan-mota horietarako ezarritako segurtasun-xedapenak betez.  
EI2.1 Mailu pikatzailea eta puskatzailea prestatzeari dagokionez, elementu puskatzailea edo pikatzailea mailura 
akoplatzea, aire konprimatuaren eta uraren hornidura-sareak konektatzea, zirkuituak purgatzea, uraren eta/edo 
airearen p
arabera. 

A3: Elkarlanean jardutea zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako ekipamenduak lekuz aldatzeko, kokatzek
tzeko lanetan lagunduz.  
EI3.1 Ekipoak kokatzen laguntzea, makinak finkatzen eta egonkortzen lagunduz, ekipamenduetako eleme
arteko konexioak eginez, 
desmuntatzen lagunduz. 

A4: Buloi eta hormigoi-proiekzio (gunitatua) bidez gauzatutako euspenean laguntzea, lurraren egonkortasuna lortzeko; era
n, lurrak drainatzeko eta iragazgaizteko eragiketetan ere laguntzea.  
EI4.1 Koadro metalikoak jartzen laguntzea; horretarako, koadroko piezak aurkeztuko dira, argibideen arabera, 
ondoren muntatzeko.  
EI4.2 Buloitzeko eragiketan parte hartzea, buloiak aurkeztuz, sare metalikoa jarriz eta proiekzio-ekipamendua jartzen 
eta kentzen lagunduz. 
EI4.3 Lur jakin bat drainatzen laguntzea; horretarako, lanlekua prestatuko eta garbituko da, behar diren erreminta
lanabesa
kenduz. 

A5: Bi   lurpeko eta adeak eta pistak prestatzen, instalatzen eta mantentzen laguntzea, baita
ala baliabideen —etengabeak eta/edo etenkorrak— bitartez garraiatzeko eragiketetan e
EI5.1 Bide-tarte bat jartzeko lurra prestatzen laguntzea argibideen arabera. 
EI5.2 Uhal garraiatzaileak muntatzeko, luzatzeko edo mozteko eragiketetan laguntzea. 
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diaren 
eta air

ta galkatzeko erremintak eta 

A7: En ibideei jarraikiz.  

rraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz. 

riskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere. 

1. Lu n prebentzioa. 

rriak. 
2. Lu

apena eta prestaketa. 

iekzio (gunitatua) bidez gauzatutako euspenean 
lagu e

. 

a. 

etengabeak eta etenkorrak— materiala 
garraiat

anak. 

ak kargatzea. 

5. La nikatzea. 

etzea. 
tzea. 

- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

EI5.3 Laneko eremua seinaleztatzea segurtasuneko barne-xedapenetan adierazten denaren arabera. 
A6: Le auhergaiak kargatzeko eta galkatzeko eragiketetan laguntzea lehergaiak erabiltzeari buruz indarrean dagoen ar

e zabaleko eta lurpeko ustiapenetan aplika daitezkeen gainerako segurtasun-arauen eta -xedapenen arabera. 
EI6.1 Barrena-zuloak argibideen arabera garbitzea, barrena-zuloak kargatzeko e
lanabesak prestatzea eta lan-eremua garbitzea eta egokitzea tiro egin aurretik. 
presaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta arg
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

aEI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei j
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Ar

 
Edukiak: 

rpeko eta aire zabaleko indusketetako lan- eta ingurumen-arriskue
- Segurtasun-seinaleztapena eta balizajea: erabilera eta mantentze-lanak. 
- Garraio-eragiketetako ingurumen-arriskuak eta hartu beharreko neu
rp ko eta aire zabaleko indusketetako eragiketa osagarriak. e
- Eragiketa osagarrietako lanetan erabiltzen diren erreminten, lanabesen eta osagarrien manipulazioa. 
- Mailu pikatzaileen eta puskatzaileen eta eskuzko zulatzaileen erabilera. 
- Zulaketako, indusketa mekanizatuko eta kargako ekipamenduak lekualdaketa, kok
- Lehergailuak kargatzeko eta galkatzeko eragiketak indarreko araudiaren arabera. 

3. Koadroak jartzea, buloi bidez eta hormigoi-pro
ntz ikatuz. ko prozedurak apl
- Koadro metalikoak jartzen laguntzea
- Buloitzen laguntzea. 
- Lur jakin bat drainatzen laguntzea. 
- Lur jakin bat iragazgaizten laguntze
- Lur jakin bat gunitatzen laguntzea. 

4. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan baliabideen bitartez —
zeko eragiketa osagarriak. 

- Bide eta pisten prestaketa, instalazio eta mantentze-l
guntzea:  - Uhal garraiatzaile bidezko garraioan la

- Garraiagailu blindatu bidezko garraioan laguntzea:  
- Dumper bidezko garraioan laguntzea: 
- Putzu-toberako bagoiak edo dibidieta duten
- Lokomotora bidezko garraioan laguntzea:  
ntokian integratzea eta lankideekin komu
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

taz bet- Jasotako argibideak interpretatzea eta arre
 ezagu- Antolakuntzaren produkzio-prozesua

- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0854_1:  
Indusketako eta kargako 
eragiketa osagarriak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0855_1: 
Leherketetako eragiketa 
osagarriak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

 1 urte 3 urte 

MF0856_1:  
Euspeneko eragiketa 
osagarriak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 
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MF0857_1: 
Lurpeko edo aire 
zabaleko indusketetako 
garraioko eragiketa 
osagarriak 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 3 urte 

MF0858_1:  
Lurpeko eta aire zabaleko 
indusketetako arriskuen 
prebentzioa 

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
teknikaria eta goi-mailako teknikaria 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-
mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3. 
mailak 

1 urte 

Ezinbestekoa da 
Lan-Arriskuen 
Prebentzioan 
eskatzen den 

titulazioa 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 
Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarrietako jardunbideetarako 
tailerra 

200 300 

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarrietarako biltegia. 50 50 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Erabilera anitzeko gela X X X X X 

Lurpeko eta aire zabaleko 
indusketetako eragiketa 
osagarrietako jardunbideetarako 
tailerra 

X X X X X 

Lurpeko eta aire zabaleko 
indusketetako eragiketa 
osagarrietarako biltegia. 

X X X X  

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

– Errotuladorez idazteko arbelak 
– Ikus-entzunezko ekipoak. 
– Orri birakaria. 
– Ikasgelako materiala. 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarrietako jardunbideetarako 
tailerra 

Ekipamenduak:  
– Injekzio-ponpa 
– Urpeko ponpa 
– Dibidietak 
– Kamioia eta dumperra 
– Eskuila 
– Uhal garraiatzaileak 
– Pala kargatzailea  
– Konpresoreak.  
– Hondakinen edukiontziak  
– Kaxa elektrikoak makinak abiarazteko eta kontrolatzeko  
– Koadro metalikoak  
– Urak arazteko ekipamendua  
– Eskuzko zulaketa-ekipamenduak  
– Scraperra  
– Katu hidraulikoa  
– Sorgailu elektrikoa  
– Marruskadurazko zurkaitzak eta zurkaitz hidraulikoak  
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Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako 
eragiketa osagarrietako jardunbideetarako 
tailerra 

– Lurpeko zulaketa-makinak  
– Zundaketa-makina  
– Gunitatze-makina  
– Erauzketa-makinak  
– Gas-neurgailuak.  
– Minagailu puntualak eta etengabeak  
– Errailbakarra.  
– Burdinbide gaineko pala kargatzailea.  
– Lugorritzeko tresna.  
– Kargak lotzeko eta eusteko sistemak.  
– Azpiestazio elektrikoa  
– Garraiagailu blindatua.  
– Uhal garraiatzailea  
– Trenak eta bideak 
– Haizagailuak eta turbinak 
– Norbera babesteko ekipamenduak. 
– Babes kolektiboko ekipamenduak 
– Ebakuazio-ekipamenduak  
– Lehen laguntzako ekipamenduak 
– Suteen aurka borroka egiteko ekipamenduak 

 
Erremintak 
– Saneatze-barra 
– Barra egonkortzaileak 
– Ganibetak 
– Zulaketa-barautsak 
– Buloiak 
– Zinta metrikoa 
– Katu kremaileraduna 
– Aizkora 
– Giltza-jokoa 
– Mailua 
– Mazoa 
– Labana 
– Nibela 
– Pala 
– Pikatxoia 
– Eskuzko pika 
– Plomua 
– Punterola 
– Zulagailuak 
– Kurrikak 
– Trakterra 
– Ohmetroa edo egiaztagailua 
– Detonagailuak eta lehergai simulatuak 
– Lehertzailea 

Biltegia 
– Apalak 
– Garraio-makinak: Palaz mugitzen duten tresnak, orga 

jasotzailea, pala. 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta 
ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen 
segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
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