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IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ZUNDAKETAK 
 
KODEA 
IEXM0209 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX132_2: Zundaketak. (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Meatze-prospekzioko eta zorupeko ikerketa geologikoko, geoteknikoko eta hidrogeologikoko zundaketak egitea, dagozkion 
lagin-hartzeak eta entseguak barne, baita ustiapeneko, injekzioko eta birkargako zundaketak egitea ere, ekipamenduei, 
hornidurei, lanlekuari, erabili beharreko lanabesei eta langile osagarriei dagokienez prestatze-jarduerak eginez; hori guztia 
laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta ingurumen-arloko legeria (indarrean daudenak) aplikatuz. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0414_2: Zundaketa egiteko ekipamenduak prestatzea 
- UC0415_2: Zundaketak egitea 
- UC0416_2: Zundaketa-laginak biltzea, laginak hartzea eta entsegu eta neurketa geoteknikoak eta hidrogeologikoak 

egitea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Meatze-ikerketako, ikerketa geologikoko, geoteknikoko eta prospekzioko nahiz lurpeko ur-bilketako zundaketak ez 
ezik disoluziorako eta lixibiaziorako zundaketak ere egiten dituzten enpresa txiki eta ertainetako (batez ere pribatuak) 
produkzio-eremuan garatzen du bere lanbide-jarduera. Beren zundaketa-ekipamenduak dituzten meatze-enpresetan 
ere gara dezake bere jarduera. Funtzio teknikoak gauzatzen ditu, bere goragokoek definitutako helburuen esparruan, 
goragoko horien argibide orokorrak jasoko ditu, eta haiek jakinaren gainean jarriko ditu. 
 
Produkzio-sektoreak 
Honako sektore hauetan kokatzen da batez ere: Erauzketa-industrietan. Eraikuntzan. Energia elektrikoaren, gasaren 
eta uraren produkzioan eta banaketan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
8113.1053 Meatze-prospekzioko zundatzailea. 
8113.1042 Prospekzio- eta zundaketa-instalazioko operadorea. 6 
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8113.1020 Ustiapenean dauden putzuen makina zulatzailearen operadorea. 
Putzu-zulatzailea (petrolioarena eta gasarena izan ezik). 
Geotekniako zundatzailea. 
Biraketa bidezko zundaketa-trenaren operadorea. 
Putzuetako azidotze-operadorea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0752: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa 
zundaketen zulaketan 

50 

UF0753: Lan-eremuaren 
prestaketa 30 

UF0754: Zundaketa-
ekipamenduen prestaketa 80 

MF0414_2 
Zundaketaren prestaketa 210 

UF0755: Zundaketa-
ekipamenduen kokapena 50 

UF0752: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa 
zundaketen zulaketan 

50 

UF0756: Zundaketen zulaketa 80 

UF0757: Zundaketen eta 
eragiketa osagarrien egonkortzea 50 

MF0415_2 
Zundaketak egitea 260 

UF0758: Zundaketa-
ekipamenduen mantentze-lanak 
egitea eta zundaketa amaitzea 

80 

UF0752: (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa 
zundaketen zulaketan 

50 

UF0759: Zundaketaren laginak 
hartzea 50 

UF0760: Entsegu geoteknikoak eta 
geofisikoak 70 

MF0416_2 
Laginak hartzea eta entsegu eta neurketa geoteknikoak 
eta hidrogeologikoak 

240 

UF0761: Entsegu 
hidrogeologikoak, norabidezkoak 
eta tentsiokoak zundaketan 

70 

MP0158 
Zundaketetako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 690  
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1. gaitasun-atala:  
ZUNDAKETA EGITEKO EKIPAMENDUAK PRESTATZEA 
 
Kodea: UC0414_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lan-eremua lokalizatzea eta ezagutzea eta ekipamenduek lan-eremuan izango duten kokapena prestatzea, 
zundaketa egitea ahalbidetzeko, segurtasun-, ordena- eta arrazionaltasun-irizpideekin. 

BI1.1 Zundaketa egingo den eremua beharrezkoak diren baliabideak (mapak, planoak, aireko argazkiak, GPSa) 
erabiliz eta proiektuburuaren aginduei jarraikiz lokalizatzen da. 
BI1.2 Lurra aztertzen da ekipamenduak garraiatzean eta langileak igarotzean zer zailtasun sor daitezkeen jakiteko 
eta zailtasun horiek gainditzeko, betiere proiektuburuaren argibideen arabera. 
BI1.3 Egiaztatzen da zundaketa egingo den lekurako sarbidea behar bezala prestatuta dagoela, zundaketa-
ekipamendua eta ekipamendu osagarriak behar bezala garraiatzea eta instalatzea ahalbidetzeko. 
BI1.4 Egiaztatzen da zundaketa-ekipamendu osoa kokatzeko erabiliko den zabalguneak tamaina egokia duela, 
zundaketa egikaritzerakoan espazio-arazorik ez izateko. 
BI1.5 Egiaztatzen da lohien dekantazio- eta birziklatze-istilek tamaina eta forma egokiak dituztela behar bezala 
erabiltzeko. 

LB2: Zundaketa-ekipamendua eta beharrezko materialak prestatzea, ikuskatzea eta garraiatzea, programatutako 
jarduerak egiteko eta ezarritako helburuak betetzeko, laneko arriskuak prebenitzeko enpresaren planean ezarritako 
segurtasun-neurriak hartuz. 

BI2.1 Erabili beharreko zundaketa-ekipamendua egikaritze-proiektuan aurreikusitako helburuen arabera ezartzen 
da. 
BI2.2 Zundaketa-ekipamendua prestatu eta aztertu egiten da, ekipamenduaren atal guztiek (motorra, dibidietak, 
barailak, ponpa hidraulikoak eta bestelakoak) behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatuz, ekipamenduaren 
erabilera-eskuliburuari jarraituta. 
BI2.3 Ekipamendu osagarria (ura zundaketa-guneraino bultzatzeko ponpak, lohiak dekantazio-istiletik lekuz 
aldatzeko ponpak, materiala garraiatzeko ibilgailua, ekipamendua eta osagarriak garraiatzeko ibilgailua, multzo 
elektrogenoa eta bestelakoak) ikuskatu eta prestatu egiten da; horretarako, behar bezala funtzionatzen duela 
egiaztatzen da. 
BI2.4 Egiaztatzen da beharrezkoak diren lanabesak, erremintak eta kontsumigarriak egoera egokian daudela eta 
garraiatzeko enbalatuta daudela, segurtasun-baldintzetan. 
BI2.5 Ekipamenduak, erremintak eta osagarriak dagozkien ibilgailuetan kargatzen dira eta behar bezala antolatzen 
dira, garraioa ahalik eta segurtasun eta efikazia handienean egin dadin.  
BI2.6 Egiaztatzen da zundaketa-ekipamenduek, ekipamendu osagarriek, lanabesek eta erremintek fabrikazio-
araudi espezifikoa betetzen dutela (CE ikurra). 
BI2.7 Laneko arriskuak prebenitzeko segurtasun-araudira egokitutako babes-materiala prestatzen da eta 
erabiltzeko prest jartzen da. 
BI2.8 Laneko eremua balizatu eta seinaleztatu egiten da, langileen eta obraz kanpoko pertsonen segurtasuna 
bermatzeko. 

LB3: Zundaketa-ekipamendua, istilak eta beharrezkoak diren gainerako elementuak kokatzea zundaketa egiteko, makina 
egokiak erabiliz, argibide teknikoak jarraituz, eskuragarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz, 
eta laneko arriskuak prebenitzeko enpresaren planean ezarritako segurtasun-neurriak hartuz. 

BI3.1 Zundaketa-ekipamendua egikaritze-proiektuan aurreikusitako lekuan eta orientazioarekin kokatzen da, 
proposatutako helburua lortzeko. 
BI3.2 Zundaketa egikaritzeko hagatxo-multzoak, estaldura-hodiak, erremintak eta beharrezkoak diren gainerako 
lanabesak eta materialak prestatzen dira eta erabili ahal izateko modu ordenatuan eta eskuragarrian prestatzen 
eta antolatzen dira. 
BI3.3 Zundaketa-gunerako ur-hornidura prestatzen da hornidura egikaritzean ezusteko geldialdirik ez izateko. 
BI3.4 Mahukak (ura zundaketara bultzatzeko, airea bultzatzeko, ura zundaketa-gunera hornitzeko, lohiak 
dekantazio-istiletik lekuz aldatzeko, xurgapenekoa eta bestelakoak) egiaztatzen dira eta behar bezala jartzen dira 
ondo funtzionatzeko, jarioak, presio-galerak edo bestelako arriskuak saihestuz. 
BI3.5 Zundaketa-ekipamenduaren dorrea altxatzen da eta orientazio egokian jartzen da, zundaketaren 
egikaritzapen egokia ahalbidetzeko. 
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BI3.6 Lanak egiterakoan, segurtasuneko barne-xedapenetan, laneko arriskuak prebenitzeko planean eta 
segurtasunari eta osasunari buruzko dokumentuan zundaketaren prestaketari eragiten dieten alderdiei dagokienez 
ezarritakoa aplikatzen da. 
BI3.7 Egiaztatzen da babes kolektiboko elementuak eta larritasun- eta ebakuazio-planean ezarritako baliabideak 
kokatuta eta eskuragarri daudela. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 

Ekipamenduak eta langileak garraiatzeko ibilgailuak. Komunikazio-sistemak. Lurrak mugitzeko makinak. Askotariko 
erreminteria. Zundaketa-ekipamenduak. Ekipamendu osagarriak. Zulaketa-lanabesak. Lohien ponpak. 
Konpresoreak. Segurtasun-ekipamenduak. 

Produktuak edo lanaren emaitza 
Sartzeko bideak prestatuak. Zabalgune prestatua. Istiletarako baoak. Zundaketa-ekipamendua kokatua eta 
zundaketarako prestatuak. Zulaketarako ekipamendu osagarriak, erremintak eta lanabesak prestatuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapak, planoak eta aireko argazkiak. GISa. Argazki digitala. GPSa. Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. 
Makinak eta ekipamenduak maneiatzeko eta mantentzeko eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. 
Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana. Lan-parteak egunero. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ZUNDAKETAK EGITEA 

 
Kodea: UC0415_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zulaketa egitea instalazio osoa martxan jarriz, zundaketa programatutako sakoneran eta programatutako 
diametroarekin, orientazioarekin eta berreskuratzearekin, laneko arriskuak prebenitzeko enpresaren planean 
zehaztutako segurtasun-neurriak eta ezarritako argibide teknikoak aplikatuz. 

BI1.1 Zulaketa-ekipamendua abian jartzen da, bere atalak behar bezala dabiltzala ziurtatuz eta egiaztatuz, 
zundaketa egikaritzerakoan geldialdirik edo atzerapenik ez izateko.  
BI1.2 Zulaketa-parametroak (zulaketa-zutabearen gaineko bultzada, hagatxo-multzoen biraketa-abiadura, lohiaren 
presioa zundaketan eta bestelakoak) etengabe kontrolatzen dira, erabilitako makina-motetarako eta zundaketaren 
ezaugarrietarako adierazitako balioetan eutsiz, eta, hala badagokio, behar diren zuzenketak eginez.  
BI1.3 Egiaztatzen da zulaketa-elementuak zundaketaren sakonerarako eta zulatutako arroken izaerarako eta 
egoerarako egokiak ote diren, aurretik finkatutako programa betez. 
BI1.4 Tutuak eta diametro-murrizketak zundaketa egikaritzeko premien eta ezarritako zulaketa-planaren arabera 
erabiltzen dira. 
BI1.5 Beharrezkoa denean edo proiektuak horrelakorik adierazten badu, lohiak erabiltzen dira; lohi horiek 
kutsagarriak ez diren produktu geldoekin prestatzen dira eta haien dentsitatea etengabe kontrolatzen da 
zeharkatutako egitura geologikoetan ez sartzeko.  
BI1.6 Zundaketa-tutuaren zementaziorako morteroa zeharkatutako egituretako fluidoen ezaugarrien eta egiturak 
osatzeko presioaren arabera formulatzen da, morteroa egitura geologikoan ez sartzeko eta ez kutsatzeko 
ahaleginduz, ahal den neurrian.  
BI1.7 Tutua zementatu egiten da nahi den zundaketa-tartea obturadoreen bitartez isolatu ostean, eta eragingo da 
morteroa uztaitik igo dadin putzuaren eta tutuaren artean.  
BI1.8 Zundaketaren desbideratzeak aurreikusitako sakoneretan kontrolatzen dira eta zuzendu egiten dira 
egikaritze-planean ezarritako gehieneko balioak errespetatzeko. 
BI1.9 Arrantza-lanabesak galdutako zatia berreskuratzeko eta zutabea hausten denean zundaketa egiten jarraitu 
ahal izateko erabiltzen dira. 11 
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BI1.10 Zundaketa amaitzen da aurreikusitako sakonerara iristean, zulaketa-diametroarekin eta lagin egokia 
berreskuratzen denean, helburua egikaritzeari buruzko argibide teknikoetan ahalbidetzen den errore-marjinaren 
barruan lortuz. 
BI1.11 Lanak egiterakoan barneko segurtasun-xedapenetan, laneko arriskuak prebenitzeko planean eta 
segurtasunari eta osasunari buruzko dokumentuan, zundaketa egiteari eragiten dieten alderdiei dagokienez, 
ezarritakoa aplikatzen da.  
BI1.12 Lanak egiterakoan ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanean ezarritakoa aplikatzen da, bereziki 
lurzoruaren eta ur-ingurunea ez kutsatzeari, zundaketa eta dagokion gunea leheneratzeko lanak gauzatu ostean 
hondakinak kentzeari dagokionez.  
BI1.13 Lan-parteak zundaketaren sakonera, zundaketa-laginaren berreskurapenak, lohi-kontsumoak, zulaketa-
ahoen kontsumoak, koroen kontsumoak, kalibragailuak, gasolioa, olioak eta bestelakoak bilduz osatzen da, baita 
adieraztea beharrezkotzat hartzen den gertakari oro bilduz ere. 

LB2: Ekipamendua desmuntatzea eta hodiak berreskuratzea, beste kokapen batera eramateko, baliabide eta erreminta 
egokiak erabiliz eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako segurtasun-neurriak aplikatuz. 

BI2.1 Zulaketa-zutabea ateratzen da; horretarako, hoditeria askatzen da hagaxkaz hagaxka, eta zulaketa-
lanabesak bereizten dira, lekuz aldatzeko eta beste zundaketa-leku batean berriz erabili ahal izateko prest utziz. 
BI2.2 Tutuak ahal diren guztietan berreskuratzen dira eta ekonomikoki errentagarria baldin bada; horretarako, 
tutuak behar bezala jarriko dira beste zundaketa batera eramateko. 
BI2.3 Desmuntatutako ponpak, hodiak eta mahukak garbitu egiten dira eta behar bezala babesten dira; horretaz 
gain, dagozkien ezaugarrien arabera ordenatzen dira, eta berriz erabili ahal izateko prest uzten dira. 
BI2.4 Berreskuratutako zulaketa-lanabesak behar bezala prestatzen dira hurrengo zundaketan erabiltzeko. 
BI2.5 Zundaketa-makina desmuntatzen da, hurrengo zulaketa-lekura garraiatu bitartean kalterik ez pairatzeko edo 
istripurik ez izateko ahaleginak eginez. 
BI2.6 Zundaketa-ahoa antolatzen da, bai aurrerago erabili ahal izateko aho-mutur egokia duen kutxatila bat eraikiz 
edo hormigoiz zigilatuz baldin eta zundaketa behin betiko uzten bada, proiektuan biltzen denaren edo 
proiektuburuak agintzen duenaren arabera. 
BI2.7 Lanak gauzatu bitartean sortzen diren hondakinak ingurumena babesteko arauak betez biltzen dira. 
BI2.8 Lurrak ahal den neurrian leheneratzen dira, ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanaren arabera. 

LB3: Erreminten eta zundaketa-ekipamenduen eta material osagarriaren mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak 
egitea haien eraginkortasuna egokia izango dela bermatzeko, dagozkien erabilera-eskuliburuen arabera. 

BI3.1 Mantentze-lanetako irizpideak enpresaren barneko araudia eta ekipamenduen erabilera-eskuliburuak 
kontuan hartuta aplikatzen dira. 
BI3.2 Mantentze-lanei eta konponketari buruzko eskuliburuetako argibideak modu egokian interpretatzen dira. 
BI3.3 Zundaketa-ekipamenduak eta ekipamendu osagarriak behar duen mantentze-lan mota: prebentziokoa edo 
ordezkatzekoa, konponketak eta egin daitezkeen ordezkapenak identifikatuz definitzen da. 
BI3.4 Behar diren erremintak eta ordezko piezak laneko eremuan prestatzen eta biltegiratzen dira mantentze-lana 
edo konponketa egiteko behar diren baliabideak eta elementuak eskuragarri egongo direla bermatzeko. 
BI3.5 Mantentze-lanak eta konponketa-lanak zundaketa-ekipamenduen eta material osagarriaren behar bezalako 
funtzionamendua bermatzen duten kalitate-irizpideen arabera garatzen dira. 
BI3.6 Mantentze- edo konpontze-eragiketak dagozkion fitxan edo liburuan erregistratzen dira etorkizuneko 
eragiketetan informazio hori eskuratuko dela bermatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Zundaketa makinak: eraunspen bidezkoak, errotoeraunspen bidezkoak, biraketa bidezkoak eta mistoak. Lur orotako 
ibilgailuak eta kamioiak. Presio-ponpa xurgatzaileak, bultzada-ponpak, tokiz aldatzeko ponpak. Aire-konpresoreak. 
Dibidietak. Sorgailu elektrikoak. Zundaketa-hodiak eta tutu-hodiak. Zulaketa-lanabesak (trepanatzeko barautsak, 
trialetak, trikonoak, diamantezko edo widiazko koroak eta bestelakoak). Erreminta osagarriak: laginak hartzeko makinak, 
buruko mailuak eta hondoko mailuak, zulatze-mailuak, arrak, kanpaiak eta bestelako arrantza-lanabesak, 
desbideratzeetarako falkak, neurri- eta kontrol-ekipamenduak (desbideratzeak, lohiak eta abar), Stillson giltzak eta 
erreminta osagarri txikiak. Eklimetroak. 
 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Zehaztutako diametroak, inklinazioak eta sakonera dituzten putzuak, azalaren osaerari eta egiturari buruzko zuzeneko 
informazioa erauztea, entsegu eta neurketa jakin batzuk in situ egitea, hainbat baliabide, hala nola ura, petrolioa, gas 
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naturala edo gatz disolbagarriak ustiatzea edo baliabide horiek hainbat azpiegituretarako (kanalizazioak, hodi-
babesgarriak, eta abar) aprobetxatzea ahalbidetzen dutenak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapak, planoak eta aireko argazkiak. GPSa. Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Makinak eta ekipamenduak 
maneiatzeko eta mantentzeko eskuliburuak. Zulaketa-lanabesak aplikatzeko baldintzen eskuliburuak. Laneko arriskuak 
prebenitzeko plana. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana. Lan-parteak egunero. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
ZUNDAKETA-LAGINAK BILTZEA, LAGINAK HARTZEA ETA ENTSEGU 
ETA NEURKETA GEOTEKNIKOAK ETA HIDROGEOLOGIKOAK EGITEA 

 
Kodea: UC0416_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lurzoruetan eta arroketan laginak hartzea lagin horiek aztertzeko, proiektuburuaren argibideak eta lagin mota 
horren arau tekniko espezifikoak kontuan hartuta, laneko arriskuak prebenitzeko enpresaren planean ezarritako 
segurtasun-neurriak ez ezik ingurumen-babesekoak ere hartuz. 

BI1.1 Laginak hartzeko lana proiektuburuaren argibideen arabera antolatzen da, biltzeko gune bakoitza planoan 
kokatuz eta ezarritako prozedurei jarraikiz.  
BI1.2 Egiaztatzen da laginak biltzeko ekipamendu bakoitzak edo ekipamenduaren osagai bakoitzak behar dituen 
tresnak eta materialak (pikotxak, palak, mazoak, atzerakako hondeamakina, ginbalet helikoidaleak, eta 
bestelakoak) prest daudela, lagin mota eta laginketa-teknika kontuan hartuta, lana behar bezala egiteko.  
BI1.3 Egiaztatzen da lurzoruetan eta arroketan laginak hartzeko ekipamenduek eta elementu osagarriek 
fabrikazioko araudi espezifikoa betetzen dutela.  
BI1.4 Norbera babesteko ekipamenduak prestatuta eta antolatuta daude, laneko arriskuak prebenitzeko planean 
aurreikusitako segurtasun-araudiaren arabera. 
BI1.5 Eremuan hartutako laginak ontziratu, identifikatu eta prestatu egiten dira laborategira bidaltzeko, proiektuan 
ezarritako prozeduraren arabera, eta laginen ezaugarri fisiko-kimikoak alda ez daitezen zainduz. 
BI1.6 Laginketa-parteak laginketa gauzatu bitartean izandako gorabehera guztiak, garrantzitsuak izan 
daitezkeenak, biltzen ditu, eta laborategira bidaltzen da laginekin batera. 

LB2: Zundaketa osagarrietan laginak hartzea, zuzeneko zirkulazio eta kontrako zirkulazio bidez, proiektuburuaren 
argibideak eta dagozkion arau teknikoak kontuan hartuta, segurtasun-neurri eta ingurumena babesteko neurri egokiak 
hartuz. 

BI2.1 Hautsa edo detritua hartzeko sistemak eta zirkuituak aztertu egiten dira sistema eta zirkuitu horien 
mantentze-lanak egiteko argibideak aplikatuz eta lan-baldintza egokietan daudela egiaztatuz. 
BI2.2 Laginak biltzeko erabiltzen diren poltsak edo zakuak aztertu eta etiketatu egiten dira lagin horiek behar 
bezala ontziratzeko, proiektuan adierazten denaren arabera. 
BI2.3 Laginak zundaketan aldez aurretik ezarritako tarteetan hartzen dira, zundaketaren protokoloan 
ezarritakoaren arabera, eta proiektuburuaren argibideei jarraikiz. 
BI2.4 Kutsatutzat hartzen diren laginak baztertu egiten dira ikerketaren datuak ez faltsutzeko, proiektuan ezarritako 
irizpideak aplikatuz. 
BI2.5 Laginak dagozkien etiketekin ontziratzen dira eta laborategira bidaltzen dira aztertzeko, egindako oharrekin 
batera, proiektuburuaren argibideen eta ezarritako prozeduraren arabera.  
BI2.6 Egiaztatzen da zulaketa osagarrietan laginak hartzeko ekipamenduek fabrikazioko araudi espezifikoa 
betetzen dutela.  
BI2.7 Norbera babesteko ekipamenduak prestatuta eta antolatuta daude, laneko arriskuak prebenitzeko planean 
aurreikusitako segurtasun-araudiaren arabera. 
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LB3: Zundaketa-lagineko laginak hartzea biraketa bidezko zundaketetan, proiektuburuaren argibideak eta dagozkion 
arau teknikoak kontuan hartuta, segurtasun-neurri egokiak hartuta.  

BI3.1 Kaxak eta bilgarri edo enbalajeak proiektuburuaren argibideei jarraikiz aztertzen eta etiketatzen dira, laginak 
behar bezala ontziratzeko eta kontserbatzeko. 
BI3.2 Laginak kaxetan edo enbalajeetan jartzen dira kontu handiz, zulatutako zatikoak ez direnak kenduz eta 
zundaketa-kotak behar bezala jarriz, geologoak egin beharreko azterketa ahalbidetzeko. 
BI3.3 Parafinako zundaketa-lagina bere zati batekin prestatzen da, zulaketa-prozesuaren ondoriozko pitzadurarik 
ez duen eta proiektuan ezarritako tamaina edo tamaina handiagoa duen eta gaza- eta parafina-geruzetan bilduta 
dagoen zatiarekin, zundaketa-laginak, ahal den neurrian, bere ezaugarri fisiko-kimikoei bere horretan euts 
diezaien. 
BI3.4 Laginak, behar bezala etiketatuta eta enbalatuta, laborategira bidaltzen dira han azter ditzaten, hartutako 
oharrak ere bidaltzen dira. 
BI3.5 Zundaketa bakoitzeko zundaketa-laginak eta gainerako laginak dituzten kaxak biltegiratu egiten dira denak 
elkarrekin eta dagokien sakontasunaren arabera jarrita.  
BI3.6 Egiaztatzen da biraketa bidezko zundaketetan zundaketa-lagineko laginak hartzeko ekipamenduek 
fabrikazioko araudi espezifikoa betetzen dutela.  
BI3.7 Norbera babesteko ekipamenduak prestatuta eta antolatuta daude, laneko arriskuak prebenitzeko planean 
aurreikusitako segurtasun-araudiaren arabera. 

LB4: Sartze-entseguak «in situ» egitea lurraren gaitasun eramailea ezartzeko, proiektuburuaren argibideen arabera eta 
entsegu mota bakoitzari dagokion arauari jarraikiz. 

BI4.1 Penetrometroa lurrean kokatzen da behar bezain ondo egonkortuta eta nibelatuta geratzeko, mazoaren eta 
zulaketa-puntuaren lekualdaketa bertikalean gertatzeko eta alboetako lekualdaketarik ez izateko. 
BI4.2 Entsegu-puntuaren eta aurretik entseatutako beste puntu baten arteko distantzia ezarritako gutxienekoa da. 
BI4.3 Gidariaren eta euskarriaren bertikaltasuna beti kontrolatzen da inklinometroen bitartez (bertikaltasunaren 
erreferentzia), gidariak eta euskarriak bertikalarekiko duten desbideratzea ezarritakoaren barruan egoteko. 
BI4.4 Mazoak inpaktu-buruaren gainean ematen dituen kolpeen kopurua, konoaren edo laginak hartzeko tresnaren 
sartzea, penetrometro-motaren arabera, etengabe edo tarteka kontrolatzen da kolpeen kontagailu automatikoaren 
bitartez, eta sakontasun-eskalaren bitartez, hurrenez hurren. 
BI4.5 Kolpeen maiztasuna erabiltzen ari den gailuaren arabera ezartzen da, kolpe kopurua zenbatuz konoak gailu 
horri dagokion distantzia egiten duen bakoitzean. 
BI4.6 Entsegu estatikoetan, zulaketa-puntuaren gaineko bultzadari dagokionez, egiaztatzen da zulaketa-puntuaren 
(entsegu etengabea) elementu guztien edo konoaren eta marruskadura-mahukaren (entsegu etenkorra) sartze-
abiadura iraunkorra dela eta ezarritakoaren parekoa, irakurketak etengabe eginez eta sakonera ezarritako 
zehaztasunez neurtuz. 
BI4.7 Sartze-entsegua aurretik egindako zundaketan gauzatzen denean, egiaztatzen da garbi dagoela, hormak 
egonkorrak direla eta bertako ur-mailak egokiak direla lur-harroketarik ez izateko. 
BI4.8 Hagaxkak beharrezkoa denean eransten dira, ahaleginak eginez sistemak mugimendu bertikalik edo 
birakaririk ez izateko, eta sistemaren bertikaltasuna egiaztatuz. 
BI4.9 Ordu-laurdenetik gorako etenaldiak, entseguan hartutako datuak eta entsegua gauzatu bitartean egindako 
behaketak landa-libretan idazten dira, dagokion arauaren arabera. 
BI4.10 Entsegua bukatzen da proiektuan ezarritako sakonera lortzen denean, sakontze jakin baterako ezarritako 
kolpe kopurua gainditzen denean edo kolpe kopuruaren hiru balio penetrometro bakoitzerako ezarritako 
kopuruaren parekoa edo handiagoa denean. 

LB5: Entsegu presiometrikoak eta dilatometrikoak egitea zundaketa geoteknikoetan, lurraren konpresioarekiko 
erresistentzia-balioak lortzeko, kasu bakoitzean dagokion Arauari, eta, orokorrean, proiektuburuaren argibideei jarraituz. 

BI5.1 Egiaztatzen da zundaketa dagokion diametroarekin zulatuta dagoela, presiometroa edo dilatometroa 
zuloaren barruan sartu ahal izateko, eta zulo hori garbi egoteaz gain, entsegua egiteko egokituta dagoela. 
BI2.2 Presiometroa edo dilatometroa neurriak egiteko hautatutako zundaketa-tartean jartzen dira, tresna- eta 
entsegu-mota bakoitzari dagokion arauan ezarritako argibideei jarraikiz. 
BI5.3 Tresnak presio erradial berdina egiten du hormetan eta presio hori igo egiten da pixkanaka entseguaren 
arauan ezarritako abiadurarekin. 
BI5.4 Aplikatutako presioaren eta zundaketaren hormen deformazioaren balioak etengabe erregistratzen dira, eta 
entsegua presio aplikatuaren balio jakin bat lortzen denean edo lurraren edo arrokaren konpresioarekiko 
erresistentzia gainditzen denean amaitzen da. 
BI5.5 Tentsioak askatzeko metodo bidezko deformazio-neurrietarako ezarritako prozedurari jarraitzen zaio.  
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LB6: Ponpaketako, infiltrazioko, sarrerako, injekzioko eta disoluzioko entseguak egitea parametro hidrogeologikoak eta 
akuiferoen produkzio- eta biltegiratze-gaitasuna ezartzeko, baita akuiferoak erauzteko eta birkargatzeko eta gatz-
meategia edo mineral lixibiagarrien meategia ustiatzeko ere, kasu bakoitzean dagokion arauari eta proiektuburuaren 
argibideei jarraikiz. 

BI6.1 Egiaztatzen da putzua garbi dagoela eta egokia dela entsegua baldintza onenetan egiteko. 
BI6.2 Entsegua egiteko ekipamendua bere argibideei jarraikiz muntatzen da. 
BI6.3 Putzuko ura ponpaketa bidez ateratzen da edo aire-injekzio bidez ateraraziz, bai erabat edo putzuan sartzen 
den ur-kantitatea eta ateratzen dena berdinak direnean (erregimen egonkorra), ponpaketa-entsegua arauaren 
arabera egiteko. 
BI6.4 Zundaketaren maila piezometrikoaren jaitsiera, edo berreskuratze-entseguen kasuan, ur-mailaren igoera, 
erregimen egonkorra lortu ondoren edo putzua lehortu denean, denbora-tarte erregularretan kontrolatzen da 
entsegu-protokoloaren arabera. 
BI6.5 Zundaketan ura injektatzeko hodiak jartzeko kontuan hartzen da hodien azken muturra injekzioko, sarrerako 
edo infiltrazioko entsegua egingo den sakoneraraino iristen dela. 
BI6.6 Obturadoreak zundaketaren barruan jartzen dira, zundaketaren tarte bat, luzera jakin batekoa, edo 
hondoaren azken metroak behar bezala isolatuz, sarrerako, infiltrazioko edo injekzioko entseguak egiteko. 
BI6.7 Ponpa, ur-depositua, emari-neurgailua eta manometroa entseguaren protokoloak ezartzen duen bezala 
jartzen dira entsegua egiteko. 
BI6.8 Entseguaren emaria eta injekzio-presioa eta iraupena beti kontrolatzen dira, eta haien balioak landa-libretan 
jasotzen dira dagozkion kalkuluak egiteko. 

LB7: Luzera-neurketak, desbideratze-neurketak eta neurketa piezometrikoak egitea zundaketetan, kontrol-tresnak jarriz 
eta horien jarraipena eginez, zundaketaren bilakaera behatzeko, jarraibide teknikoen eta proiektuburuaren jarraibideen 
arabera. 

BI7.1 Zundaketaren luzera zunda egoki bidez neurtzen da edo zulaketa-zutabearen elementu guztien luzerak 
batuta, proiektuburuaren argibideen arabera 
BI7.2 Zundaketaren bertikaltasunarekiko desbideratzeak inklinometro egokia erabiliz neurtzen dira proiektuan 
adierazten diren tarteetan edo proiektuburuak egokitzat hartzen duenean. 
BI7.3 Zundaketako maila piezometrikoa piezometro baten bitartez zehazten da aldez aurretik ezarritako denbora-
tarteetan. 
BI7.4 Estentsometroak, inklinometroak edo piezometroak pitzaduretan, ezpondetan eta putzuetan jartzen dira 
arroken parametro geomekanikoak kontrolatzeko, tresna horien erabilera-eskuliburuetan zehazten denaren 
arabera. 
BI7.5 Tresna-mota bakoitzak erregistratutako balioen irakurketak aldizka egiten dira, proiektuburuaren argibideei 
jarraikiz eta landa-libretan idatziz. 
BI7.6 Kontrolatutako parametroren batean bat-bateko bariazio garrantzitsua baldin badago, proiektuburuari 
jakinarazi behar zaio berehala, aurretik ezarritako protokoloaren arabera. 
BI7.7 Zundaketen zundaketa-laginen hartze geofisikoa gauzatzen laguntzen da, putzua, ekipamenduak eta 
osagarriak ezarritako eskakizunen arabera prestatuz eta informazio egokia dagokion teknikariari emanez. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Erreminta txikiak (pikotxak, palak, igeltsero-paletak, espatulak, labanak, zerrak eta bestelakoak). Gaza, parafina, su 
txikiak eta parafina urtzeko ontziak. Ginbalet helikoidaleak, ginbalet holandarrak eta shelby tutuak. Laginak hartzeko 
tresna aldatu gabeko laginetarako. Biraketa bidezko makina wire line sistemarekin edo sistema hori gabe. Laginak 
hartzeko makinak eta diamantezko koroak. Laginak gordetzeko poltsak eta kaxak. Landa-pitzagailuak. Lur orotako 
ibilgailuak. Penetrometroak, dilatometroak, presiometroak, ponpak, aire-konpresoreak, estentsometroak, piezometro 
itxiak edo irekiak, inklinometroak, dibidietak eta zundak, obturadoreak eta emari-neurgailuak. Irakurketa-unitate 
informatizatuak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Lurraren zundaketaren laginen eta zundaketa-laginen mota desberdinak: aldatu gabeko laginak, lurzoruetako laginak, 
geokimikarako laginak, ur-laginak, lagin parafinatuak eta bestelakoak. Lurzoruen kargarekiko erresistentziaren, 
iragazkortasunaren, eta konprimagarritasunaren eta deformazioen balioak, lurzoruaren gaitasun eramaileari buruzko 
informazioa ematen dutenak, akuiferoen ezaugarriei eta arroken portaera mekanikoaren ezaugarriei buruz. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
UNE, EN, ASTM arauak eta laginak hartzeari buruzko beste batzuk. Laginketari buruzko proiektuaren espezifikazioak. 
Proiektuburuaren argibideak. Mapak, planoak eta aireko argazkiak. GPSa. Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. 
Entseguen arauak. Argibide teknikoak. Ebaki geologikoak eta mapak. Ekipamenduen erabilera-eskuliburuak. Laneko 
arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana. Lan-parteak egunero. 
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III PRESTAKUNTZA  
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1. prestakuntza-modulua:  
ZUNDAKETAREN PRESTAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ZUNDAKETAK EGITEA  
 

3. prestakuntza-modulua:  
LAGINAK HARTZEA ETA ENTSEGU ETA NEURKETA 

GEOTEKNIKOAK ETA HIDROGEOLOGIKOAK 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ZUNDAKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
ZUNDAKETAREN PRESTAKETA 
 
Kodea: MF0414_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0414_2: Zundaketa egiteko ekipamenduak prestatzea.
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA ZUNDAKETEN ZULAKETAN 
 
Kodea: UF0752 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-unitate hau bat dator LB2 eta LB3 burutzapenekin segurtasun-neurriei 
dagokienez 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (zundaketen zulaketa-
enpresetako segurtasun-planetan 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 eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
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. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea.  

A3: Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, zulaketa prestatzeko eragiketei aplika 
dakiekeena, deskribatzea. 

EI3.1 Zundaketa-ekipamenduaren garraioan eta garraioaren alorreko gehieneko pisuei, altuerei eta zabalerei edo 
luzerei buruzko alderdietan —zundaketa-ekipamenduetan eta -materialetan eragiten dutenetan— aplikatu behar den 
araudia aztertzea. 
EI3.2 Zundaketa-ekipamendua zulatuko den eremura garraiatzerakoan jarraitu beharreko prozedura definitzea, 
pertsonentzako eta ekipamenduentzako segurtasun-neurriak hartzea bereziki azpimarratuz. 
EI3.3 Zundaketa-moten kokapenaren ezaugarriak identifikatzea, zundaketa segurtasunez, ordenan eta 
arrazionaltasunez egitea ahalbidetuz, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia eta prozedurak eta ingurumen-
arlokoak errespetatuz. 
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EI3.4 Lohien dekantazio- eta birziklatze-istilek eduki behar duten itxura eta tamaina definitzea, proiektatutako 
zundaketaren sakonera eta diametroak eta ingurumen-alorrean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta.  
EI3.5 Zundaketen prestakuntzan norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko segurtasun-arauen arabera. 
EI3.6 Zulaketa-prestakuntzan dauden arrisku-egoera nagusiak ebaluatzea. 
EI3.7 Ingurumena babesteko neurriak aintzat hartzea zundaketaren prestakuntzan. 

A4: Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, zundaketako zulaketa-eragiketei eta horien 
amaierari aplika dakiekeena, deskribatzea. 

EI4.1 Zundaketa egiterakoan dauden arrisku nagusiak identifikatzea, zulaketa-lanak egin bitartean hartu behar diren 
segurtasun-neurri nagusiekin lotuz  
EI4.2 Zundaketak egitean norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko segurtasun-arauen arabera. 
EI4.3 Zundaketaren ahoa behar bezala egokitzea aurrerago erabili ahal izateko eta arriskuak ekiditeko edo behin 
betiko ixtea bertan behera uzten bada. 
EI4.4 Neurri egokiak hartzea zeharkatutako akuiferoak ez kutsatzeko. 
EI4.5 Hondakinekin egin behar diren eragiketak eta natura-ingurunea leheneratzeko egin behar direnak identifikatzea, 
ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudian ezartzen denaren arabera. 
EI4.6 Sortutako hondakin guztiak behar bezala eliminatzea, hondakin horien izaeraren eta ingurumen-inpaktuari 
buruzko azterlanean jasotako argibideen arabera. 
EI4.7 Ingurumena babesteko neurriak aintzat hartzea zundaketa egitean. 
EI4.8 Erabilitako makina-motaren arabera, dorrea desmuntatzea edo botatzea, bere elementu guztiak aztertuz eta 
bermatuz segurtasun-baldintzetan eta aurrerago erabili ahal izateko baldintzetan garraiatzeko. 

A5: Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, laginak biltzeko eragiketei aplika dakiekeena, 
deskribatzea. 

EI5.1 Laginak hartzeko baliabideetan eta sistemetan ez ezik entsegu geoteknikoak egitean ere sor daitezkeen arrisku-
mota nagusiak zerrendatzea. 
EI5.2 Laginketa-eremua balizatzeko egin behar diren eragiketak egitea, horretarako egokienak diren arrisku-seinaleak 
eta -elementuak erabiliz. 

A6: Segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arau orokorrak aplikatzea. 
EI6.1 Larrialdi- eta ebakuazio-planean plan hori aplikatzeko beharrezkoak diren baliabideak ezagutzea. 
EI6.2 Baliabide materialek bete behar dituzten segurtasun-eskakizunak identifikatzea, segurtasunari buruz indarrean 
dagoen eta aplika daitekeen araudian ezarritakoaren arabera. 
EI6.3 Norbera babesteko ekipamenduak ekipamendu horiek erabili behar diren zereginekin lotzea. 
EI6.4 Kargak manipulatzeko prozedura egokia deskribatzea. 
EI6.5 Norbera babesteko kasu bakoitzerako egokienak diren ekipamenduak erabiltzea. 
EI6.6 Kargak manipulatzea prozedurarik egokienari jarraikiz lesiorik ez izateko. 
EI6.7 Makinak babesteko babes-elementuen funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 
EI6.8 Natura-inguruneko elementu guztiak (lurra, ura, airea) lanak egiterakoan eragin dakizkiekeen kalteekin lotzea.  
EI6.9 Ingurumena babesteko neurri ohikoenak erabiltzea. 
EI6.10 Lurren mugimenduari, flora eta fauna babesteari, zaratei eta sor daitezkeen hondakinak tratatzeko eta 
desagerrarazteko moduari dagokionez, ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanean bildutako argibideak behar bezala 
interpretatzea. 
EI6.11 Babes kolektiboko neurriak —zundaketak egitean aplikatu behar den segurtasun-araudian ezartzen denaren 
arabera erabili behar direnak— zerrendatzea. 
EI6.12 Obrako segurtasun- eta osasun-planean azaltzen diren babes kolektiboko elementuak zerrendatzea. 

 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 19 
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- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
ea. 

- Laneko segurtasunarekin eta osa sia duten erakunde publikoak: 

k. 
2. Ar

k. 
k. 

- Lan u
ologikoekiko esposizioa. 

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

otea. 
- Lan e a osasunaren babesa. 

3. La arrekoak. 

 lehen mailako ebaluazioa. 

4. Ar  zundaketak egiteari dagokionez. 
teari buruzkoak. 

eak. 
ketak egiteari aplika dakiokeena. 

uz indarrean dagoen araudia. 
neratzea. 

- Ind a i batzuk. 
- Zun e

• rrenda. 
ua: norbera babestekoak, babes kolektibokoak eta makinetan jarrita 

5. Se ak hartzeari eta entseguei dagokienez. 
nikoak egiteari ere aplika dakizkiekeen 

abes kolektiboko ekipamenduetan erabilitako elementuak.  
duekin lan egiten denean kontuan hartu beharreko neurriak. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

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

sunarekin zeriku
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundea

risku orokorrak eta haien prebentzioa. 
kua- Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arris

eak dituen arriskua- Sistema eta instalazioak manipulatz
- Kar n gge arraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 

ri lotutako arriskuak: -ing runea
• Agente fisiko, kimiko edo bi
• Sua. 

• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez eg
gile n segurtasunaren et
• Babes kolektiboa. 

ako babesa. • Banak
rrialdietan eta ebakuazioetan egin beh
- Istripu-motak. 
- Istriputuaren
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 
audia, arriskuak eta segurtasun-neurriak eta ingurumenekoak
- Meatzaritzaren alorrean indarrean dauden argibide tekniko osagarriak, zundaketak egi
- Laneko arriskuen prebentzioarekin lotuta indarrean dauden leg
- Ingurumen-arloan indarrean dagoen araudia, zunda
- Segurtasunari eta osasunari bur
- Hondakinak berreskuratzea. Lurrak lehe
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana. 

arre n dauden beste araud
dak tarekin lotutako eragiketen arriskuak: 

Arriskuen ze
• Babes-ekipoen antolamend

daudenak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak.  
- Babes kolektiboko ekipamenduak. 
- Zundaketa-ekipamenduetako erantsitako segurtasun-gailuak.  
gurtasuna eta ingurumena lagin
- Lurzoruen eta arroken laginketari ez ezik entsegu eta neurketa geotek

segurtasun- eta osasun-arauak. 
- Ebakuazio- eta larrialdi-planeko elementuak, kontuan hartu beharrekoak. 
- Norbera babesteko ekipamenduetan eta b
- Goi-presioko ekipamen
- Erabilitako makinak babesteko sistemak. 
- Kargen manipulazioa. 
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 eta zuzenketa. 
ingurumen-inpaktua. 

mendua eta desagerraraztea. 
k egitean sortzen diren hondakinak. 

Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanak. 
 Lurra leheneratzea. 

REN PRESTAKETA 

 bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.

A1: Z a 
erabili

ikoak, geologia- eta meatzaritza-alorreko ikerketakoak, 

k, gatzak eta bestelako mineralak 
zundaketa 

nologikoak deskribatzea: leherketetarako zundaketak edo barrena-zuloak, lurrak 

A2: L  
eskak ketaren egikaritzapena egokia eta segurua izan dadin.  

oak identifikatuz. 

iliko 

EI2.4 Lohien dekantazio- eta birziklatze-istilek eduki behar duten itxura eta tamaina definitzea, proiektatutako 
taren sakonera eta diametroak eta ingurumen-alorrean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta. 

1. Zundaket
- Zun ke

a meatzaritza-arloko prospekzioa eta ebaluazioa. 
ak. 

. 
iorako. 

a-zuloak. 

- Laginketak lurrean, airean eta uretan eragiten duen inpaktua; prebentzioa
- Entsegu eta neurketa geoteknikoak egiteak eragiten duen 
- Laginketan sortzen diren hondakinak: trata
- Entsegu geoteknikoa
- 
-

 
 

.2 prestakuntza-atala 1
LAN-EREMUA
 
Kodea: UF0753 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

undaketa-motak aztertzea beren helburuaren arabera, mota bakoitzaren ezaugarriak identifikatuz eta bereiziz, et
tako metodoekin eta teknikekin lotuz, proiektu bakoitzerako egokiena den zulaketa-modua aukeratzeko. 
EI1.1 Ikerketa-zundaketak deskribatzea: zundaketa kartograf
zundaketa hidrogeologikoak, geoteknikoak, sismikoak eta geologikoak, bakoitzarentzat egokiena den zulaketa-
metodoa edo -teknika adieraziz. 
EI1.2 Ustiapen-zundaketak deskribatzea: ura, petrolioa eta gasa biltzeko zundaketa
disoluzio edo lixibiatze bidez erauzteko zundaketak eta ikatzaren lurpeko gasifikaziorako zundaketak, 
bakoitzarekin gehien erabilitako zulaketa-metodoa eta teknika osagarriak azalduz. 
EI1.3 Zundaketa tek
kontsolidatzekoak, drainatzekoak, desgasifikaziokoak eta injekziokoak, zundaketa bakoitzean erabilitako zulaketa-
metodoa adieraziz. 
an-eremuak izan behar dituen ezaugarriak deskribatzea, zundaketa-ekipamenduaren eta instalazio osagarrien
izunak kontuan hartuta, zunda
EI2.1 Mapak eta planoak interpretatzea lan-eremua lokalizatzeko behar diren elementu topografikoak eta 
kartografik
EI2.2 Zundaketa-punturako sarbideek izan behar dituzten ezaugarriak identifikatzea erabiltzen diren ekipamenduen 
arabera.  
EI2.3 Modu egokian definitzea zundaketa egingo den zabalguneak izan behar dituen ezaugarri orokorrak, erab
diren zundaketa-ekipamenduen arabera. 

zundake
 
Edukiak: 

a-motak eta zundaketarako geologia. 
da ta-motak: 
• Geologia- et
• Hidrogeologiko
• Sismikoak. 
• Geologikoak. 
• Petrolioa eta gasa lortzekoak. 
• zkoakDisoluzio eta lixibiazio bide
• o gasifikaz Ikatzaren lurpek
• Leherketarako barren

datzekoak. • Lurrak kontsoli
• Drainatzekoak. 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

22 

kziokoak. 
. 

- Min a

 
ropietateak. 

- Arr :

ineralogikoa eta kimikoa.  

ietateak. 
- Me iz , sedimentazioa eta erosioa. 
- Lur a

- Hidrogeologiari buruzko oinarrizko kontzeptuak:  

2. Sa n antolamendua. 
. 

- Sar ee
- Zul ta

o eta maniobretako eremua. 
ak manipulatzeko eremua. 

etxola. 

• o eremua. 
erremintak eta materiala (hagaxkak, erregaia, 

3. Pla m

Mosaikoak. Estereoskopioa, ikuspegi estereoskopikoa. Eskalak. 

- Posizionamendu globaleko sistemak. GPSa. 
- Neurri-sistemak. 

• Desgasifikaziokoak. 
• Inje
• Geotermikoak
eral k: 
• Kontzeptua.  
• Sailkapena. 
• P
• Meategiak. 

okak   
• Definizioa.  
• Genesia.  
• Osaera m
• Ehundura.  
• Egitura.  
• Sailkapena. 
• Prop

teor azioa, garraioa
zoru k:  
• Kontzeptua.  
• Jatorria.  
• Sailkapena. 
• Propietateak. 

• Porositatea.  
• Iragazkortasuna.  

- Akuiferoak, motak eta ezaugarriak.  
teak.  - Ura, osaera eta propieta

rbideen eta plantaren diseinua eta osagaie
- Topografiaren eragina
- Zundaketa-ingurunearen plantaren diseinua. 

bid n diseinua. 
ake -instalazioaren osagaien deskribapena. 
• Zulatzeko makina eta kontrolek
• Hagaxkak eta lagin-tutu
• Biltegia eta zundaketa-
• Lohiak husteko areka. 
• Lohi-istila eta -ponpa. 

Hagaxkak eta hodiak metatzek
• Langileen garraiobideak aparkatzeko eta zundaketarako 

ura, eta abar) uzteko eremua 
• Sarbideak. 

- Zulaketa-instalazioaren osagaiek solairuan dituzten neurriak.  
ni etria, GPSa eta aireko argazkia zundaketa-zulaketarako. 
- Paraleloak eta meridianoak. Koordenatuak. Eskalak. Ikurrak. Erliebearen adierazpena. Mapak. Lerro zuzenaren 

eta planoaren orientazioa espazioan. 
 Oinarrizko printzipioak. - Aireko argazkia.

Interpretazioa. 
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takuntza-atala 
EKIPAMENDUEN PRESTAKETA 

 80 ordu 
hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, zulaketa-makinei 

ta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Da  
muga

eta-zunda mota desberdinak deskribatzea. 

A2: Zu
giteko 

A3: M

A4: Zulaketa-ekipamendua eta material osagarria zundaketa-
arraiatzeko jarraitu beharreko prozedura definitzea. 

k zulatzeko zundak eta 
materi
EI4.3 B

Aurreikusitako zundaketa egiteko beharrezkoak diren haga-multzoak eta tutuak hautatzea. 
 Zundaketa egiteko beharrezkoak diren lanabesak eta erremintak aukeratzea. 

ztertzea, kontserbazio-egoera egokia dela ziurtatuz. 

Edu
1. Zu . 

- Kable bidezko eraunspenezko zulaketa. 

doa zundaketaren helburura egokitzea.  
2. Zu seak. 

3. Zu

1.3 pres
ZUNDAKETA-
 
Kodea: UF0754 
Iraupena:
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal 
dagokionez. 
 
Ahalmenak e

uden zunda-motak identifikatzea, zunda horien ezaugarri eta osagai nagusiak, funtzionamendua, aplikazioak eta
k adieraziz. 
EI1.1 Zundaketa-ekipamenduen osagai mekanikoak, elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak deskribatzea. 
EI1.2 Zulak
EI1.3 Zulaketa-zunda mota desberdinen ezaugarriak ezagutzea. 
EI1.4 Hagatxo-multzo mota eta tutu-mota desberdinak zerrendatzea, haien ezaugarriak eta erabilera-baldintzak 
adieraziz. 
laketa-ekipamendua hautatzea egingo den zundaketa-motaren eta hautatutako zulaketa-metodoaren arabera. 

na eEI2.1 Zulaketa-zunda mota desberdinen aplikazioak aztertzea, zulaketa-ekipamenduaren hautaketa egokie
jarraitu beharreko irizpideak adieraziz. 
EI2.2 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, zunda-mota eta zulaketa-prozedura egokiena zehaztea. 

aterial osagarria hautatzea egingo den zundaketa-motaren eta hautatutako zulaketa-metodoaren arabera. 
EI3.1 Zundaketak egiteko behar diren lanabesak eta erremintak deskribatzea. 
EI3.2 Zundaketen zulaketan erabilitako material osagarria sailkatzea, sailkapen-irizpide gisa material horren tipologia 
eta funtzioa erabiliz. 
EI3.3. Zulaketa-zunden material osagarria erabiltzeko eta zaintzeko modua adieraztea. 

lekuraino garraiatzeko behar diren eragiketak egitea. 
EI4.1 Zundaketa-ekipamendua zulatuko den eremura g
EI4.2 Pertsonentzako eta ekipamenduentzako segurtasun-neurriak aplikatzea zundaketa

al osagarria garraiatzerakoan. 
ehar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 
- Egin beharreko zundaketa-motarako egokiena den zunda-mota aukeratzea. 
- 
-
- Zundaketa-ekipamendu osoa a

 
kiak: 
ndaketaren zulaketa-metodoak
- Biraketa bidezko zulaketa. 

- Errotoeraunspen bidezko zulaketa: 
• Buruko mailu bidez. 

ndoko mailu bidez. • Ho
- Zulaketa-meto
ndaketaren zulaketa-fa
- Zatikatzea. 
- Otxabuketa. 
- Detrituaren ebakuazioa. 
- Zundaketaren hormen euspena. 
- Laginak edo zundaketa-laginak hartzea.  
ndaketa-makinak eta -ekipamenduak. 
- Kab bi k.  le dezko eraunspenezko zulaketa-zunda

• Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.  
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- Zuzeneko zirkulazioko errotoeraunspenezko zulaketa-zundak.  

- Kon o spenezko zulaketa-zundak.  

- Zundaketa-laginak erauzteko biraketa bidezko zulaketa-zundak.  

ko zundak.  
zaugarriak.  

- Zundaketa-ekipamenduetako elementu mekanikoak, elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak. Ezaugarriak. 
- Zundaketa-ekipamenduen elementu erantsiak:  

dea.  

laketa-jariakinaren presioa eta emaria eta momentu 

etarako ekipamenduak. Motak eta ezaugarriak. Aplikazioak.  
4. Zu sagarriak. 

k. 

5. Zu ketetan. 
trikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak:  

oak eta maneiua. 
- Zul ta

- Ha motak.  

ulaziokoa.  

- Lag u
uskarria. 

- Hodiak: diametroak eta motak. 
- Era p

tsak. 

• Motak, ezaugarriak eta aplikazioak. 
trak  zirkulazioko errotoeraun
• Motak, ezaugarriak eta aplikazioak. 

• Motak eta ezaugarriak.  
- Petrolioaren prospekzioko eta erauzketako zundaketak gauzatze

• Motak eta e

• Motorrak.   
•  Konpresoreak. 
• Ponpak.  

 edo tripo• Dorrea
• Zulaketa-burua. 

- Aitzinamendu-gailuak.  
- Injekzio-burua. 

 - Biraketa-abiadura, zulaketa-lanabesaren gaineko karga, zu
eragilea kontrolatzeko sistemak. 

- a Beste zulaketa-sistema b tzu
ndaketa-ekipamendu o
- Lohiak bultzatzeko ponpa
- Ura bultzatzeko ponpak.  

pak. - Ontziz aldatzeko pon
- Generadore elektrikoak. 

duak. - Soldadura-ekipamen
 - Aire-konpresoreak. 
 Desbideratzea neurtzeko ekipamenduak. -

- Garraio-ibilgailuak.  
laketa-erremintak 
- Eskuzko erremintak eta erreminta elek

eta -lanabesak zunda

• Ezaugarriak, aplikazi
ake -zutabea:  
• Osaera eta motak.  
• Ezaugarriak. 

akoitzaren erabilera. • Elementu b
ga-multzoaren ezaugarriak eta 
• Konbentzionala.  
• Wire-line.  
• Kontrako zirk
• Bateria koroa-euskarriak.  

ak • Kelly hag
in-t tuak: 

uki-e• Malgukia eta malg
• Sinplea. 
• Bat egindako bikoitza. 
• Bikoitz birakaria. 
• Wireline. 

uns enezko gailuak:  
• Buruko mailuak. 
• Hondoko mailuak.  
• Trepanatzeko barau
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- Zul k zulaketa birakarirako: motak, ezaugarriak eta aplikazioak. 
o koroak. 

mintak lur bigunetarako.  

ezaugarriak eta aplikazioak. 

nak: motak, ezaugarriak eta erabilera. 
ema. Deskribapena eta ezaugarriak. 

- Detritua leheneratzeko elementuak.  
- Arr a

a-multzoak.  
 

-metodoak. 
Erremintak eta lanabesak:  

 Desbideratze-ziriak.  

takuntza-atala 
EKIPAMENDUEN KOKAPENA 

 bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, ekipamenduen kokapenari 

A1: Z
hautatutako zulaketa-metodoaren arabera, zundaketen eskuliburuaren irizpideei jarraikiz, leku-arazorik edo makina eta 
eleme

ten sekuentziazioa deskribatzea, behar 

A2: Z en 
ezaug laketa-metodoaren arabera, zundaketen eskuliburuaren irizpideei jarraikiz, leku-arazorik edo 
makin

A3: Z esak eta -erremintak kokatzeko beharrezkoak diren eragiketak 
gauza eskuliburuaren 
irizpid zorik ez izateko. 

atze o lanabesak 
• Diamantezk
• Widiazko koroak.  
• Trikonoak.  
• Trialetak.  
• Zapatak eta bestelako erre
• Kalibragailuak. 

- Errotoeraunspen bidez zulatzeko zulaketa-lanabesak: motak, 
• Botoiak zulatzeko ahoak. 
• Txertoak zulatzeko ahoak. 

- Laginak hartzeko maki
• Wireline sist

antz -lanabesak:  
 • Kanpaiak. 

• Arrak.  
ag• Ezkerreko hariko h

-ziriak. • Desbideratze
• Arrantza

- 
-
- Neurri arautuak. 

 
 
1.4 pres
ZUNDAKETA-
 
Kodea: UF0755 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau
dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

ulaketa-zunda kokatzeko beharrezkoak diren eragiketak gauzatzea, egingo den zundaketaren ezaugarrien eta 

ntu osagarrien egonkortasun-arazorik ez izateko. 
EI1.1 Zulaketa-ekipamendua kokatzeko jarraitu beharreko ezinbesteko eragike
diren baliabideei dagokienez. 
EI1.2 Zundaketa-ekipamenduen kokapenak izan behar dituen baldintzak eta eskakizunak azaltzea, hautatutako 
zulaketa-metodoaren eta proiektatutako zundaketaren ezaugarrien arabera.  
ulaketako ekipamendu osagarria kokatzeko beharrezkoak diren eragiketak gauzatzea, egingo den zundaketar
arrien eta hautatutako zu
a eta elementu osagarrien egonkortasun-arazorik ez izateko. 
EI2.1 Lohi-istila, lohi-ponpak, konpresoreak, baheak eta gainerako material osagarria kokatzeko jarraitu beharreko 
prozesua deskribatzea. 
EI2.2 Materiala eta ekipamendu osagarria kokatzeko jarraitu beharreko eragiketen sekuentzia zerrendatzea, behar 
diren baliabideen arabera, hautatutako zulaketa-metodoaren eta proiektatutako zundaketaren ezaugarrien arabera.  

ulaketa-hodiak, estaltzeko hodiak eta zulaketa-lanab
tzea, egingo den zundaketaren ezaugarrien eta hautatutako zulaketa-metodoaren arabera, zundaketen 
eak jarraituz, leku-arazorik edo horiek guztiak jartzeko ara
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EI3.1 Z
EI3.2 Z uan aurreikusitako norabidean.  
EI3.3 B

 

ako jariakinaren arabera. 
- Ekipamendu osagarria eta tresneria egoera onean dagoela aztertzea eta ziurtatzea.  

 Obrako segurtasun- eta osasun-planean azaltzen diren babes kolektiboko elementuak (saretoak, trameak, 
balizak, babesgarriak) jartzea alde mugikorrekin harremanetan ez jartzeko. 

Edu
1. Zu statzeko prozedurak. 

a. 

2. Zu d  zulaketa-ekipamenduen kokapena. 
a. 
 haren koordenatuen, inklinazioaren eta azim  

- Ekipoen eta osagarrien kontrola eta ikuskapena. 
- Zundaketaren ingurunea seinaleztatzeko gailuak. 
- Ekipamendu osagarrien, hots, lohi-ponpen, mahuken, konpresoreen eta ur-igerilekuaren kokapena. 

. prestakuntza-modulua:  
 EGITEA 

ulaketa-hodiak eta estaltzeko hodiak jartzea. 
undaketa-ekipamendua zuloaren sarreran jartzea, laneko agind
ehar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:  

Ekipamenduaren dorrearen inklinazioa kontrolatzea, dagokion laneko aginduari jarraikiz kokatuz. -
- Uraren/airearen hornidura egiaztatzea zundaketa egiteko. 
- Konpresoreak, zikloiak, ur- edo lohi-ponpak, iragazkiak eta jariakin horiek putzu barruraino eta putzutik 

dekantazio-istiletara eramaten dituzten hodiak jartzea, zulaketarako hautatut

-

 
kiak: 
ndaketak pre
- Sarbideen prestaketa. 
- Zabalgunearen prestaketa ekipoak kokatzeko.  
- Zimenduak. 
- Ekipamenduen garraio
- Areken prestaketa zundaketaren inguruneko lohia husteko. 
- Lohi-istilen prestaketa. 
- Etxolaren prestaketa. 
- Haga-multzoak metatzeko eremuaren prestaketa. 
- Estaltzeko hodiak metatzeko eremuaren prestaketa.  
n aketen
- Zundaren orientazioa kokapen-diseinuaren araber
- Dorrearen edo mastaren orientazioa, zundaketa utaren arabera

egiteko 

 
 
 

2
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0415_2 Kodea: MF
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0415_2 Zundaketak egitea

takuntza-atala 
URUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA ZUNDAKETEN ZULAKETAN 

 hau bat dator LB1 eta LB2 burutzapenekin segurtasun-neurriei 
dagokienez 

Iraupena: 260 ordu 
 
 
2.1 pres

AN- ETA INGL
 

odea: UF0752 K
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-unitate
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enpre lanetan jasotzen direnak) aztertzea. 
kin lotutako prebentzio- eta segurtasun-

iren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
ea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

rumena 
babes

 indibidual eta 
kolekti biltzea barne. 
EI2.2 J

  

A3: L ika 
dakiek

ipamenduaren garraioan eta garraioaren alorreko gehieneKo pisuei, altuerei eta zabalerei edo 
 den 

nitzea, 

 kokapenaren ezaugarriak identifikatzea, zundaketa segurtasunez, ordenan eta 
umen-

en-alorrean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta. 
enduak identifikatzea, laneko arriskuen 

A4: L  
amaie

diren 

n arabera. 
l izateko eta arriskuak ekiditeko edo behin 

zea, 

n izaeraren eta ingurumen-inpaktuari 

A5: La
deskri

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (zundaketen zulaketa-

setako segurtasun-p  
EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskue
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten d
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatz
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingu
tekoak aztertzea.  

n arriskuei, babesEI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen dire
boko ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala era
arduera-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. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea.  
aneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, zulaketa prestatzeko eragiketei apl
eena, deskribatzea. 
EI3.1 Zundaketa-ek
luzerei buruzko alderdietan —zundaketa-ekipamenduetan eta -materialetan eragiten dutenetan— aplikatu behar
araudia aztertzea. 
EI3.2 Zundaketa-ekipamendua zulatuko den eremura garraiatzerakoan jarraitu beharreko prozedura defi
pertsonentzako eta ekipamenduentzako segurtasun-neurriak hartzea bereziki azpimarratuz. 
EI3.3 Zundaketa-moten
arrazionaltasunez egitea ahalbidetuz, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia eta prozedurak eta ingur
arlokoak errespetatuz. 
EI3.4 Lohien dekantazio- eta birziklatze-istilek eduki behar duten itxura eta tamaina definitzea, proiektatutako 
zundaketaren sakonera eta diametroak eta ingurum  
EI3.5 Zundaketen prestakuntzan norbera babesteko erabili beharreko ekipam
prebentzioari buruzko segurtasun-arauen arabera. 
EI3.6 Zulaketa-prestakuntzan dauden arrisku-egoera nagusiak ebaluatzea. 
EI3.7 Ingurumena babesteko neurriak aintzat hartzea zundaketaren prestakuntzan. 

aneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, zundaketako zulaketa-eragiketei eta horien
rari aplika dakiekeena, deskribatzea. 
EI4.1 Zundaketa egiterakoan dauden arrisku nagusiak identifikatzea, zulaketa-lanak egin bitartean hartu behar 
segurtasun-neurri nagusiekin lotuz  
EI4.2 Zundaketak egitean norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko segurtasun-araue
EI4.3 Zundaketaren ahoa behar bezala egokitzea aurrerago erabili aha
betiko ixtea bertan behera uzten bada. 
EI4.4 Neurri egokiak hartzea zeharkatutako akuiferoak ez kutsatzeko. 
EI4.5 Hondakinekin egin behar diren eragiketak eta natura-ingurunea leheneratzeko egin behar direnak identifikat
ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudian ezartzen denaren arabera. 
EI4.6 Sortutako hondakin guztiak behar bezala eliminatzea, hondakin horie
buruzko azterlanean jasotako argibideen arabera. 
EI4.7 Ingurumena babesteko neurriak aintzat hartzea zundaketa egitean. 
EI4.8 Erabilitako makina-motaren arabera, dorrea desmuntatzea edo botatzea, bere elementu guztiak aztertuz eta 
bermatuz segurtasun-baldintzetan eta aurrerago erabili ahal izateko baldintzetan garraiatzeko. 
neko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, laginak biltzeko eragiketei aplika dakiekeena, 

batzea. 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

28 

ea. 
etarako egokienak diren arrisku-seinaleak 

A6: Se
arrezkoak diren baliabideak ezagutzea. 

an 
 

kin lotzea. 

dua egokia dela egiaztatzea. 
tzea.  

ugimenduari, flora eta fauna babesteari, zaratei eta sor daitezkeen hondakinak tratatzeko eta 
 

naren 
arabera erabili behar direnak— zerrendatzea. 

brako segurtasun- eta osasun-planean azaltzen diren babes kolektiboko elementuak zerrendatzea. 

1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Arri -f
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

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

 legea. 

uruzko direktibak. 
- Lan  rikusia duten erakunde publikoak: 

2. Ar

- Kargen garraioa

iologikoekiko esposizioa. 

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

tea. 

EI5.1 Laginak hartzeko baliabideetan eta sistemetan ez ezik entsegu geoteknikoak egitean ere sor daitezkeen arrisku-
mota nagusiak zerrendatz
EI5.2 Laginketa-eremua balizatzeko egin behar diren eragiketak egitea, horr
eta -elementuak erabiliz. 
gurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arau orokorrak aplikatzea. 
EI6.1 Larrialdi- eta ebakuazio-planean plan hori aplikatzeko beh
EI6.2 Baliabide materialek bete behar dituzten segurtasun-eskakizunak identifikatzea, segurtasunari buruz indarre
dagoen eta aplika daitekeen araudian ezarritakoaren arabera.
EI6.3 Norbera babesteko ekipamenduak ekipamendu horiek erabili behar diren zeregine
EI6.4 Kargak manipulatzeko prozedura egokia deskribatzea. 
EI6.5 Norbera babesteko kasu bakoitzerako egokienak diren ekipamenduak erabiltzea. 
EI6.6 Kargak manipulatzea prozedurarik egokienari jarraikiz lesiorik ez izateko. 
EI6.7 Makinak babesteko babes-elementuen funtzionamen
EI6.8 Natura-inguruneko elementu guztiak (lurra, ura, airea) lanak egiterakoan eragin dakizkiekeen kalteekin lo
EI6.9 Ingurumena babesteko neurri ohikoenak erabiltzea. 
EI6.10 Lurren m
desagerrarazteko moduari dagokionez, ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanean bildutako argibideak behar bezala
interpretatzea. 
EI6.11 Babes kolektiboko neurriak —zundaketak egitean aplikatu behar den segurtasun-araudian ezartzen de

EI6.12 O
 
Edukiak: 

- Lana eta osasuna. 
- Lanbide-arriskuak. 

sku aktoreak. 

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamend

• Laneko arriskuen prebentziorako
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• dikoak.  Irismena eta oinarri juri
• Laneko segurtasunari eta osasunari b
eko segurtasunarekin eta osasunarekin ze
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 

risku orokorrak eta haien prebentzioa. 
iatzeak dituen arriskuak. - Erremintak eta ekipamenduak mane

- Sis atem  eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
k eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 

- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 
kimiko edo b• Agente fisiko, 

• Sua. 

• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez ego

- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
 kolektiboa. • Babes

• Banakako babesa. 
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3. La arrekoak. 

lehen mailako ebaluazioa. 

4. Ar  zundaketak egiteari dagokionez. 
teari buruzkoak. 

eak. 
ketak egiteari aplika dakiokeena. 

ruz indarrean dagoen araudia. 
neratzea. 

- Ind a i batzuk. 
- Zun e

• rrenda. 
ua: norbera babestekoak, babes kolektibokoak eta makinetan jarrita 

5. Se r ak hartzeari eta entseguei dagokienez. 
nikoak egiteari ere aplika dakizkiekeen 

abes kolektiboko ekipamenduetan erabilitako elementuak.  
duekin lan egiten denean kontuan hartu beharreko neurriak. 

 eta zuzenketa. 
ingurumen-inpaktua. 

mendua eta desagerraraztea. 
k egitean sortzen diren hondakinak. 

- Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanak. 
Lurra leheneratzea. 

 ZULAKETA 

aitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 burutzapenarekin zulaketaren aitzinamenduari 

A1: A tifikatzea arazo 
horiek

ren zulaketaren arazoak eta egon daitezkeen konponbideak aztertzea. 

rrialdietan eta ebakuazioetan egin beh
- Istripu-motak. 
- Istriputuaren 
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 
audia, arriskuak eta segurtasun-neurriak eta ingurumenekoak
- Meatzaritzaren alorrean indarrean dauden argibide tekniko osagarriak, zundaketak egi
- Laneko arriskuen prebentzioarekin lotuta indarrean dauden leg
- Ingurumen-arloan indarrean dagoen araudia, zunda
- Segurtasunari eta osasunari bu
- Hondakinak berreskuratzea. Lurrak lehe
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana. 

 arre n dauden beste araud
dak tarekin lotutako eragiketen arriskuak: 

Arriskuen ze
• Babes-ekipoen antolamend

daudenak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak.  
- Babes kolektiboko ekipamenduak. 
- Zundaketa-ekipamenduetako erantsitako segurtasun-gailuak.  
gu tasuna eta ingurumena lagin
- Lurzoruen eta arroken laginketari ez ezik entsegu eta neurketa geotek

segurtasun- eta osasun-arauak. 
- Ebakuazio- eta larrialdi-planeko elementuak, kontuan hartu beharrekoak. 
- Norbera babesteko ekipamenduetan eta b
- Goi-presioko ekipamen
- Erabilitako makinak babesteko sistemak. 
- Kargen manipulazioa. 
- Laginketak lurrean, airean eta uretan eragiten duen inpaktua; prebentzioa
- Entsegu eta neurketa geoteknikoak egiteak eragiten duen 
- Laginketan sortzen diren hondakinak: trata
- Entsegu geoteknikoa

 
- 

 
 

.2 prestakuntza-atala 2
ZUNDAKETEN
 
Kodea: UF0756 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
G
dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

rroka-mota desberdinen zulaketaren ezaugarriak eta arroken zulaketak sor ditzakeen arazoak iden
 konpontzeko behar diren lanabesak, erremintak eta prozedurak prestatzeko. 
EI1.1 Estalkiaren edo lurzorua
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EI1.2 Harrizko arrokak, harea isurkariak edo harea mugikorrak zulatzeko arazoak eta arazo horiek izan ditzaketen 
konponbideak deskribatzea. 
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A2: H  
zunda

a. 
 

tzen 

raren ezaugarrien, 

ztea. 

A3: Z , 
zulake

 egokian 
-

bera, horien ezaugarriak kontrolatuz 

A4: Zu

dako gorabehera eta parametro guztiak idatziz. 
EI4.5 B keta-ekipamendua erabili behar da; honako lan hauek 
egin b

 kontrolatzea aldizka, edo zulaketa gauzatu 

n bakoitzean. 

- 
 undaketaren ahoa behar bezala egokitzea aurrerago erabili ahal izateko eta arriskuak ekiditeko edo behin 

betiko ixtea bertan behera uzten bada. 

Edu
1. Ar tenak.  

roka-mota desberdinetarako. 

2. Zundaket k
- Zulaketaren teoriaren oinarrizko kontzeptuak: 

ainbat motatako makinekin eta zundaketa-ekipamenduekin (kable bidezko eraunspena, errotoeraunspena, birake
keta-lagina erauzteko) gauzatutako zulaketaren eragiketa-prozesua deskribatzea. 

ta

EI2.1 Zunden zulaketan esku hartzen duten parametroak adieraztea eta parametro horien balio egokienak aztertze
EI2.2 Zunden zulaketan erabilitako lanabesak, haga-multzoak, hodiak eta erremintak deskribatzea eta prozesuaren
zati bakoitzean zer erabilera duten adieraztea.  
EI2.3 Zundaketa-lagina lortzeko zulaketa-prozesua deskribatzea, zundaketa-lagineko tutu desberdinak erabil
diren kasuetan. 
EI2.4 Zundaketa-mota bakoitzean erabiltzen diren lohi-motak azaltzea, zeharkatutako lur
hautatutako zulaketa-metodoaren eta zundaketan lortu nahi diren berreskuratzeen arabera.  
EI2.5 Zundaketa-lagin etengabea erauzteko zulaketa-parametro egokienak adiera
undaketa-ekipamenduak modu egokian eta seguruan erabiltzea eta kontrolatzea zulaketa gauzatu bitartean
taren behar bezalako egikaritzapena bermatzeko ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.1 Zulaketa-zunda behar bezala erabiltzea, edozein motatakoa izanda ere; aitzinamendu-abiadurari balio
eusteko, zundaketa-hormei egonkor eutsiz, zulaketa-lohien zirkulazio egokia eta, hala badagokio, zundaketa
laginaren berreskuratzea bermatuz. 
EI3.2 Lanabesak, haga-multzoak, hodiak eta erremintak behar bezala erabiltzea zulaketa-prozesuaren zati 
bakoitzean. 
EI3.3 Hagatxoak eusteko eta elkartzeko jarraitu beharreko prozedurak aplikatzea, zulaketarekin jarraitu eta 
zundaketaren sakonera handitzeko. 

o lurren araEI3.3 Zulaketa-lohia prestatzea zunda-motaren eta zulatutak
ezarritako prozeduren arabera. 
EI3.4 Zundaketa desbideratzeko arriskua detektatzea eta kontrolatzea. 
EI3.5 Lohiak galtzeko arriskua detektatzea eta kontrolatzea. 
EI3.6 Haga-multzoak trangatzeko arriskuak edo lurreko hausturen presentzia detektatzea eta kontrolatzea. 
ndaketen zulaketan detrituak edo zundaketa-lagina berreskuratzeko jarraitu beharreko prozesua aplikatzea. 
EI4.1 Zulaketa-lohia iragazteko, zulaketa-detritua berreskuratzeko, detritu hori biltzeko eta etiketatzeko jarraitu 
beharreko prozesua aplikatzea haien behar bezalako identifikazioa bermatzeko ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI4.2 Zundaketa-lagina berreskuratzea zundaketa-laginen tutu-mota desberdinak (sinplea, bat egindako bikoitza, 
bikoitz birakaria eta wirelinea) oinarri hartuta,. 
EI4.3 Zundaketa-lagina zundaketa-laginen kutxetan jartzea, zundaketa-laginen behar bezalako antolamendua eta 
zundaketa-laginak erauzi direneko sakonera identifikatzeko, etiketak bermatzeko ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI4.4 L pan- arteak, dagozkionak, egitea, zundaketan izan

aeh r bezala identifikatutako kasu praktiko batean, zunda
ehar dira: 
- Biraketa-abiadura egokia dela kontrolatzea.  
- Lohi-, ur- edo aire-presioa egokia dela kontrolatzea. 

rametroak- Beharrezkoa denean lohiak prestatzea eta horien pa
bitartean anomaliaren bat ikusten bada. 

- Aitzinamendua eta zutabearen gaineko bultzada kontrolatzea. 
- Makinen zirkuitu hidraulikoen presioak kontrolatzea. 

nstea behar de- Hagatxoak edo zulaketa-tutuak era
- Zulaketa-lanabesa ordeztea edo aldatzea lanabesaren higadura-maila edo zeharkatutako lurraren 

ezaugarriak hori egitea gomendatzen dutenean. 
undaketa-lagina berreskuratzea. Z

Z-

 
kiak: 
rok aren propietateak, zulaketan eragiten duaren eta lurzoru

 Gogortasuna, urra- dura-maila, kohesioa eta hauskortasuna. 
- Parametro horien balio arruntak ar
- Zulagarritasuna.  

ara o zulaketaren teoria. 
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. 
 pisua. 

3. Eragiketa n inekin eta -ekipamenduekin. 
- Kable bidezko eraunspenezko zulaketa-zundekin: 

, biraketa-abiadura, aitzinamendua eta bestelakoak.  

- Zuzeneko zirkulazioko errotoeraunspenezko zulaketa-zundekin:. 

 parametro k, biraketa-abiadura, aitzinamendua eta bestelakoak.  

- Kon o erro oeraunspenezko zulaketa-zundekin: 

 parametroak: biraketa-abiadura, aitzinamendua eta bestelakoak.  

in gauzatutako eragiketa goranzko edo beheranzko zunda inklinatuetarako eta 

Zundaketa-laginak erauzteko biraketa bidezko zulaketa-zundekin: 

• Biraketa-abiadura
• Lanabesaren gaineko
• Sartze-abiadura. 
• Momentu eragilea.  
 zu daketa-mak

• Prestaketa.  
• Martxan jartzea.  

prozesuak.  • Eragiketa-
• Kontroleko parametroak
• Loturak.  

garriak.  • Elementu osa

•  Prestaketa. 
Martxan jartzea.  • 

• Eragiketa-prozesuak.  
• Kontroleko a
• Loturak.  
• Elementu osagarriak.  
trak  zirkulazioko t
• Prestaketa.  
• Martxan jartzea.  
• Eragiketa-prozesuak.  
• Kontroleko
• Loturak.  
• Elementu osagarriak.  

- Errotoeraunspenezko zundek
zundaketa horizontaletarako. 

- 
• Prestaketa.  
• Martxan jartzea.  
• Eragiketa-prozesuak.  

Kontroleko parametroak: biraketa-abiadura, aitzinamendua eta bestelakoak.  • 
•  Loturak. 
• Elementu osagarriak. 

- Biraketa-zundekin gauzatutako eragiketa goranzko edo beheranzko zunda inklinatuetarako eta zundaketa 
horizontaletarako. 

- Zuzeneko edo kontrako zirkulazioko rotary zundekin gauzatutako eragiketa, bereziki petrolio-prospekzioko eta -
ustiapeneko zunden kasuan: 

• Prestaketa.  
• Martxan jartzea.  
• Eragiketa-prozesuak.  
• Kontroleko parametroak: biraketa-abiadura, aitzinamendua eta bestelakoak.  
• Loturak.  
• Elementu osagarriak.  

4. Eragiketa-prozesuak eta -prozedurak zundaketa egiteko. 
- Zundaketaren hasiera. Zundaketaren sarreraren prestaketa. 
- Estalkiaren zulaketa. 
- Arroken zulaketa: 

• Harrizkoak. 
• Harea isurkarizkoak. 
• Plastikoak. 
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• Mugikorrak. 
- Zulaketa-lanabesen muntaia eta maneiua.  
- Bultzada 
- Biraketa. 
- Zulaketa zundaketa-laginak lortuz. 
- Lohien zirkulazioa: ohikoa edo kontrakoa.  
- Lohiak: lohi-motak.  
- Lohien propietateak:  

• Biskositatea.  
• Erreologia.  
• Dentsitatea.  
• Ur askea.  

- Lohi-prestaketa. 
- Lohien kontrola:  

• PH neurriak.  
• Biskositatea.  
• Dentsitatea.  

- Haga-multzoen elkarketa. 
- Hagaxkak eustea. 
- Lohia berreskuratzea: lohiaren baheketa edo iragazketa eta kontrola berriz erabiltzeko. 
- Zulaketa zundaketaren norabidearen desbideratzerik gabe.  

5. Eragiketa-prozesuak eta -prozedurak zundaketa egitean zundaketa-laginak lortzeko. 
- Zulaketako detritua berreskuratzea. 
-  Zundaketa-lagin etengabea berreskuratzea zundaketa-lagineko tutu mota desberdinekin: 

• Zundaketa-lagina berreskuratzea zundaketa-lagineko tutu sinple bidez.  
• Zundaketa-lagina berreskuratzea bat egindako zundaketa-lagineko tutu bikoitz bidez. 
• Zundaketa-lagina berreskuratzea bat egindako zundaketa-lagineko tutu bikoitz birakari bidez. 
• Zundaketa-lagina berreskuratzea zundaketa-lagineko tutu wireline bidez. 

 
 
2.3 prestakuntza-atala 
ZUNDAKETEN ETA ERAGIKETA OSAGARRIEN EGONKORTZEA 
 
Kodea: UF0757 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 burutzapenarekin, zundaketen egonkortzeari eta 
zundaketa barruan matxuratutako ekipamenduak berreskuratzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zundaketa egonkortzeko jarraitu beharreko prozesua aplikatzea lur plastikoen handitzeak, zundaketako hormen zatien 
erorketak eta akuiferoen kutsadura saihestuz. 

EI1.1 Estaldura-hodia noiz sartu behar den erabakitzea. 
EI1.2 Estaldura-hodiaren diametro egokiena eta hodia sartzeko metodoa esleitzea egoera bakoitzean. 
EI1.3 Hodia sartzeko prozesua idaztea. 
EI1.4 Sakonera bakoitzerako egokiena den estaldura-hodi mota (itsua, artekaketa eta abar) behar bezala jartzea ur-
zundaketetan. 
EI1.5 Zundaketaren zementazioa zer zirkunstantziatan erabakitzen den adieraztea. 
EI1.6 Zementuaren ezaugarriak aztertzea zundaketan moztutako jariakinen propietateen ezaugarrien eta osaeran 
zeharkatutako lurren presioen arabera. 
EI1.7 Adieraztea nola kontrola eta alda daitezkeen morteroen eta hormigoien propietate erreologikoak eta fisiko-
kimikoak, zementuen, agregatuen eta gehigarrien osaerak eta proportzioak aldatuz.  32 
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EI1.8 Zundaketan sartu beharreko zementu-bolumena eta behar den guneraino iristeko behar diren tresnak eta 
fraguatze-denbora erabakitzea. 

A2: Arrantza-erremintak behar bezala erabiltzea zulaketa-erremintak edo hagaxkak hausten edo galtzen badira zundaketan. 
EI2.1 Piezak zundaketa barrutik berreskuratzeko behar diren arrantza-erremintak eta -lanabesak erabiltzea, eta 
beharrezkoa izanez gero, diseinatzea eta egitea. 
EI2.2 Zundaketa barruan galdutako elementuak zer sakontasunetara eta non dauden jakiteko tresnak erabiltzea, eta, 
behar izanez gero, diseinatzea eta egitea. 

A3: Zundaketaren desbideratzea kontrolatzeko teknikak aplikatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.1 Zundaketaren desbideratzeak izateko arriskua duten lurrak ezagutzea eta desbideratzerik ez sortzeko 
beharrezkoak diren baliabideak jartzea. 
EI3.2 Behar bezala identifikatutako kasu praktiko batean, zundaketa-ekipamendua erabili behar da; honako lan hauek 
egin behar dira:  

- Zundaketaren desbideratzeak kontrolatzea, eta, hala badagokio, zuzentzea. 
- Arrantza-lanabesak erabiltzea, zulaketa-prozesuan beharrezkoak direnean. 
- Zundaketan tutuak jartzea eta zementatzea beharrezkoa denean edo proiektuak horrelakorik eskatzen 

duenean. 
- Zundaketaren ahoa behar bezala egokitzea ondoren erabiltzeko zulaketa denbora batean uzten bada, eta 

arriskurik ez izateko. 
 

Edukiak: 
1. Eragiketa-prozesuak eta -prozedurak zundaketan tutuak jartzeko. 

- Estaldura-hodiak. Motak: 
• Dimentsio arautuak. 
• Diametro-murrizketak.  
• Koroa zapatak. 

- Ur-putzuen iragazkiak. Motak: 
• Artekaketak. Motak. 
• Itsuak. Motak.  

2. Eragiketa-prozesuak eta -prozedurak zundaketaren zementaziorako. 
- Babesa akuiferoen kutsadurarako. 
- Babesa lohien galera saihesteko. 
- Zulaketan erabilitako zementu-motak. 
- Obturadoreak.  

3. Zundaketaren desbideratzea kontrolatzeko teknikak eta prozedurak. 
- Desbideratzeen neurketa inklinometroen bitartez. 
- Desbideratze-ziriak. Motak eta erabilera. 
- Desbideratze-zirien posizionamendua.  

4. Arrantza-teknikak eta -erremintak zundaketak egiterakoan. 
- Arrantza-erreminta motak: 

• Arrantza-buloia. 
• Arrantza-arrak. 
• Ezkerreko hariko hodiak. 
• Arrantza-kanpaiak. 
• ozteko tresna.  Kableak m

- Arrantza-teknikak. 
 
 
2.4 prestakuntza-atala 
ZUNDAKETA-EKIPAMENDUEN MANTENTZE-LANAK EGITEA ETA ZUNDAKETA 
AMAITZEA 
 
Kodea: UF0758 
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Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-unitate hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin zulaketa-
ekipamenduen mantentze-lanak egiteari eta zundaketa amaitzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zundaketa-ekipamenduko elementuak desmuntatzeko eta berreskuratzeko jarraitu beharreko prozesua aplikatzea, 
elementu horiek aztertuz eta egokituz beste leku batera segurtasunez eta eraginkortasunez eramateko. 

EI1.1 Zulaketa amaitu ostean zulaketa-zutabea berreskuratzeko prozesua deskribatzea, zulaketaren zati bakoitza 
identifikatuz.  
EI1.2 Ekipamendu osoa desmuntatzeko eta beste leku batera edo eragiketa-basera garraiatzeko prestatzeko jarraitu 
beharreko prozesua zerrendatzea. 
EI1.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zulaketa-zutabea desmuntatzea, tutuak, egonkorgailuak, lanabesak eta zutabearen gainerako elementuak 
aztertuz eta ziurtatuz, egingo diren beste eragiketa batzuetarako balio ez dutenak baztertuz eta gainerako 
guztia garbituz eta txukun bilduz. 

- Aire-, ur- edo lohi-zirkuituak deskonektatzea, mahukak, ponpak, konpresoreak, zikloiak, baheak eta 
gainerako elementuak garbituz, aztertuz eta txukun jasoz. 

- Erabilitako makina-motaren arabera, dorrea desmuntatzea edo botatzea, bere elementu guztiak aztertuz 
eta bermatuz segurtasun-baldintzetan eta aurrerago erabili ahal izateko baldintzetan garraiatzeko. 

- Zundaketa-prozesu osoan erabilitako erreminta eta makina osagarri txiki guztiak biltzea, aztertzea, 
garbitzea eta zerrendan sartzea. 

- Zundaketaren ahoa behar bezala egokitzea behar izanez gero aurrerago erabili ahal izateko, edo behin 
betiko ixteko bertan behera uzten bada. 

A2: Zundaketa-ekipamenduaren eta material osagarriaren mantentze-lanak egiteko ezarritako prozedurak aplikatzea, 
funtzionamendu-egoera egokian geratzen dela bermatzeko. 

EI2.1 Modu egokian interpretatzea mantentze-lanak egiteko eta konpontzeko eskuliburuetako argibideak eta 
mantentze-lanak egiteari buruzko barne-araudia. 
EI2.2 Zundaketa-ekipamenduak eta ekipamendu osagarriak behar duen mantentze-lana ezartzea: prebentziokoa edo 
ordezkatzekoa; argibideetan eta konponketa-liburuetan eska daitezkeen parametroen barruan egin daitezkeen 
konponketak identifikatuz. 
BI2.3 Ekipamenduen mantentze-lanak egiteko eskatzen diren erremintak eta ordezko piezak hautatzea. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zundaketa-makinaren elementu mekanikoen, hidraulikoen, pneumatikoen eta elektrikoen lehen mailako 
mantentze-lanak egitea. 

- Beste horrenbeste egin behar da ponparen, konpresorearen eta sorgailu elektrikoaren elementuekin. 
- Dagokion fitxan edo liburuan erregistratzea mantentze-lanak egiteko edo konpontzeko eragiketak. 

A3: Ezarritako prozedurak aplikatzea ur-putzuen amaierarako proiektuaren definizioaren arabera. 
EI3.1 Estaldura-hodiak sartzeko prozesua deskribatzea, tarteak behar bezala elkartuz eta hodien azken 
antolamendua putzuaren diseinuan aurreikusitakoa dela bermatuz. 
EI3.2. Legar-iragazkia osatzeko erabiltzen diren legar-motak azaltzea, zeharkatutako lurraren ezaugarrien arabera. 
EI3.3 Putzuaren garapena egiteko behar diren zereginak zerrendatzea. 

A4: Zehaztutako prozedurak aplikatzea proiektuaren definizioaren arabera lan-eremua uzteko eta leheneratzeko. 
EI4.1 Zundaketa-gunea garbitzeko eta lohi-istila berreskuratzeko prozesua deskribatzea. 
EI4.2 Zundaketaren ixte-sistemak deskribatzea ezarritako prozedurei jarraikiz, ondoren erabiltzeko dagoen aukeraren 
arabera. 
EI4.3 Ingurumen-arloko araudia interpretatzea hondakinak baztertzeari dagokionez. 
 

Edukiak: 
1. Zulaketa-ekipamenduen elementuak desmuntatzeko eta berreskuratzeko prozedurak. 

- Zulaketa-zutabea.  
- Tutu-hodiak.  
- Zulaketa-lanabesak.  
- Lanabesen eta erreminten antolamendua.  
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2. Zundaketa egin den lan-eremuaren leheneratzea. 
- Zundaketa-eremuaren garbiketa. 
- Zundaketaren ixte-motak: behin betiko ixteak eta aldi baterako ixteak, zundaketaren gaineko neurketak eta 

neurketa geofisikoak, geoteknikoak edo hidrogeologikoak egitea ahalbidetzen dutenak. 
- Lohi-istilaren indusketaren berreskuratzea. 
- Hondakinak baztertzea ingurumen-arloko araudiari jarraikiz.  

3. Zundaketa-ekipamenduen eta material osagarriaren mantentze-lanak egitea. 
- Ekipamenduen prebentziozko eta ordezko mantentze-lanak egitea. Motorren, ponpen eta zirkuitu hidraulikoen 

lehen mailako mantentze-lanak egiteko eragiketa nagusiak. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Matxura 
ohikoenak eta horien konponketa. Konponketa-protokoloa matxuren kasuan.  

- Higaduren kontrola. 
- Zirkuitu elektrikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen mantentze-lanak egitea.  
- Makinen eta lanabesen elementu eta organo mekanikoen mantentze-lanak egitea.  
- Elementu eta osagai oleohidraulikoen mantentze-lanak egitea. 
- Elementu eta osagai pneumatikoen mantentze-lanak egitea.  
- Ponpa hidraulikoen eta konpresoreen mantentze-lanak egitea.  
- Iragazkien eta bestelako elementuen mantentze-lanak egitea. 
- Erregaien kontsumoaren kontrola.  
- Olio- eta koipe-mailaren kontrola. 

4. Zundaketak egiteko erreminten eta ekipamenduen azterketa eta konponketa. 
- Haga-multzoen, hodien eta zulaketa-lanabesen kontserbazioa. 
- Arrokak eta zati sentikorrak babestea. 
- Erreminten eta ekipamenduen biltegiratzea. 

 
 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
LAGINAK HARTZEA ETA ENTSEGU ETA NEURKETA GEOTEKNIKOAK 
ETA HIDROGEOLOGIKOAK 
 
Kodea: MF0416_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0416_2: Zundaketa-laginak biltzea, laginak hartzea eta entsegu eta 
neurketa geoteknikoak eta hidrogeologikoak egitea. 
 
Iraupena: 240 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA ZUNDAKETEN ZULAKETAN 
 
Kodea: UF0752 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 burutzapenekin segurtasun-neurriei 
dagokienez 
 

35 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (zundaketen zulaketa-
enpresetako segurtasun-planetan 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 eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
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. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea.  

A3: Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, zulaketa prestatzeko eragiketei aplika 
dakiekeena, deskribatzea. 

EI3.1 Zundaketa-ekipamenduaren garraioan eta garraioaren alorreko gehieneko pisuei, altuerei eta zabalerei edo 
luzerei buruzko alderdietan —zundaketa-ekipamenduetan eta -materialetan eragiten dutenetan— aplikatu behar den 
araudia aztertzea. 
EI3.2 Zundaketa-ekipamendua zulatuko den eremura garraiatzerakoan jarraitu beharreko prozedura definitzea, 
pertsonentzako eta ekipamenduentzako segurtasun-neurriak hartzea bereziki azpimarratuz. 
EI3.3 Zundaketa-moten kokapenaren ezaugarriak identifikatzea, zundaketa segurtasunez, ordenan eta 
arrazionaltasunez egitea ahalbidetuz, laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia eta prozedurak eta ingurumen-
arlokoak errespetatuz. 
EI3.4 Lohien dekantazio- eta birziklatze-istilek eduki behar duten itxura eta tamaina definitzea, proiektatutako 
zundaketaren sakonera eta diametroak eta ingurumen-alorrean indarrean dagoen araudia kontuan hartuta.  
EI3.5 Zundaketen prestakuntzan norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko segurtasun-arauen arabera. 
EI3.6 Zulaketa-prestakuntzan dauden arrisku-egoera nagusiak ebaluatzea. 
EI3.7 Ingurumena babesteko neurriak aintzat hartzea zundaketaren prestakuntzan 

A4: Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, zundaketako zulaketa-eragiketei eta horien 
amaierari aplika dakiekeena, deskribatzea. 

EI4.1 Zundaketa egiterakoan dauden arrisku nagusiak identifikatzea, zulaketa-lanak egin bitartean hartu behar diren 
segurtasun-neurri nagusiekin lotuz  
EI4.2 Zundaketak egitean norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko segurtasun-arauen arabera. 
EI4.3 Zundaketaren ahoa behar bezala egokitzea aurrerago erabili ahal izateko eta arriskuak ekiditeko edo behin 
betiko ixtea bertan behera uzten bada. 
EI4.4 Neurri egokiak hartzea zeharkatutako akuiferoak ez kutsatzeko. 
EI4.5 Hondakinekin egin behar diren eragiketak eta natura-ingurunea leheneratzeko egin behar direnak identifikatzea, 
ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudian ezartzen denaren arabera. 
EI4.6 Sortutako hondakin guztiak behar bezala eliminatzea, hondakin horien izaeraren eta ingurumen-inpaktuari 
buruzko azterlanean jasotako argibideen arabera. 
EEI4.7 Ingurumena babesteko neurriak aintzat hartzea zundaketa egitean. 
EI4.8 Erabilitako makina-motaren arabera, dorrea desmuntatzea edo botatzea, bere elementu guztiak aztertuz eta 
bermatuz segurtasun-baldintzetan eta aurrerago erabili ahal izateko baldintzetan garraiatzeko. 

A5: Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia, laginak biltzeko eragiketei aplika dakiekeena, 
deskribatzea. 36 
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EI5.1 Laginak hartzeko baliabideetan eta sistemetan ez ezik entsegu geoteknikoak egitean ere sor daitezkeen arrisku-
mota nagusiak zerrendatzea. 
EI5.2 Laginketa-eremua balizatzeko egin behar diren eragiketak egitea, horretarako egokienak diren arrisku-seinaleak 
eta -elementuak erabiliz. 

A6: Segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arau orokorrak aplikatzea. 
EI6.1 Larrialdi- eta ebakuazio-planean plan hori aplikatzeko beharrezkoak diren baliabideak ezagutzea. 
EI6.2 Baliabide materialek bete behar dituzten segurtasun-eskakizunak identifikatzea, segurtasunari buruz indarrean 
dagoen eta aplika daitekeen araudian ezarritakoaren arabera. 
EI6.3 Norbera babesteko ekipamenduak ekipamendu horiek erabili behar diren zereginekin lotzea. 
EI6.4 Kargak manipulatzeko prozedura egokia deskribatzea. 
EI6.5 Norbera babesteko kasu bakoitzerako egokienak diren ekipamenduak erabiltzea. 
EI6.6 Kargak manipulatzea prozedurarik egokienari jarraikiz lesiorik ez izateko. 
EI6.7 Makinak babesteko babes-elementuen funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 
EI6.8 Natura-inguruneko elementu guztiak (lurra, ura, airea) lanak egiterakoan eragin dakizkiekeen kalteekin lotzea.  
EI6.9 Ingurumena babesteko neurri ohikoenak erabiltzea. 
EI6.10 Lurren mugimenduari, flora eta fauna babesteari, zaratei eta sor daitezkeen hondakinak tratatzeko eta 
desagerrarazteko moduari dagokionez, ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanean bildutako argibideak behar bezala 
interpretatzea. 
EI6.11 Babes kolektiboko neurriak —zundaketak egitean aplikatu behar den segurtasun-araudian ezartzen denaren 
arabera erabili behar direnak— zerrendatzea. 
EI6.12 Obrako segurtasun- eta osasun-planean azaltzen diren babes kolektiboko elementuak zerrendatzea. 

 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lana eta osasuna. 
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• o legea. Laneko arriskuen prebentziorak

Prebentzio-zerbitzuen araudia.•  
•   Irismena eta oinarri juridikoak. 
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 

2. Arr kis u orokorrak eta haien prebentzioa. 
k. - Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskua

. - Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak
ituzten arriskuak. - Kargen garraioak eta biltegiratzeak d

- Lan u-ing runeari lotutako arriskuak: 
e fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. • Agent
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Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

- Lan e ta osasunaren babesa. 

• Sua. 
- 

• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 
gile n segurtasunaren e
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

38 

3. La akuazioetan egin beharrekoak. 

 mailako ebaluazioa. 
zak. 

4. Ar ez. 
k, zundaketak egiteari buruzkoak. 

ri aplika dakiokeena. 
n araudia. 

rak leheneratzea. 

- Zundaketarekin lotutako eragiketen arriskuak: 

• en antolamendua: norbera babestekoak, babes kolektibokoak eta makinetan jarrita 

 

5. Se
 ri ez ezik entsegu eta neurketa geoteknikoak egiteari ere aplika dakizkiekeen 

  
enean kontuan hartu beharreko neurriak. 

esteko sistemak. 

zenketa. 
ktua. 

sagerraraztea. 
 hondakinak. 

i buruzko azterlanak. 
- Lurra leheneratzea. 

UNDAKETAREN LAGINAK HARTZEA 

: UF0759 

aupena: 50 ordu 

 Prestakuntza-unitate hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin laginak 
artzeari dagokionez 

arekin, mota bakoitzaren helburuarekin eta laginketatutako material-motarekin 
eta ma

EI1.1 Laginketa eta laginaren adierazgarritasuna kontzeptuak definitzea. 

rrialdietan eta eb
- Istripu-motak. 
- Istriputuaren lehen
- Lehen lagunt
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 
audia, arriskuak eta segurtasun-neurriak eta ingurumenekoak zundaketak egiteari dagokion
- Meatzaritzaren alorrean indarrean dauden argibide tekniko osagarria
- Laneko arriskuen prebentzioarekin lotuta indarrean dauden legeak. 
- Ingurumen-arloan indarrean dagoen araudia, zundaketak egitea
- Segurtasunari eta osasunari buruz indarrean dagoe
- Hondakinak berreskuratzea. Lur
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana. 
- Indarrean dauden beste araudi batzuk. 

• Arriskuen zerrenda. 
Babes-ekipo
daudenak. 

- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak. 
- Zundaketa-ekipamenduetako erantsitako segurtasun-gailuak.  
gurtasuna eta ingurumena laginak hartzeari eta entseguei dagokienez. 

Lurzoruen eta arroken laginketa-
segurtasun- eta osasun-arauak. 

- Ebakuazio- eta larrialdi-planeko elementuak, kontuan hartu beharrekoak. 
- Norbera babesteko ekipamenduetan eta babes kolektiboko ekipamenduetan erabilitako elementuak.
- Goi-presioko ekipamenduekin lan egiten d
- Erabilitako makinak bab
- Kargen manipulazioa. 
- Laginketak lurrean, airean eta uretan eragiten duen inpaktua; prebentzioa eta zu
- Entsegu eta neurketa geoteknikoak egiteak eragiten duen ingurumen-inpa
- Laginketan sortzen diren hondakinak: tratamendua eta de
- Entsegu geoteknikoak egitean sortzen diren
- Ingurumen-inpaktuar

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
Z
 

odeaK
 
Ir
 
Gaitasun-erreferentea:
h
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lagin-motak definitzea, biltzeko metodo

terial horren zirkunstantziekin lotuta. 

 
 
 
 



 
 

Zundaketak 

EI1.2 Har daitezkeen lagin-mota desberdinak azaltzea, laginen ezaugarri fisiko-kimikoen eta laginketa-metodoaren 
ikuspegitik, lagin horietatik lor daitekeen informaziotik eta adierazgarritasun-mailaren ikuspegitik begiratuta, laginen 
artean dauden analogiak eta desberdintasunak adieraziz. 
EI1.3 Eskuzko baliabideak nahiz baliabide mekanikoak erabiliz, laginaren tamaina murrizteko prozesua deskribatzea. 
EI1.4 Lagina hartzeari dagokionez landa-libretan idatzi behar diren datu eta faktore nagusiak zerrendatzea. 
EI1.5 Errotoeraunspenezko zundaketan zer lagin-mota lor daitekeen eta erabiltzen den zirkulazio- eta jariakin-motek 
nola eragiten duten azaltzea, adierazgarritasunari eta kutsadura-mailari dagokionez. 
EI1.6 Aire, ur edo lohi bidez zulatzen den kontuan hartuta, zaborra berreskuratzeko behar diren ekipamenduak 
deskribatzea. 
EI1.7 Laginak hartzeko makina mota ohikoenak aipatzea, makina horien ezaugarri, abantaila eta desabantaila 
nagusiak azalduz. 
EI1.8 Zundaketa-lagin etengabea erauzteko zulaketa-parametro egokienak adieraztea. 
EI1.9 Berreskuratze eta RQD kontzeptuak definitzea, arroken ezaugarri mekanikoekin lotuz. 

A2: Lurzoruen eta arroken adierazgarriak diren laginak hartzea, mota bakoitzerako dauden teknikak eta arauak aplikatuz. 
EI2.1 Eskuzko baliabideen bidezko laginketa gauzatzeko behar diren erremintak eta kontsumigarriak aukeratzea. 
EI2.2 Baliabide mekanikoen bidezko laginketa gauzatzeko behar diren makinak, lanabesak eta kontsumigarriak 
hautatzea. 
EI2.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Aldatu gabeko laginak hartzea lurzorutik zizelkatze bidez, arauaren arabera. 
- Aldatu gabeko laginak hartzea lurzorutik laginak hartzeko tutua erabiliz. 
- Aldatu gabeko laginak parafinatzea lagin horiek kontserbatzeko. 
- Aldatu gabeko laginak hartzea lurzoruetatik eta arroketatik eskuzko baliabideak eta baliabide mekanikoak 

erabiliz. 
A3: Zuzeneko zirkulazioko nahiz kontrako zirkulazioko errotoeraunspenezko zundaketetan eta zulatzeko erabil daitezkeen 
jariakinekin laginak hartzea. 

EI3.1 Zulaketa-jariakin mota laginak hartzeko sistemarekin eta laginak izango dituen ezaugarriekin lotzea. 
EO3.2 Zabor-laginak prestatzea aurrerago aztertzeko. 
EI3.3 Zabor-lagina “de visu” deskribatzea, honako hauek adieraziz: kolorea, ehundura, egitura, izan lezakeen osaera 
eta lehen begiratuan ikus daitekeen beste edozein ezaugarri. 
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:  

- Laginak berreskuratzeko zirkuitua muntatzea aire bidez zulatzen denean, eta laginak hartzea. 
- Beste horrenbeste ur edo lohi bidez zulatzen denean. 
- Laginaren tamaina murriztea haren adierazgarritasunari eutsiz. 
- Laginak behar bezala ontziratzea eta identifikatzea. 
- Laginketaren gorabehera-partea behar bezala betetzea. 

A4: Zundaketa-lagin etengabea erauztea biraketa bidezko zundaketetan, zulaketa-parametro egokienak aplikatuz ahalik eta 
gehien berreskuratzeko. 

EI4.1 Zundaketa-lagina parafinatzen den kasuak azaltzea. 
EI4.2 Zundaketa-laginaren parafinatze-prozesua deskribatzea. 
EI4.3 Zundaketa-laginaren azterketaren ondorioz atera daitekeen informazioa zundaketa-lagina erauzteko, 
biltegiratzeko eta kontserbatzeko izan behar den kontuarekin lotzea. 
EI4.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zundaketa-laginak hartzeko makina zutabean muntatzea behar bezala. 
- Zundaketa-lagin etengabea erauztea. 
- Zundaketa-lagina laginak hartzeko makinatik ateratzea ahaleginak eginez zundaketa-lagina ez hausteko, 

zatiak ez galtzeko edo ez nahaspilatzeko. 
- Kaxa egokietan jartzea eta behar bezala identifikatzea. 
- Zundaketa-lagina “de visu” deskribatzea. 
- Zundaketa-lagina parafinatzea hura kontserbatzeko. 
- RQDa kalkulatzea. 

 
Edukiak: 
1. Lurzoruen eta arroken laginketa. 

- Laginketa eta adierazgarritasuna kontzeptuak. 
- Lagin-motak: aldatuak eta aldatu gabeak. 
- Lurzoruetako eta arroketako laginen “de visu” deskribapena. 39 
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- Laginketa-moduak eta laginaren neurria murrizteko moduak. Arauak. 
- Laginketaren helburua. 
- Lagin-mota desberdinen azterketa eta horietatik lor daitekeen informazioa. 
- Laginen kontserbazioa eta identifikazioa. Biltegiratzea. 
- Laginketa-parteak egitea. 
- Laginak hartzeko kanpainen plangintza. 
- RQDa berreskuratzearen kontzeptua eta RQDaren definizioa eta kalkulua. 
- Arauak.  

2. Lurzoruetako eta arroketako laginak hartzeko makinak eta erremintak eta laginketa-prozedurak. 
- Eskuzko laginketa egiteko erreminta-motak. 
- Azaleko laginketa egiteko makinak. 
- Lurzoruetako aldatu gabeko laginak eskuz edo modu mekanizatuan hartzeko prozedura. 
- Lurzoruetako lagin aldatuak eskuzko baliabideen eta baliabide mekanikoen bitartez hartzeko prozedura. 
- Zundaketa-makinak, eraunspenezkoak, errotoeraunspenezkoak eta biraketa bidezkoak. 
- Laginak hartzeko makinak. Motak, ezaugarriak eta erabilera: 

• Lagin-tutu sinpleak. 
• Bat egindako zundaketa-lagineko tutu bikoitz birakariak. 
• Wire line sistema. 

-
 Zundaketa-lagin jarraitua erauzteko prozedura 
 Zulaketa osagarrietan zaborra hartzeko prozedura, egon daitezkeen jariakinak erabiliz. 

-
 Laginketa-parteak egitea. -

 
 

3.3 prestakuntza-atala 
ENTSEGU GEOTEKNIKOAK ETA GEOFISIKOAK 
 
Kodea: UF0760 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zundaketen zulaketan egiten diren entsegu geotekniko- eta geofisiko-motak ezagutzea. 

EI1.1 Zundaketetako sartze-entseguen ezaugarriak eta aplikazioa deskribatzea. 
EI1.2 Zundaketetako entsegu presiometrikoen eta dilatometrikoen ezaugarriak eta aplikazioa deskribatzea. 
EI1.3 Zundaketetako entsegu geofisikoen ezaugarriak eta aplikazioa deskribatzea. 

A2: Sartze-entseguak in situ egitea penetrometro-mota desberdinak erabiliz eta dagozkion arauak aplikatuz. 
EI2.1 Kono bidezko sartze-entsegua azaltzea, entsegu dinamikoen eta estatikoen arteko aldeak adieraziz. 
EI2.2 Konoko penetrometroa deskribatzea, dauden motak eta dituen ezaugarri garrantzitsuenak adieraziz. 
EI2.3 Kono-mota nagusiak zerrendatzea, haietako bakoitzaren ezaugarriak eta erabilerak adieraziz. 
EI2.4 Sartze-entsegu estandarra egiteko erabiltzen den penetrometroa deskribatzea. 
EI2.5 Sartze-entsegu estandarra azaltzea, entsegu hori egiteko kontuan hartu beharrekoak eta horrekin lor dezakegun 
informazioa adieraziz. 
EI2.6 Sartze-entseguak orokorrean aplika dakizkiekeen material-motak aipatzea, haien mugak eta kausak, eta 
bereziki, penetrometro-mota bakoitza zer lurzoru motatan aplika daitekeen adieraziz. 
EI2.7 Penetrometro-mota eta sartze-entsegu mota hobekien aplikatzen den lurzoruaren ezaugarriekin lotzea. 
EI2.8 Penetrometro-mota aukeratzea aztertuko den lurzoruaren eta lortu nahi diren helburuen arabera. 
EI2.9 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

-
 Sartze estatikoko entseguak egitea konoko penetrometro-mota desberdinekin. 
 SPT zundaketa egitea dagokion araua aplikatuz. 

-
- Sartze dinamikoko entseguak gauzatzea konoko penetrometro-mota nagusiekin. 

 

A3: Entsegu presiometrikoak eta dilatometrikoak egitea zundaketetan, erauzketa-fronteetan eta ezpondetan, dagozkion 
arauak aplikatuz. 40 

 
 
 



 
 

Zundaketak 

EI3.1 Presiometroak azaltzea, horien aplikazioa eta erabiltzeko modua adieraziz. 
EI3.2 Entsegu presiometrikoa egiteko tentsioak askatzeko modua deskribatzea. 
EI3.3 Entsegu dilatometriko lau batean eta entsegu kurbatu batean presioak arrokari transmititzeko modua adieraztea. 
EI3.4 Zeharkako deformazioa neurtzeko aparatu batzuk (tentsiometroak) aipatzea, zertan bereizten diren adieraziz. 
EI3.5 Inklusioko tentsiometroak definitzea, nola erabiltzen diren azalduz. 
EI3.6 Materiala deformatzeko dauden moduak adieraztea, modu horiek materialaren propietate fisiko-kimikoekin eta 
materialak jasan behar dituen presio- eta tenperatura-baldintzekin. 
EI3.7 Lurzoruan eta arrokan entsegu presiometriko bana egitea, kasu bakoitzean presiometro-mota egokiena 
aukeratuz. 
EI3.8 Entsegu dilatometriko laua egitea. 
EI3.9 Zundaketan deformazio-neurketa batzuk egitea tentsioak askatzeko metodo bidez, hainbat tentsimetro-mota 
erabiliz. 

A4: Entsegu geofisikoak egitea zundaketetan, dagozkion arauak aplikatuz: 
EI4.1 Entsegu erradiaktiboak azaltzea, horien aplikazioa eta erabiltzeko modua adieraziz. 
EI4.2 Entsegu elektrikoak azaltzea, horien aplikazioa eta erabiltzeko modua adieraziz. 
EI4.3 Entsegu sonikoak azaltzea, horien aplikazioa eta erabiltzeko modua adieraziz. 
EI4.4 Zundaketak testifikatua izateko bete behar dituen baldintzak deskribatzea. 
EI4.5 Entsegu geofisikoa egitea zundaketan, eskalak eta erregistro-abiadura erabilitako zunda-moten arabera 
egokituz. 
 

Edukiak: 
1. Zundaketetan erabilitako sartze-entseguak. 

- “In situ” sartze-entsegua. Aplikazio-esparruak. Entsegu-motak. 
- Sartze dinamikoko entsegua. Printzipio fisikoa. Penetrometroaren atalak. Operazio-prozedura. 
- Penetrometro dinamiko motak: Borro penetrometroa, penetrometro dinamiko astuna, penetrometro dinamiko 

astun-astuna, sartze estandarraren testa. 
- Kono bidezko sartze estatikoko entsegua. Penetrometroaren atalak. Erreferentzia-entsegua. Entsegu 

etengabearen garapena. Entsegu etenkorra. 
- Penetrometroaren erabilerak zimenduetan eta obra zibiletan. 
- Penetrometroak eta ekipamendu osagarrien prebentziozko eta ordezkatzeko lehen mailako mantentze-eragiketak.  

2. Entsegu presiometrikoak eta dilatometrikoak zundaketetan. 
- Deformazio-motak: elastikoa, plastikoa eta hauskorra. Esfortzu-deformazioaren kurba. 
- Presiometroak: deskribapena eta motak. 
- Entsegu presiometrikoa: definizioa eta garapena. 
- Tentsioak askatzeko metodoa. Operazio-prozedura. 
- Dilatometroak: deskribapena eta motak. 
- Entsegu dilatometrikoa: definizioa eta garapena. 
- Presiometroen eta dilatometroen kalibrazioa eta mantentze-lanak.  

3. Zundaketetako entsegu geofisikoak. 
- Zundaketa-laginen hartze geofisikoko ekipamenduak. Osagaiak: 

• Erregistradorea. 
• Dibidieta. 
• Zundak. 

- Zunda-motak. 
• Gamma izpiak. 
• Dentsitatea. 

ntaneoa. • Potentzial espo
• Erresistentzia. 

tea. • Erresistibita
 • Indukzioa.

41 

Lan to

• Zundaren igoera, datuen erregistroa eta biltegiratzea. 
 

• Neutroia. 
- -an lamendua ekipamendu geofisikoekin. 

• Zundaren jaitsiera eta eskalen aukeraketa. 
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3.4 prestakuntza-atala 
ENTSEGU HIDROGEOLOGIKOAK, NORABIDEZKOAK ETA TENTSIOKOAK 
ZUNDAKETAN 
 
Kodea: UF0761 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hidrogeologiarekin lotutako lurren parametroak —zundaketetako entsegu hidrogeologikoen bitartez ezagutzen direnak— 
definitzea eta aipatzea. 

EI1.1 Arrokaren porositatea, porositate irekia eta itxia, poroen tamaina eta forma eta arrokaren iragazkortasuna 
definitzea, horien artean dagoen harremana adieraziz. 
EI1.2 Porositatea eta iragazkortasuna lurrazalean dauden arroka-mota nagusiekin lotzea. 
EI1.3 Entsegu nagusiak zerrendatzea arroken iragazkortasuna in situ ezartzeko, fidagarritasun- eta bideragarritasun-
maila kontuan hartuta alderatuz. 

A2: Ponpaketa- eta produkzio-entseguen bitartez iragazkortasun-neurriak in situ egiteko prozedura egokiak aplikatzea. 
EI2.1 Lugeön entsegua azaltzea, entsegu horren aplikazioa entsegu hori aplika dakiekeen arrokekin lotuz, eta egiteko 
modua deskribatuz. 
EI2.2 Lefranc entsegua azaltzea, entsegu horren aplikazioa eta entsegu hori gomendatuta dagoen arroka-motarekin 
lotuz, eta egiteko modua eta baldintzak adieraziz. 
EI2.3 Gilg-Gavard entsegua deskribatzea. 
EI2.4 Ponpaketa-entsegua azaltzea, entseguaren abantailak eta eragozpenak aipatuz. 
EI2.5 Produkzio-entsegua egiteko modua adieraztea. 
EI2.6 Lugeön entsegua egitea. 
EI2.7 Lefranc entsegua egitea. 
EI2.8 Gilg-Gavard entsegua egitea. 
EI2.9 Ponpaketa- eta produkzio-entseguak egitea. 

A3: Zundaketa garbitzeko eta akuiferoak garatzeko prozedura egokiak aplikatzea. 
EI3.1 Legar-sorrerak eta legar-paketea garbitzeko ponpaketak egiteko prozedura azaltzea. 
EI3.2 Putzurako ur-emaria hobetzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.3 Putzua azidotzeko prozesua azaltzea. 

A4: Zundaketaren luzera, desbideratzea eta maila piezometrikoa ez ezik indusketa-frontearen edo lubetaren tentsio-
egoeraren aldaketak ere neurtzea, horretarako erabiltzen diren tresnak eta neurriak egiteko modua deskribatuz.  

EI4.1 Zundaketaren luzera kalkulatzeko eta neurtzeko metodoak azaltzea. 
EI4.2 Zundaketaren bertikalarekiko eta desbideratzen den norabidearekiko desbideratzea neurtzeko sistemak 
zerrendatzea, sistema horien funtzionamendua azaletik deskribatuz. 
EI4.3 Zundaketako ur-maila neurtzeko prozesua azaltzea. 
EI4.4 Estentsometroak eta inklinometroak ustiapen-fronteetan eta lubetetan jartzeko prozesua deskribatzea, zeroa 
nola ezartzen den eta kasu bakoitzean zer neurtzen den adieraziz. 
EI4.5 Putzuetan ur-maila neurtzeko sistema aukeratzea putzuaren ezaugarrien arabera. 
EI4.6 Inklinometro-mota hautatzea substratuaren sakontasunaren eta kontrolatu beharreko ezpondaren ezaugarrien 
arabera. 
EI4.7 Behar bezala identifikatutako kasu praktiko batean: 

- Zundaketaren luzera neurtzea. 
- Piezometroak egitea eta maila piezometrikoak neurtzea. 
- Zundaketak bertikalarekin duen desbideratzea neurtzea eta zein norabidetara desbideratzen den zehaztea. 
- Hagazko eta kablezko inklinometroak eraikitzea ezponden hasieretan. 
- Estentsometroak jartzea, zeroa finkatzea eta haien jarraipena egitea. 
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Zundaketak 

Edukiak: 
1. Zundaketetan erabilitako entsegu hidrogeologikoak. 

- Akuiferoak: definizioa eta motak. 
- Parametro hidrogeologikoak: porositatea, iragazkortasuna, transmisibitatea eta biltegiratze-koefizientea. 
- Ponpaketa-entsegua: definizioa, garapena eta motak. 
- Lugeön entsegua: definizioa, aplikazioak eta operazio-prozedura. 
- Lefranc entsegua: definizioa, aplikazioak eta operazio-prozedura. 
- Gilg-Gavard entsegua: definizioa, aplikazioak eta operazio-prozedura. 
- Produkzio-entseguak: definizioa, aplikazioak eta operazio-prozedura. 
- Ponpak eta ponpa-motak. 
- Entsegu hidrogeologikoak egiteko ekipamenduak eta aparatu osagarriak. 
- Entsegu hidrogeologikoetan erabilitako ekipamendu osagarrien prebentziozko eta ordezkatzeko lehen mailako 

mantentze-eragiketak.  
2. Zundaketako ur-putzua garatzeko prozedurak eta zereginak. 

- Garbiketa-ponpaketak. 
- Zundaketen azidotzea.  

3. Zundaketetan erabilitako neurketak eta kontrolak. 
- Zundaketaren luzera ezartzea: operazio-metodoak eta -prozedurak. 
- Zundaketaren orientazioaren kontrola: bertikalarekiko eta orientazioarekiko desbideratzeak. Operazio-metodoak 

eta -prozedurak. 
- Zundaketetako maila piezometrikoa ezartzea: metodoak eta prozedurak. 
- Ezpondetan inklinometroak jartzea: inklinometro-motak eta inklinometroak eraikitzeko prozedurak. 
- Estentsometroak jartzea ezpondetan eta indusketa-fronteetan. Prozedura eta jarraipena. 

 
 
 

4  
4. prestakuntza-modulua:  
ZUNDAKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0158 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekipamendua eta material osagarria hautatzen parte hartzea egingo den zundaketa-motaren eta hautatutako zulaketa-
metodoaren arabera. 

EI1.1 Egin beharreko zundaketa-motarako egokiena den zunda-mota aukeratzea. 
EI1.2 Aurreikusitako zundaketa egiteko beharrezkoak diren haga-multzoak eta tutuak hautatzea. 
EI1.3 Zundaketa egiteko beharrezkoak diren lanabesak eta erremintak aukeratzea. 
EI1.4 Zundaketa-ekipamendu osoa aztertzea, kontserbazio-egoera egokia dela ziurtatuz. 

A2: Zundaketa-ekipamenduak kontrolatzen parte hartzea zulaketa gauzatu bitartean, zulaketaren behar bezalako 
egikaritzapena bermatzeko ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.1 Biraketa-abiadura egokia dela kontrolatzea.  
EI2.2 Lohiaren, uraren edo airearen presioa egokia dela kontrolatzea. 
EI2.3 Aitzinamendua eta zutabearen gaineko bultzada kontrolatzea. 
EI2.4 Makinen zirkuitu hidraulikoen presioak kontrolatzea. 
EI2.5 Zundaketaren desbideratzeak kontrolatzea, eta, hala badagokio, zuzentzea. 
EI2.6 Prebentzio-neurri egokiak zeharkatutako akuiferoak ez kutsatzeko. 

A3: Zundaketa-ekipamenduko elementuak desmuntatzeko eta berreskuratzeko jarraitu beharreko prozesuan laguntzea, 
elementu horiek berrikusiz, beste leku batera, segurtasunez eta eraginkortasunez, eramateko egokituz. 43 
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EI3.1 Zulaketa-zutabea desmuntatzea, tutuak, egonkorgailuak, lanabesak eta zutabearen gainerako elementuak 
aztertuz eta ziurtatuz, ondorengo eragiketetarako balio ez dutenak baztertuz eta gainerako guztia garbituz eta txukun 
bilduz. 
EI3.2 Aire-, ur- edo lohi-zirkuituak deskonektatzea, mahukak, ponpak, konpresoreak, zikloiak, baheak eta gainerako 
elementuak garbituz, aztertuz eta txukun jasoz. 
EI3.3 Sortutako hondakin guztiak behar bezala eliminatzea, hondakin horien izaeraren eta ingurumen-inpaktuari 
buruzko azterlanean jasotako argibideen arabera. 

A4: Lurzoruetako, errotoeraunspenezko zundaketetako eta/edo biraketa bidezko zundaketetako lagin adierazgarrienak 
hartzen parte hartzea, mota bakoitzerako dauden teknikak eta arauak aplikatuz. 

EI4.1 Lurzoruko aldatu gabeko laginak hartzea zizelkatze bidez, arauaren arabera. 
EI4.2 Lurzoruko aldatu gabeko laginak hartzea laginak hartzeko tutua erabiliz. 
EI4.3 Aldatu gabeko laginak parafinatzea kontserbatzeko. 
EI4.4 Aldatu gabeko laginak hartzea lurzoruetatik eta arroketatik eskuzko baliabideak eta baliabide mekanikoak 
erabiliz. 
EI4.5 Laginaren tamaina murriztea bere adierazgarritasunari eutsiz, eta laginak ontziratzea eta behar bezala 
identifikatzea. 
EI4.6 Laginketaren gorabehera-partea behar bezala betetzea. 
EI4.7 Laginak hartzeko makina behar bezala muntatzea zutabean eta zundaketa-lagina erauztea zundaketa-lagin 
jarraituko zundaketetan. 
EI4.8 Zundaketa-lagina laginak hartzeko makinatik erauztea, zundaketa-lagina ez hausteko, zatiak ez galtzeko edo ez 
nahaspilatzeko ahaleginak eginez, eta zundaketa-lagina kaxa egokietan jartzea eta behar bezala identifikatzea. 

A5: Zundaketetako entseguak egiten parte hartzea. 
EI5.1 Sartze-entseguak egitea penetrometro-mota desberdinak erabiliz eta dagozkion arauak aplikatuz. 
EI5.2 Zundaketaren luzera, desbideratzea eta maila piezometrikoa ez ezik indusketa-frontearen edo lubetaren tentsio-
egoeraren aldaketak ere neurtzea, horretarako erabiltzen diren tresnak eta neurriak egiteko modua deskribatuz.  
EI5.3 Neurketa geofisikoak egitea zundaketetan. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 
 

Edukiak: 
1. Ekipamenduaren eta material osagarriaren hautaketa egingo den zundaketa-motaren eta hautatutako 
zulaketa-metodoaren arabera. 

- Egin beharreko zundaketa-motarako egokiena den zunda-motaren aukeraketa. 
- Aurreikusitako zundaketa egiteko beharrezkoak diren haga-multzoen eta tutuen hautaketa. 
- Zundaketa egiteko beharrezkoak diren lanabesen eta erreminten aukeraketa. 
- Zundaketa-ekipamendu osoaren azterketa, kontserbazio-egoera egokia dela ziurtatuz.  

2. Zulaketa-ekipamendua jartzeko beharrezkoak diren eragiketak, egingo den zundaketaren ezaugarrien 
eta hautatutako zulaketa-metodoaren arabera. 

- Zundaketa-ekipamendua zuloaren sarreran jartzea, laneko aginduan aurreikusitako norabidean. 
- Ekipamenduaren dorrearen inklinazioa kontrolatzea, dagokion laneko aginduari jarraikiz kokatuz. 
- Uraren/airearen hornidura egiaztatzea zundaketa egiteko. 
- Konpresoreak, zikloiak, ur- edo lohi-ponpak, iragazkiak eta jariakin horiek putzu barruraino eta putzutik dekantazio-

istiletara eramaten dituzten hodiak jartzea, zulaketarako hautatutako jariakinaren arabera. 
- Ekipamendu osagarria eta tresneria egoera onean dagoela aztertzea eta ziurtatzea.  
- Obrako segurtasun- eta osasun-planean azaltzen diren babes kolektiboko elementuak (saretoak, trameak, balizak, 

babesgarriak) jartzea alde mugikorrekin harremanetan ez jartzeko.  
3. Zundaketa-ekipamenduen erabilera eta kontrola zulaketa gauzatu bitartean. 

- Biraketa-abiadura egokia dela kontrolatzea.  
- Lohiaren, uraren edo airearen presioa egokia dela kontrolatzea. 
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- Beharrezkoa denean lohiak prestatzea eta horien parametroak kontrolatzea aldizka edo zulaketa gauzatu bitartean 
anomaliaren bat ikusten bada. 

- Aitzinamendua eta zutabearen gaineko bultzada kontrolatzea. 
- Makinen zirkuitu hidraulikoen presioak kontrolatzea. 
- Zundaketaren desbideratzeak kontrolatzea, eta, hala badagokio, zuzentzea. 
- Neurri egokiak hartzea zeharkatutako akuiferoak ez kutsatzeko. 
- Zundaketan tutuak jartzea eta zementatzea beharrezkoa denean edo proiektuak horrelakorik eskatzen duenean. 
- Zundaketaren ahoa behar bezala egokitzea aurrerago erabili ahal izateko eta arriskuak ekiditeko edo behin betiko 

ixtea bertan behera uzten bada.  
4. Zulaketa-ekipamenduen desmuntaia, berreskurapena eta azterketa beste leku batera eramateko. 

- Zulaketa-sarta desmuntatzea eta tutuak, egonkorgailuak, lanabesak eta gainerako elementuak aztertzea eta 
ziurtatzea.  

- Aireko, ureko edo lohiko zirkuituen deskonexioa, garbiketa eta azterketa.  
- Sortutako hondakin guztiak behar bezala eliminatzea, hondakin horien izaeraren eta ingurumen-inpaktuari buruzko 

azterlanean jasotako argibideen arabera. 
5. Lurzoruetako, errotoeraunspenezko zundaketetako eta biraketa bidezko zundaketetako lagin 
adierazgarrienak hartzea, mota bakoitzerako dauden teknikak eta arauak aplikatuz. 

- Aldatu gabeko laginak hartzea lurzorutik zizelkatze bidez, arauaren arabera. 
- Aldatu gabeko laginak hartzea lurzorutik laginak hartzeko tutua erabiliz. 
- Aldatu gabeko laginak parafinatzea kontserbatzeko. 
- Aldatu gabeko laginak hartzea lurzoruetatik eta arroketatik eskuzko baliabideak eta baliabide mekanikoak erabiliz. 
- Errotoeraunspenezko zundaketetako laginak berreskuratzeko zirkuitua muntatzea airea, ura edo lohia erabiliz 

zulatzen denean, eta laginak hartzea. 
- Laginaren tamaina murriztea bere adierazgarritasunari eutsiz, eta laginak ontziratzea eta behar bezala 

identifikatzea. 
- Laginketaren gorabehera-partea behar bezala betetzea. 
- Laginak hartzeko makina behar bezala muntatzea zutabean eta zundaketa-lagina erauztea zundaketa-lagin 

jarraituko zundaketetan. 
- Zundaketa-lagina laginak hartzeko makinatik erauztea, zundaketa-lagina ez hausteko, zatiak ez galtzeko edo ez 

nahaspilatzeko ahaleginak eginez, eta zundaketa-lagina kaxa egokietan jartzea eta behar bezala identifikatzea.  
6. Entseguak egitea zundaketetan. 

- Sartze-entseguak egitea penetrometro-mota desberdinak erabiliz eta dagozkion arauak aplikatuz. 
- Entsegu presiometrikoak eta dilatometrikoak egitea zundaketetan, erauzketa-fronteetan eta ezpondetan, 

dagozkion arauak aplikatuz. 
- Ponpaketa- eta produkzio-entseguen bitartez iragazkortasun-neurriak in situ egitea. 
- Zundaketaren luzera, desbideratzea eta maila piezometrikoa ez ezik indusketa-frontearen edo lubetaren tentsio-

egoeraren aldaketak ere neurtzea, horretarako erabiltzen diren tresnak eta neurriak egiteko modua deskribatuz.  
- Neurketa geofisikoak egitea zundaketetan.  

7. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauen jarraipena. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0414_2 
Zundaketaren 
prestaketa 

• 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 goi-
mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0415_2 
Zundaketak egitea 

• 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 goi-
mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0416_2 
Laginak hartzea eta 
entsegu eta neurketa 
geoteknikoak eta 
hidrogeologikoak 

• 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 goi-
mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila  

1 urte 3 urte 

 
 
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. 
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Zundaketak 

- 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. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 
Zundaketetarako tailer-
laborategia 100 100 

Praktika-esparrua 
zundaketetarako biltegi eta guzti 500 500 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Zundaketetarako tailer-
laborategia X  X 

Praktika-esparrua 
zundaketetarako biltegi eta guzti X X X 

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

– Ikus-entzunezko ekipoak. 
– Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 
– Errotuladorez idazteko arbelak. 
– Orri birakaria. 
– Ikasgelako materiala. 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
– Zundaketaren lur-berdinketaren plangintzarako softwarea. 
– Ekipamenduak hautatzeko eta mantentzeko softwarea. 
– Laginak edo lekuak aztertzeko softwarea. 
– Geotekniako eta hidrogeologiako software espezifikoa. 

Zundaketetarako tailer-laborategia 

– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
– Laborategiko mahaiak, planoak aztertzeko, zulaketa-lohien 

propietateak neurtzeko edo zundaketako laginak eta/edo 
zundaketa-laginak aztertzeko. 
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Praktika-esparrua zundaketetako biltegi eta 
guzti 

Ekipamenduak: 
– Hagatxo-multzoa, hodiak, zundaketa-lagineko tutuak eta 

hainbat koroa-mota eta zulaketa-aho dituen zulatze-zunda. 
– Zunda bidezko zundaketen testifikazio-ekipamenduak eta 

erregistro-sistemak. 
– Lohi-ponpak eta laborategiko ekipamenduak lohien 

propietateak neurtzeko. 
– Konpresorea. 
– Soldadura-multzoak. Multzo elektrogenoak. 
– Lohi-istila induskatzeko pala. 
– Penetrometroa. 
– Inklinometroa. 
– GPSa. 
– Garraio-ibilgailuak. 
– Sorgailuak. 
– Norbera babesteko ekipamenduak. 
– Babes kolektiboko ekipamenduak. 
– Ebakuazio-ekipamenduak. 
– Lehen laguntzako ekipamenduak. 
– Suteen aurka borroka egiteko ekipamenduak. 

Erremintak: 
– Hotzeko zizelak, mazoak, erradiala, pikotxak eta palak, giltzak, 

katuak, eta abar. 
– Koipeztatzeko ponpak. 
– Zulatzeko makinak. 

Laborategiko materiala. 
– Biskosimetroak. 
– Balantzak. 
– Inklinometroak. 
– Piezometroak. 
– Estentsometroak 
– Dilatometroak. 
– Zundaketa-laginak. 

 

 
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. 
 
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 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
- 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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Zundaketak 

- Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 
dagozkion probak gainditu izana 

- 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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