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IZENA
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN TRATAMENDUA ETA USTIAPENA

KODEA
IEXM0309

LANBIDE-ARLOA
Erauzketa-industriak

LANBIDE-EREMUA
Meatzaritza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IEX134_2. Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamendua eta ustiapena. (1087/2005 Errege Dekretua, 2005eko
irailaren 16koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Arroka eta mineralak zatikatzea, sailkatzea eta kontzentratzea prozedura grabimetriko eta magnetikoen bidez eta hainbat
prozesuren bidez (flotazioa, lixibiazioa, biooxidazioa, presiozko oxidazioa, loditzea, iragaztea eta lehortzea) produkzioprozesuko fase desberdinak kontrolatuz eta indarrean den laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta ingurumena
babestearen arloko araudiari jarraikiz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0421_2: Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamendu-instalazioak egikaritzea eta kontrolatzea
UC0422_2: Mineral, arroka eta bestelako materialak birrintzea, ehotzea eta mikronizatzea
UC0423_2: Mineral, arroka eta bestelako materialak tamainaren arabera sailkatzea
UC0424_2: Mineralak kontzentratzea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lanbide-jarduna enpresa handi, ertain eta txikien produkzio-eremuan (gehien bat enpresa pribatuak) garatuko da,
eginkizunak modu autonomoan betez eta goragoko mailako teknikariaren mende.

Produkzio-sektoreak
Erauzketa-industrien sektorean jarduten du eta nagusiki, honako produkzio-jarduera hauetan: Mineral energetikoen
erauzketa. Uranio- eta torio-mineralen erauzketa. Mineral metalikoen erauzketa. Mineral ez-metalikoen eta ezenergetikoen erauzketa. Eraispenetatik eta bestelako hondakinetatik eratorritako mineralen tratamendua.

Lanbideak edo lanpostuak
6

8112.1056 Oro har mineralen eta arroken tratamendu- eta sailkapen-instalazioko operadorea.
8112.1045 Gatz arrunta lortzeko eta tratatzeko instalazioko operadorea.
Mineral-ikuztegiko operadorea.
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Minerala hausteko, birrintzeko eta bahetzeko makinaren operadorea.
Mineral-lehorgailuko operadorea.
Mineral-dekantazioko operadorea.
Meatze-instalazioen kontrol-koadroko operadorea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0421_2
Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamenduinstalazioen egikaritzapena eta kontrola

ORDUAK

170

PRESTAKUNTZA-ATALAK
UF0762: Mineralen tratamenduinstalazioko eragiketak
UF0763: Mineralen tratamenduinstalazioko material-fluxuaren
kontrola
UF0764 (Zeharkakoa): Mineralen
tratamenduaren eta ustiapenaren
arrisku-prebentzioa eta
ingurumen-kudeaketa
UF0765: Mineralen birrinketa-,
ehoketa- eta mikronizazioeragiketak

MF0422_2
Mineral, arroka eta bestelako materialen birrinketa eta
ehoketa

MF0423_2
Mineral, arroka eta bestelako materialen tamainaren
araberako sailkapena

MF0424_2
Mineralen kontzentrazioa

160

120

160

MP0159
Arroka, mineral eta bestelako materialak tratatzeko eta
ustiatzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

540

UF0766: Garraio jarraituko
makinen kontrola
UF0764: (Zeharkakoa): Mineralen
tratamenduaren eta ustiapenaren
arrisku-prebentzioa eta
ingurumen-kudeaketa
UF0767: Mineralak tamainaren
arabera sailkatzeko sistemak
UF0764 (Zeharkakoa): Mineralen
tratamenduaren eta ustiapenaren
arrisku-prebentzioa eta ingurumenkudeaketa
UF0768: Mineralak kontzentratzeko
metodoak
UF0769: Pulpak loditzea, iragaztea
eta lehortzea
UF0764: (Zeharkakoa): Mineralen
tratamenduaren eta ustiapenaren
arrisku-prebentzioa eta ingurumenkudeaketa

ORDUAK
50
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50

80
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1. gaitasun-atala
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN
TRATAMENDU-INSTALAZIOAK EGIKARITZEA ETA
KONTROLATZEA
2. gaitasun-atala
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALAK
BIRRINTZEA, EHOTZEA ETA MIKRONIZATZEA
3. gaitasun-atala
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALAK
TAMAINAREN ARABERA SAILKATZEA
4. gaitasun-atala
MINERALAK KONTZENTRATZEA
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1. gaitasun-atala:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN TRATAMENDUINSTALAZIOAK EGIKARITZEA ETA KONTROLATZEA
Kodea: UC0421_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Instalazioak diseinu-parametroen arabera funtziona dezan material-stockak egikaritzea eta kontrolatzea, jarraibide
teknikoei eta hartzeko eta biltegiratzeko zehaztutako espezifikazioei jarraikiz.
BI1.1 Baskulen tara ezarritako moduan eta maiztasunarekin zehaztuko da
BI1.2 Materialak ezarritako prozedurei jarraikiz pisatzen, deskargatzen eta biltegiratzen dira aletegietan,
tontorretan, piletan, toberetan edo bereizitako tokietan, nahasketa saihestuz eta tokia modu argian adieraziz.
BI1.3 Material-laginak hezetasuna eta legeak zehazteko ezarritako loteen eta metodoen arabera hartzen dira,
ondoren prestatu, identifikatu eta laborategira bidaltzeko.
BI1.4 Materialak jatorri desberdinetakoak badira eskatutako berreskuratze-maila lortzeko behar diren proportzio
egokietan nahasten dira.
BI1.5 Azken produktuak antolatu ondoren toberetan edo bidalketarako egokiak diren lekuetan biltegiratzen dira.
BI1.6 Eskatutako informazioa modu argian adierazten da eta ezarritako jarraibideen arabera bideratzen da.
LB2: Ekipoen funtzionamendua optimizatzeko, materialen fluxua lehorrean kontrolatzea eta hondakinak kudeatzea,
ezarritako prozedurei eta ingurumeneko segurtasun- eta babes-arauei jarraikiz.
BI2.1 Toberen eta biltegiratze-pilen betetze-mailak zirkuituak aldatuz eta atzemandako desbiderapenak zuzenduz
kontrolatzen dira.
BI2.2 Pisaketa-baskulak zeroan jarriz kontrolatzen dira eta hala badagokio, autokalibrazioaren bidez.
BI2.3 Ekipo dosifikatzaileak aldian-aldian frogatzen dira eta beharrezkoa den kargaren arabera erregulatzen dira
prozesuaren espezifikazioen arabera.
BI2.4 Mota desberdinetako elikagailuak prozesuaren espezifikotasunaren arabera erregulatzen dira.
BI2.5 Emariak eta presioak erregulatuz kontrolatzen da aire konprimatuko horniketa, instalatutako konpresoreetan
eta ekipamendu osagarrietan egindako kontrolen arabera.
BI2.6 Hauts-kaptadoreen funtzionamendua partikula-mailak ezarritako mugak gainditzen dituenean jardunez
kontrolatzen da.
BI2.7 Ontziak, bilgarri edo enbalajeak, tresna gastatuak eta mota guztietako hondakinak baztertu egiten dira eta
hondakinen baimendutako kudeatzaile baten esku uzten dira.
LB3: Lan-argibide teknikoei jarraikiz material esekien eta pulpen fluxua kontrolatzea ekipamenduen funtzionamendu
egokirako eta efluente likidoak isurketei dagokien ingurumen-araudiarekin bat etorriz isurtzeko.
BI3.1 Kontsumoguneetako ur-elikadura emariak aldatuz kontrolatzen da instalatutako ponpaketa-ekipamenduetan
egindako kontrolen arabera.
BI3.2 Pulpen garraioa emariak aldatuz kontrolatzen da instalatutako lohi-ponpaketako ekipamenduetan egindako
kontrolen arabera.
BI3.3 Ur-zirkuitua ur-galerak ur garbiarekin ordeztuz eta hondakin-urak kontrolatuz (espezifikazioetatik kanpo
dauden ibilguetara isur ez daitezen) kontrolatzen da.
BI3.4 Lohi-baltsen eraketa deskarga-puntuetan jardunez behatzen da, banaketa uniformea lor dadin.
BI3.5 Hondakin-urak malutatzaileak kalkulatutako proportzioan gehituz egokitzen dira.
LB4: Lan-argibide teknikoei jarraikiz eta diseinu-parametroen arabera tratamendu-instalazioa egikaritzea ekipamenduen
funtzionamendua optimizatzeko eta isurketak kontrolatzeko.
BI4.1 Instalazioa ekipamenduen abiarazte-segidari jarraikiz jartzen da martxan (diseinu-parametroen arabera)
prozesuaren gehienezko errendimendua lortzeko.
BI4.2 Isurketak mugatu ahal izateko instalazioa balizko buxadurak identifikatuz eta kenduz eta ingurumenbabeseko ekipamenduen funtzionamendua aztertuz ikuskatzen da eta arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio
atzemandako anomaliak.
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BI4.3 Analizatzaile jarraituak sistematikoki kalibratzen dira horien irakurketak landa-laginen emaitzekin konparatuz.
BI4.4 Zirkuituaren puntu jakin batzuetako lagin-hartzea aurreikusitako kontrol-planaren arabera egiten da.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Pisaketa jarraituko baskula. Siloak. Toberak. Laginak hartzeko ekipamenduak. Analizatzaile jarraituak. Uhal
garraiatzaileak. Elikagailuak. Aire-girogailuak. Tangak. Ur garbiko ponpak. Lohi-ponpak. Lohia kentzeko tromelak.
Konpresoreak. Segurtasun-ekipamenduak. Aginte-mahaia eta aginte-panela. Hauts-kaptadoreak. Kamioi-baskula.
Laginak hartzeko makina automatikoak. Ordenagailu pertsonala. Inprimagailua. Norbera babesteko ekipamenduak.
Haga kentzeko barra. Ponpa koipeztatzailea. Pala. Aitzurra. Eskuarea. Giltza finkoen jokoa. Giltza ingelesak. Grifagiltzak. Dentsimetroa.

Produktuak edo lanaren emaitza
Stockak osatzea eta kudeatzea. Material kontrolatuak. Prozesu kontrolatua. Kontrolatutako aire konprimatutako
zirkuituak eta ur-zirkuituak. Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamendu egokia.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Fitxa teknikoak. Instalazioen eta ekipamenduen eskemak. Meatzesegurtasuneko oinarrizko arauak eta argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lehen mailako
mantentze-lanetako eskuliburuak. Prozesua kontrolatzeko sistema informatikoak sortutako informazioa. Kalitateeskuliburua
Sarreren eta izakinen erregistroa. Gorabehera-parteak. Lan-fitxak. Kontrol-orri eta kontrol-grafikoak.

2

2. gaitasun-atala:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALAK BIRRINTZEA,
EHOTZEA ETA MIKRONIZATZEA
Kodea: UC0422_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Birrinketa primarioa egitea material gordinaren tamaina txikiagotzeko eta birrinketa sekundariorako produktu
egokia lortzeko betiere, segurtasuneko barne-xedapenei eta aplikagarria den ingurumen-babeserako araudiari jarraikiz.
BI1.1 Parrillan edo elikadura-zirkuituan agertzen diren elementu arrotzak eta birrindu ezin direnak kendu egiten
dira dagozkien segurtasun-xedapenak betez.
BI1.2 Birringailuen irteera-ahoaren irekidura lortu nahi den arrokaren motaren eta tamainaren arabera erregulatzen
da.
BI1.3 Balizko buxadurak, higadurak, hausturak eta bestelako anomaliak ikuskapen bisualaren bidez detektatzen
dira, dagozkionak zuzenduz edo goragoko hurrenari horien berri emanez.
BI1.4 Birrinketa-zirkuitua elikadura-toberetan behar adina material dagoenean hasten da martxan.
BI1.5 Bloke handiak eskuz edo mailu puskatzailearen bidez hausten dira parrillan igarotzeko tamaina lortu arte.
BI1.6 Hausteko makinen eta birringailuen funtzionamendu-anomaliak, hots, errodamenduetako edo motorretako
gehiegizko tenperaturak, zirkuitu hidraulikoetan olioaren presio falta eta bestelako akatsak detektatzen direnean
hurrengo arduradunari jakinarazi behar zaizkio.
BI1.7 Instalazioa eskuz edo aginte-paneletik jartzen da abian, atzetik aurrerako segida arruntari jarraikiz.
BI1.8 Birringailuan edo zirkuituaren punturen batean gertatutako buxadurak modu mekanikoan edo elikaduraparametroetan jardunez kentzen dira, metal-detektagailuak atxikitako materiala deuseztatuz.
BI1.9 Birrinketa-makinen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko argibideak jarraituz
egingo dira.
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LB2: Materialak modu jarraituan garraiatzeko makinak egikaritzea eta kontrolatzea birrinketa- eta ehoketa-ekipamenduak
elikatzeko eta lortutako produktuak banatzeko, betiere aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei eta segurtasuneko
barne-xedapenei jarraikiz.
BI2.1 Uhal garraiatzaileen funtzionamendua funtzionamendu-baldintzen arabera kontrolatzen da, atzemandako
anomaliak zuzenduz.
BI2.2 Arrabolak eta estazio autozentratzaileak gainbegiratu behar dira eta ondo biratzen dutela egiaztatu.
BI2.3 Uhala martxan jarri aurretik egiaztatu behar da elementu mugikorren edo garbiketa-elementuen
funtzionamendu egokia eragozten edo zailtzen duen material-pilaketarik ez dagoela. BI2.4 Banda eta loturak
ikuskatu behar dira eta atzemandako anomaliak idatziz jaso.
BI2.5 Materiala uhalaren gainean modu jarraian deskargatzen dela kontrolatzen da, hain zuzen ere elikatzetoberen kargaren beheko maila zehaztutako balioen tartean egon dadin.
BI2.6 Errasketen, balazten eta atzeraezeko gailuen funtzionamendua fabrikatzailearen espezifikazioetan ezarritako
maiztasunarekin eta prozedurekin egiaztatzen da, detektatutako anomalien berri emanez.
BI2.7 Garraiatzaile pneumatikoen funtzionamendua presioak eta emariak egokiak direla egiaztatuz kontrolatzen
da, atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI2.8 Uhalen eta garraiatzaile pneumatikoen instalazioen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako
eskuliburuaren argibideei jarraikiz egingo dira.
LB3: Materialaren bigarren mailako birrinketa egitea hurrengo tratamendurako material-tamaina egokia lortzeko,
aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta ingurumen-babeseko araudiari jarraikiz.
BI3.1 Konozko birringailuen eta arraboilezko eta talkazko erroten funtzionamendua fabrikatzailearen
espezifikazioak jarraituz kontrolatzen da, atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI3.2 Toberen betetze-maila birringailuen eta erroten elikadura jarraitua ziurtatzeko nahikoa dela egiaztatu behar
da.
BI3.3 Elikadura-emaria toberen ahoaren irekiduran edo elikagailuaren funtzionamendu-parametroetan jardunez
kontrolatzen da, granulometria egokia lortzeko aurreikusitako emaria lortu arte.
BI3.4 Ehotako materialaren granulometria bisualki edo laginak hartuz kontrolatzen da.
BI3.5 Zirkuitu itxiko birrinketa-zirkuituetan materiala berriz ehotzea saihesten da, mozteko baheari garbi eutsiz eta
elikadura-parametroetan jardunez.
BI3.6 Birringailuen eta erroten zenbait aldagai (abiadura, berotzea eta motorrek xurgatutako intentsitatea)
ezarritako mugen barruan mantentzeko kontrolatzen dira, arduradun hurrenari edozein anomaliaren berri emanez.
BI3.7 Konozko birringailuen eta arraboilezko eta talkazko erroten lehen mailako mantentze-lanak mantentzelanetako eskuliburuaren argibideei jarraikiz egiten dira.
LB4: Materialak ehoketa egitea hurrengo prozesuetarako produktu egokia lortzeko, aplikagarriak diren espezifikazio
teknikoei eta segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz.
BI4.1 Bolazko eta barrazko erroten funtzionamendu egokia fabrikatzailearen espezifikazio teknikoak jarraituz
kontrolatzen da, atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI4.2 Errotaren elikadura-emaria pulpa-ponparen edo erabilitako elikadura-elementuen abiaduran jardunez
kontrolatzen da.
BI4.3 Eskuaredun sailkagailuetatik, kiribildun sailkagailuetatik edo hidrozikloietatik datorren pulpa-fluxua eta dentsitatea (bolazko errotarekin zirkuitu itxian) bisualki edo laginak hartuz kontrolatzen da ezarritako mugen
barruan mantentzeko.
BI4.4 Errotaren eta sailkagailuen funtzionamendu egokia eta haien parametroak (abiadura, errodamenduen eta
motorren berotzea eta motorrek xurgatutako intentsitateak) ezarritako mugen barruan mantentzeko kontrolatzen
dira, arduradun hurrenari edozein anomaliaren berri emanez.
BI4.5 Ehotako materialaren granulometria laginak hartuz kontrolatzen da, materialen liberaziozko tamainak baino
tamaina txikiagoak lortuz, gainehoketa eragin gabe.
BI4.6 Bolazko erroten lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko argibideak jarraituz egingo
dira.
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LB5: Materialen mikronizazioa egitea merkaturatzeko ezarritako tamainako produktuak lortzeko, aplikagarriak diren
espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta atmosferarako hauts-emisioei dagokien ingurumenbabeseko araudiari jarraikiz.
BI5.1 Mikronizagailuen funtzionamendu egokia fabrikatzailearen espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da,
atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI5.2 Mikronizagailuen elikadura elikadura-airearen abiaduran jardunez kontrolatzen da motorren kontsumo
elektrikoaren arabera.
BI5.3 Mikronizagailuen funtzionamendu egokia eta haien parametroak (abiadura, errodamenduen eta motorren
berotzea eta motorrek behar dituzten intentsitateak) ezarritako mugen barruan mantentzeko kontrolatzen dira,
arduradun hurrenari edozein anomaliaren berri emanez.
BI5.4 Material mikronizatuaren tamaina mikronizagailuaren elikadura-parametroak lortutako materialaren laginaren
kurba granulometrikoaren arabera aldatuz kontrolatzen da.
BI5.5 Mikronizagailuen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko argibideak jarraituz
egingo dira.

Lanbide-testuingurua:

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Perkusio-mailu hidraulikoa edo pneumatikoa. Sareta finkoak. Toberak. Elikagailuak. Barailadun xehamakinak.
Xehamakina birakariak. Konozko birringailu birakariak. Biraketazko harritxintxar-makinak. Zilindro leuneko eta zilindro
horzduneko errotak. Talkazko errotak. Barrazko errotak. Baheak. Zikloiak. Hidrozikloiak. Bolazko errotak.
Mikronizagailuak. Uhal garraiatzaileak. Garraiatzaile pneumatikoak. Eskuaredun sailkagailuak. Kiribildun sailkagailuak.
Dosifikagailuak. Laginak hartzeko makinak. Ur garbiko ponpak. Lohi-ponpak. Hauts-kaptadoreak. Norbera babesteko
ekipamenduak. Koipeztatze-ponpak. Dentsimetroa. Mantentze-lanetako erreminta. Haga kentzeko barra.

Produktuak edo lanaren emaitza
Bitarteko produktuak izateko granulometria egokiak dituzten material birrinduak edo ehoak. Material birrindu edo ehoak
azken produktu gisa. Granulometria desberdineko agregakinak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Fitxa teknikoak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak eta argibide
tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Prozesua kontrolatzeko sistema informatikoak sortutako
informazioa. Kalitate-eskuliburua.
Produkzio-erregistroa. Gorabehera-parteak. Lan-fitxak.

3

3. gaitasun-atala:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALAK TAMAINAREN
ARABERA SAILKATZEA
Kodea: UC0423_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Arroka, mineralak eta bestelako materialak ondoren tratatzeko edo biltegiratzeko ezarritako tamainen arabera
lehorrean sailkatzea, aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta ingurumenbabeseko araudiari jarraikiz.
BI1.1 Parrillen, sareten, bahe metalikoen, bahe bibrakorren eta tromelen funtzionamendua fabrikatzailearen
espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da, atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI1.2 Zabor-legarraren lehen ildokatzea lehen baheketaren baztertzean gorputz arrotzak bereiziz egiten da.
BI1.3 Parrillaren sarrerako bloke handiak kendu egiten dira, bertan metatu ez daitezen
13
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BI1.4 Baheen sareen hausturak kontu handiz zaintzen dira, arduradun hurrenari anomalien berri emanez.
BI1.5 Lehorreko bahetzearen parametroak produktua aurretik zehaztutako granulometriarekin ateratzen dela
kontrolatzeko doitzen dira.
BI1.6 Bahetutako materialaren laginak aldian-aldian hartzen dira, horien azterketa granulometrikoaren bitartez
produktuak eskatutako baldintzak betetzen dituela kontrolatzeko.
BI1.7 Baheen sareek aurreikusitako tamainei dagozkien irekiera egokiak dituztela egiaztatzen da.
BI1.8 Lehorreko sailkatze-makinen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko argibideak
jarraituz egiten dira.
LB2: Arrokak, mineralak eta bestelako materialak bide hezean sailkatzea hurrengo tratamendurako ezarritako
tamainetan, aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei eta segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz.
BI2.1 Hidrosailkagailuen, kiribilen, sareta kurbatuko baheen, hidrozikloien, eskuaredun sailkagailuen eta kiribildun
sailkagailuen funtzionamendua fabrikatzailearen espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da, atzemandako
anomaliak zuzenduta.
BI2.2 Elikadura ekipamenduen funtzionamendu-espezifikazioen arabera erregulatzen da eskatutako tamainak
bereiztea lortzeko.
BI2.3 Bahe-irteerako granulometria zikloien elikaduran desbiderapenak gertatzea saihesteko zaintzen da.
BI2.4 Kontsumoguneetako ur-elikadura emariak zuzenduz edo aldatuz kontrolatzen da instalatutako
ekipamenduetan egindako funtzionamendu-kontrolen arabera.
BI2.5 Zati lodiak aldez aurretik bereizten dira lohia kentzeko tromel baten bidez.
BI2.6 Hidrozikloien elikadura-presioa zuzendu egiten da aurreikusi gabeko tamainako material gehiegik gainezka
egiten badu.
BI2.7 Kiribilen elikadura zuzendu egiten da solido gehiegik gainezka egiten badute.
BI2.8 Bide hezeko sailkatze-makinen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko argibideak
jarraituz egingo dira.
LB3: Legar-hobien eta hondarpeen sailkapena eta garbiketa egitea merkataritza-produktuak lortzeko, aplikagarriak diren
espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta ingurumen-babeseko araudiari jarraikiz.
BI3.1 Zilindro garbitzaileen, tromelen, putzupada-gurpilen, norien, xukaderen, hidrozikloien, kiribilen eta baheen
funtzionamendua fabrikatzailearen espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da, atzemandako anomaliak
zuzenduta.
BI3.2 Ur-elikadurako zirkuituak ondo funtzionatzen duela eta ura kontsumoguneetara aurreikusitako emariarekin
eta presioarekin iristen dela egiaztatzen da.
BI3.3 Zabor-legarraren elikadura eta lohia kentzeko tromelerako ur-ekarpena kontrolatu egiten dira irteerako
produktua buztinik gabekoa izatea lortzeko.
BI3.4 Baheen sareen haustura edo gastatzea atzemandako anomaliak zuzenduz kontrolatzen da.
BI3.5 Sailkatutako zatikien laginak sarri hartzen dira eta laborategira bidaltzen dira jasotako argibideei jarraikiz.
BI3.6 Legar-hobiak eta hondarpeak sailkatzeko instalazioen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako
eskuliburuaren argibideei jarraikiz egingo dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Bahe mekanikoak. Bahe dardarkari. Parrillak. Saretak. Sareta kurbatuak. Tromelak. Lohia kentzeko tromelak.
Hidrozikloiak. Zikloiak. Kiribilak. Bahe agortzaileak. Zilindro garbitzaileak. Putzupada-gurpilak. Xukaderak. Eskuaredun
sailkagailuak. Hauts-kaptadoreak. Laginak hartzeko makinak. Toberak. Haga kentzeko barrak. Ponpa koipeztatzailea.
Giltza finkoen jokoa. Giltza ingelesak. Grifa-giltzak. Dentsimetroa. Aginte-mahaia eta aginte-panela. Norbera babesteko
ekipamenduak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Eskatutako granulometriaren arabera sailkatutako materialak (bitarteko produktuak) kontzentrazio-prozesua elikatzeko.
Merkataritza-produktu gisa bidaltzeko sailkatutako materialak. Salmentarako tamainaren arabera sailkatutako
agregakinak. Hondar eta legar sailkatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
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Prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Fitxa teknikoak. Instalazioen eskemak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko
arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lehen mailako mantentze-lanetako eskuliburuak.
Prozesua kontrolatzeko sistema informatikoak sortutako informazioa. Kalitate-eskuliburua.
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Produkzio sailkatuen erregistroa. Gorabehera-parteak. Lan-fitxak. Kontrol-orriak.

4

4. gaitasun-atala:
MINERALAK KONTZENTRATZEA
Kodea: UC0424_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Mineralak metodo grabimetrikoen bidez kontzentratzea (material antzutik bereizita) merkataritza-produktuak
lortzeko, betiere aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta aplikagarria den
ingurumen-babeserako araudiari jarraikiz.
BI1.1 Garbiketa-kaxen, astinduzko baheen, diafragma-baheen, bahe pneumatikoen, pultsaziozko baheen,
hidrozikloien, kiribilen, astinduzko mahaien eta ingurune dentsoko danborren funtzionamendua fabrikatzailearen
espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da, atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI1.2 Garbiketa-kaxen bibrazio-anplitudea jasotzen dituzten mineral-motaren arabera doitzen da.
BI1.3 Ohe iragazlearen lodiera (kontzentratuak duen dentsitatearen eta material antzuak duen dentsitatearen
arteko dentsitatea duen materiala) lortu nahi den bereizketa lortu arte erregulatzen da.
BI1.4 Lortutako produktuen hustuketa uhate-presaren sistemaren pasoko altueretan jardunez erregulatzen da.
BI1.5 Hidrozikloien edo kiribilen elikadura erregulatu egiten da behar den bereizketa lortzeko eta hondoratuan
ultrafinen desklasifikatzailerik ez izateko.
BI1.6 Astinduzko mahaien parametroak tratatu beharreko mineralaren arabera erregulatzen dira, lortutako
kontzentratuei, mistoei eta antzuei aldez aurretik egindako analisien bidez aldatuz.
BI1.7 Ingurune dentsoko danborraren elikatzea bere edukierari dagokion kargarekin egiten da (aldez aurretik
bahetuta), aurreikusitako tamainak baino tamaina handiagoak pasa ez daitezen eta betiere kontzentratuak,
mistoak eta antzuak bereiztea lortzeko behar den dentsitateari dagozkion magnetita- eta ferrosilizio-proportzioekin.
BI1.8 Magnetitaren berreskuratzea (bereizgailu magnetikoetan) eta haren zirkuiturako birziklatzea fabrikatzailearen
espezifikazioei eta prozedurei jarraikiz egiten da.
BI1.9 Ingurune dentsoetatik sistematikoki hartzen dira laginak, haien dentsitateak ezarritako balio-tartean
mantentzeko.
BI1.10 Grabimetria bidezko bereizketa-zirkuituetarako ur-ekarpena laborategi-saiakuntzen arabera erregulatzen
da, pulpetako solidoen dentsitateak edo ingurune dentsokoak egokiak izan daitezen.
BI1.11 Ekipamendu grabimetrikoen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko argibideak
jarraituz egingo dira.
LB2: Mineralak flotazio bidez kontzentratzea, material antzutik bereiziz, merkatura daitezkeen kontzentratuak lortzeko,
betiere aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta ingurumen-babeseko araudiari
jarraikiz.
BI2.1 Aire-girogailuen, erreaktibo-elikagailuen eta flotazio-gelaxken zirkuituen funtzionamendua fabrikatzailearen
espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da, atzemandako anomaliak zuzenduta.
BI2.2 Pulpa erreaktibo kolektoreen, apar-eragileen edo hala badagokio, depresoreen dosifikazioarekin, mineral
finen flotazio egokia lortzeko aurreikusitakoarekin, egokitzen da.
BI2.3 Zirkuituak arbastu-, ekortze- eta finketa-gelaxken banaketaren bidez antolatzen dira mineralaren
berreskuratze egokia lortzeko.
BI2.4 Pulpen flotazio diferentzialaren kasuan (mineral konplexuetan) kontzentratu-mota bakoitza berreskuratzeko
erreaktibo aktibatzaile edo depresore egokiak erabiltzen dira.
BI2.5 Prozesua sistematikoki kontrolatzen da laginak hartzeko makina automatikoak eta analizatzaile jarraituak
erabiliz.
BI2.6 Eragiketa laginen analisien emaitzen bitartez erregulatzen da, erreaktiboen dosiak aldatuz edo hala
badagokio, gelaxken azpiaireztapenak aldatuz.
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BI2.7 Lohiak zirkuituko lineetara, kontzentratuak iragazketa egin aurreko tangetara eta antzuak tanga
loditzaileetara aldatzeko ponpak ondo funtzionatzen dutela egiaztatzen da.
BI2.8 Flotazio-instalazioko ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako eskuliburuko
argibideak jarraituz egingo dira.
LB3: Mineralak lixibiazio, biooxidazio, presiozko oxidazio eta bereizketa magnetikoaren bidez kontzentratzea,
merkataritza-produktuak edo bitarteko produktuak lortzeko, betiere aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei jarraikiz.
BI3.1 Lixibiazioko, biooxidazioko eta presiozko oxidazioko prozesuen funtzionamendua fabrikatzailearen
espezifikazio teknikoak jarraituz kontrolatzen da, izan daitezkeen anomaliak nabarmenduz.
BI3.2 Dentsitatea eta emaria elikadura erregulatuz kontrolatzen dira.
BI3.3 Pulpak eta erreaktiboak ontziz aldatzeko ponpak aldian-aldian gainbegiratzen dira espezifikazioen arabera
funtziona dezaten.
BI3.4 Eragiketaren martxa laginen analisien bidez eta prozesuko dosifikazioak eta parametroak aldatuz
erregulatzen da.
BI3.5 Biooxidazioan presioa, tenperatura, oxigenoa eta pH-a erregulatzen dira funtzionamendu-muga egokien
barruan egon daitezen.
BI3.6 Presiozko oxidazioan tenperatura, dentsitatea, oxigenoa, nutrienteak eta pH-a erregulatzen dira
funtzionamendu-muga egokien barruan egon daitezen.
BI3.7 Danborrezko edo bandazko bereizgailu magnetikoen funtzionamendua fabrikatzailearen espezifikazio
teknikoak jarraituz kontrolatzen da, izan daitezkeen anomaliak azpimarratuz.
BI3.8 Eremu magnetikoaren intentsitatea eta bereizgailuen elikadura bereizi beharreko mineralen ezaugarri
magnetikoen arabera aukeratzen da.
BI3.9 Ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak eskuliburu teknikoetako argibideak jarraituz egingo dira.
LB4: Pulpak loditzea uraren lehen bereizketa egiteko eta hurrengo prozesurako behar den dentsitateko produktua
lortzeko, betiere aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta ingurumen-babeserako
araudiari jarraikiz.
BI4.1 Tanga lodigarriaren paleten biraketa tangak jasotzen duen kargari doitzeko moduan erregulatzen da.
BI4.2 Lamelen klarifikagailua kontrolatzeko gainezka egiten duen ura iragazia dagoen behatzen da.
BI4.3 Tangaren eta diafragma-ponpen funtzionamendu-parametroak loditu beharreko pulparen dentsitatearekiko
doitzen dira.
BI4.4 Gehitu beharreko malutatzaileak tangan jasotzen diren pulpen emarien arabera dosifikatzen dira.
BI4.5 Mintzezko ponpen eta lohi-ponpen ekipamenduek xurgatutako potentzia muga egokien barruan dagoela
egiaztatzen da.
BI4.6 Lohi-baltsaren osaketa dikeen altuera erregulatuz eta deskarga-puntuen posizioa aldatuz kontrolatzen da.
BI4.7 Loditze-instalazioko makinen lehen mailako mantentze-lanak eskuliburuko argibideak jarraituz egingo dira.
LB5: Materialak iragaztea eta lehortzea salmentarako edo hala badagokio, biltegiratzeko behar den hezetasun-maila
egokiko produktuak lortzeko, betiere aplikagarriak diren espezifikazio teknikoei, segurtasuneko barne-xedapenei eta
ingurumen-babeserako araudiari jarraikiz.
BI5.1 Elikadura-emaria eta huts-iragazkiko danborraren biraketa-abiadura kontrolatu egiten dira azalera iragazlean
jalkitako opilean behar den lodiera lortzeko.
BI5.2 Iragazki-sarea kaltetua ez dagoela kontrolatzen da huts-mailari eutsi ahal izateko.
BI5.3 Prentsa-iragazkietako presioa prentsa-iragazkiaren funtzionamendurako espezifikazioen arabera ezarritako
presio-mugen barruan mantentzeko kontrolatzen da.
BI5.4 Iragazitako opilaren hezetasuna erregulazio-parametroetan jardunez kontrolatzen da.
BI5.5 Opila uhal garraiatzailetik irtetea baskula integratzailearen informazioari jarraikiz kontrolatzen da eta
helmugaren arabera biltegiratzen da bidali behar den arte.
BI5.6 Lehorgailua elikatzen duen materialaren hezetasuna zehaztutako muga jakin batzuei dagokie.
BI5.7 Zilindro birakariko lehorgailura hornitzen den aire beroaren tenperatura eta emaria lehortu beharreko
materialaren emarira doitzen dira.
BI5.8 Lehortutako produktuaren hezetasuna sistematikoki kontrolatzen da eta zehaztutako balioak ez direla
gainditzen egiaztatzen da.
BI5.9 Iragazte- eta lehortze-instalazioko makinen lehen mailako mantentze-lanak eskuliburuko argibideak jarraituz
egingo dira.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Garbiketa-kaxak. Astinduzko baheak, diafragma-baheak, bahe pneumatikoak eta pultsaziozko baheak. Hidrozikloiak.
Kiribilak. Elikagailuak. Laginak hartzeko ekipamenduak. Ingurune dentsoko danborrak. Dosifikagailuak. Dentsimetroak.
Astinduzko mahaiak. Aire-girogailuak. Flotazio-gelaxkak. Analizatzaile jarraituak. Bereizgailu magnetikoak. Loditzetanga. Ur garbiko ponpak. Lohi-ponpak. Diafragma-ponpak. Huts-iragazkiak. Prentsa-iragazkiak. Lehorgailuak.
Ordenagailua. Inprimagailua. Norbera babesteko ekipamenduak. Ponpa koipeztatzailea. Giltza finkoen jokoak. Giltza
ingelesen jokoak. Grifa-giltzak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Kontzentratuak. Mineral-kontzentratu salgarriak. Granulometria eta kalitate desberdinetako ikatzak. Birziklapenerako
mistoak. Antzu lodiak zabortegietan pilatzeko. Antzu finak lohi-baltsetan.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Prozedura-eskuliburuak eta argibide teknikoak. Kalitate-eskuliburua eta fitxa teknikoak. Instalazioen eta ekipamenduen
eskemak. Lortutako produktu desberdinen espezifikazio teknikoak. Perdoiak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak.
Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Prozesua kontrolatzeko sistema informatikoak sortutako
informazioa. Kalitate-eskuliburua.
Produkzio sailkatuen erregistroa. Gorabehera-parteak. Lan-fitxak. Bidalketa-parteak. Kontrol-orri eta kontrol-grafikoak.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN TRATAMENDUINSTALAZIOEN EGIKARITZAPENA ETA KONTROLA
2. prestakuntza-modulua:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN BIRRINKETA
ETA EHOKETA
3. prestakuntza-modulua:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN TAMAINAREN
ARABERAKO SAILKAPENA
4. prestakuntza-modulua:
MINERALEN KONTZENTRAZIOA
5. prestakuntza-modulua:
ARROKA, MINERAL ETA BESTELAKO MATERIALAK TRATATZEKO
ETA USTIATZEKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1

1. prestakuntza-modulua:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN TRATAMENDUINSTALAZIOEN EGIKARITZAPENA ETA KONTROLA
Kodea: MF0421_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0421_2: Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamendu-instalazioak
egikaritzea eta kontrolatzea

Iraupena: 170 ordu
1.1 prestakuntza-atala
MINERALEN TRATAMENDU-INSTALAZIOKO ERAGIKETAK
Kodea: UF0762
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Materialak maneiatzea materialak hartzeko eta biltegiratzeko prozedura teknikoak aplikatuz.
EI1.1 Tratamendu-instalazio bateko material-mota desberdinak sailkatzea eta haien jatorriak identifikatzea.
EI1.2 Ibilgailuak edo bagoiak pisatzeko eta tara zehazteko prozedurak deskribatzea eta materialen irteera- eta
sarrera-parteak egitea.
EI1.3 Laginak metodo desberdinen bidez materialak jasotzerakoan hartzea eta ondoren identifikatzea eta laborategira
bidaltzea.
EI1.4 Loteak aldez aurretik zehaztutako lekuetan deskargatzen, pilatzen eta eratzen direla kontrolatzea jasotako
material gordinen ezaugarrien eta tamainen arabera.
EI1.5 Elikadura-zirkuituen segida biltegiratze-toberei eta material metalikoak eta elementu arrotzak kentzeko haien
gailuei aplikatzea.
EI1.6 Azken produktuak biltegiratzea (toberetan edo piletan) kontrolatzea, ezaugarrien eta lortutako tamainen arabera.
EI1.7 Informazio-parteak lantzea argibideen arabera.
A2: Mineralak tratatzeko instalazioa egikaritzea prozedura tekniko aplikagarriei jarraikiz.
EI2.1 Ekipoak martxan jartzeko eta geratzeko segida egokia aplikatzea.
EI2.2 Neurketa- eta kontrol-tresnak instalatzeko edo egiaztatzeko behar bezala muntatzea eta desmuntatze.
EI2.3 Instalazioa ikuskatzea eta izan daitezkeen buxadurak identifikatzea.
EI2.4 Gertatzen diren buxadurak deuseztatzea ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.5 Laginak hartzea prozesuaren kontrol-sisteman deskribatutako puntuetan.
EI2.6 Abisu- eta alarma-sistemak identifikatzea instalazioko jarraitutasun-prozesua eragotz dezaketen geldialdi,
buxadura, matxura edo bestelakoen kasuetan.

Edukiak:
1. Mineralen tratamendu-instalazioko material-motak.
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- Mineralak:
• Ezaugarri nagusiak.
• Identifikazio bisuala.
- Arrokak:
• Ezaugarri nagusiak.

Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamendua eta ustiapena

• Identifikazio bisuala.
- Beste material batzuk:
• Ezaugarri nagusiak.
• Identifikazio bisuala.
- Materialak sailkatzeko sistemak.
- Material-nahasketa.
2. Mineralak tratatzeko instalazioko ekipamenduak eta instalazioak.
- Baskulak.
- Pisaketa jarraituko ekipamenduak.
- Dosifikagailuak.
• Motak.
• Kalibrazioa.
- Neurketa-tresna eta -ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak.
- Biltegiratze-sistemak:
• Toberak.
• Pilak.
• Aletegiak.
• Siloak.
• Tontorrak.
- Ellikagailuak:
• Motak.
• Funtzionamendu-printzipioak.
- Ponpak:
• Ur garbikoak.
• Lohienak.

3. Mineralen tratamendu-instalazioko kalitate-kontrola.
-

Kontzeptua.
Produktibitatea.
Normalizazioa.
Ziurtapena.
Ikuskapena.
Entseguak.
Kalitate-kontroleko teknikak.
Kalitatearen espezifikazio teknikoak.
Laginak hartzea.
• Metodoak.
• Laginak hartzeko makinen motak.

4. Mineralen tratamendu-instalazioan jarduteko oinarrizko eragiketak.
-

Prozesua abiarazteko eta gelditzeko eragiketak.
Neurketa- eta kontrol-tresnen muntaketa.
Laginak hartzeko sistemak.
Abisu- eta alarma-sistemak.

1.2 prestakuntza-atala
MATERIAL-FLUXUAREN KONTROLA MINERALEN TRATAMENDU-INSTALAZIOAN
Kodea: UF0763
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Tratamendu-prozesuko bide lehorreko eragiketetan material-fluxua kontrolatzea baita hondakinen kudeaketa ere,
aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Tratamendu-prozesuan esku hartzen duen kontrol-instrumentazioa identifikatzea eta haren funtzionamendua
deskribatzea.
EI1.2 Tratamendu-prozesuan esku hartzen duten parametro desberdinak zerrendatzea.
EI1.3 Parametro desberdinen neurketa zuzenak egitea unitate zehatzetan eta ekipamendu egokiak erabiliz.
EI1.4 Erregulazio-gailuen parametroak eta agindu-balioak aldatzea garraiatutako emariaren arabera.
EI1.5 Prozesua erregulatzeko beharrezkoak diren datuak kontrol-paneleko ordenagailuan sartzea.
EI1.6 Prozesuak automata programagarrien bidez kontrolatzea aldagaien arabera.
A2: Pulpa-fluxua kontrolatzea bide hezeko eragiketetan prozedura tekniko aplikagarriei jarraikiz.
EI2.1 Instrumentazioan, kontrolean eta erregulazio-gailuetan aplikatutako nomenklatura eta sinbologia egiaztatzea.
EI2.2 Bide hezeko tratamendu-prozesuko fase desberdinetan egin beharreko kontrolak zerrendatzea.
EI2.3 Kontrol-elementu bakoitza erregulatzeko modua zehaztea.
EI2.4 Erregulazio-gailuak programatutako produkzio-balioetara egokitzea.
EI2.5 Pulpen pH-a zehaztea eta bereizi beharreko mineralaren ezaugarrietara doi-doi egokitzea.
EI2.6 Pulpen dentsitatea zehaztea zirkuituaren zehaztutako puntuetan.
EI2.7 Pulpetako solido-portzentajeak zehaztea eta zehaztutako baldintzetara egokitzea.
EI2.8 Analizatzaile jarraituek emandako datuak interpretatzea pulpen eta kontzentratuen legeak zehazteko.
EI2.9 Dagozkion azterketen bidez iragazitako urek diseinu-kalitateko parametroak betetzen dituzten erabakitzea.

Edukiak:
1. Material-fluxua kontrolatzeko ekipamenduak eta instalazioak.
- Tenperatura-neurgailuak:
• Termometroak.
• Termopareak.
• Pirometroak.
- Emari-neurgailuak:
• Abiadurarenak.
• Presio diferentzialarenak.
• Eremu aldakorra.
• Elektromagnetikoak.
• Desplazamendu positiboa.
- Presio-neurgailuak:
- Manometro-mota desberdinak.
- Maila-neurgailuak:
• Zundak.
• Hagaxkak.
• Behatxuloak.
- Dentsitate-neurgailuak:
• Motak.
• Neurketak solidoetan.
• Neurketak likidoetan.
• Neurketak gasetan.
• Tenperaturaren eragina.
- pH-neurgailuak:
• Motak.
- Analizatzaile jarraituak.

2. Material-fluxua kontrolatzeko instrumentazio- eta neurketa-sistemak.
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- Neurketa-esparrua.
- Eskalak.
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-

-

-

Irismena.
Akatsa.
Perdoia.
Zehaztasuna.
Doitasuna.
Fidagarritasuna.
Errepikagarritasuna.
Instrumentazioaren kalibrazioa.
Neurketa-tresnaren doitasunean eta neurrien zehaztasunean eragina duten faktoreak.
• Tenperatura:
• Unitateak.
Emaria:
Unitateak.
Elektrizitatea:
• Magnitude elektrikoak.
• Unitateak.
• Neurtzeko tresnak.
Masa espezifikoa eta dentsitatea:
• Kontzeptua.
• Unitateak.

3. Mineralen tratamendu-instalazioko kontrol-sistemak.
- Erreminta informatikoen bidezko prozesu-tratamenduaren kontrola.
- Automata programagarri bidezko kontrol-sistemak.
- Kontrol-elementuak.
• Detektagailuak.
• Transmisore-bihurgailua.
• Kontrolagailuak.
- Prozesu jakin batean kontrolatu beharreko aldagai nagusiak identifikatzea.
- Kontrol zentralizatua.
- Eskuzko kontrola.
• Panelak.
- Alarma-sistemak.
- Honako hauek identifikatzea:
• Tresnak.
• Sinboloak.
- Fluxu-diagramak.

1.3 prestakuntza-atala
MINERALEN TRATAMENDUAREN ETA USTIAPENAREN ARRISKU-PREBENTZIOA
ETA INGURUMEN-KUDEAKETA
Kodea: UF0764
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin,
segurtasunari eta ingurumenari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
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EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasunarauak 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: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-instalazio bateko arriskuak eta bertan garatzen diren prozesu desberdinetan hartu
beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
EI3.1 Prozesu desberdinetako makinen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta horiei dagozkien neurri
zuzentzaileak deskribatzea.
EI3.2. Tratamendu-instalazioko makinetako segurtasun-gailuak identifikatzea.
EI3.3 Tratamendu-instalazioan indarrean dagoen segurtasun-seinaleztapena ezagutzea eta errespetatzea.
EI3.4 Uhal garraiatzaileen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta arrisku horiek saihesteko hartu
beharreko neurriak zerrendatzea.
EI3.5 Languneko mantentze-lanetako eta garbiketako irizpideak identifikatzea segurtasuna bermatzeko.
EI3.6 Prozesu bakoitzeko arrisku nagusiak saihesteko norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea.
EI3.7 Arrisku higienikoak zerrendatzea eta dagokion tratamendu-prozesuko zatiarekin lotzea.
EI3.8 Instalazioko arrisku elektriko nagusiak eta arrisku horiei dagozkien prebentzio-neurriak deskribatzea.
EI3.9 Materialak biltegiratzeak eragin ditzakeen arriskuak eta aplikatu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea.
A4.Mineralen tratamendu- eta ustiapen-eragiketetan sortutako hondakinak ezagutzea eta hondakin horien ontziak eta
dagozkien biltegiratzeguneak identifikatzea.
EI4.1 Prozesu desberdinetan sortutako hondakinak sailkatzea eta ingurumenarentzat izan ditzaketen alderdi
negatiboak azpimarratzea.
EI4.2 Hondakin bakoitzari dagozkion norbera babesteko ekipamenduak aukeratzea.
EI4.3 Ingurumen-babeseko ekipamenduen funtzionamendua eta horiek emisioak kontrolatzeko duten garrantzia
ezagutzea.
EI4.4.Hauts esekia deuseztatzeko sistemak deskribatzea.
EI4.5 Tratamendu-instalazioan urak tratatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea.
EI4.6 Iragazitako uren analisiak interpretatzea eska daitezkeen kalitate-parametroak betetzen dituzten zehazteko.
EI4.7 Sortutako hondakin desberdinak biltegiratzeko ontziak, lekuak eta baldintzak identifikatzea.
EI4.8 Ontziak, enbalajeak, tresna gastatuak eta mota guztietako hondakinak baztertzea eta hondakinen baimendutako
kudeatzaile baten esku uzten dira.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak.
-
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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.
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- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:
• Lan-arriskuen prebentziorako legea.
• 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. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak.
Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak:
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
• Sua.
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
• Neke fisikoa.
• Neke mentala.
• Lanean pozik ez egotea.
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
• Babes kolektiboa.
• Banakako babesa.
-

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

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

4. Mineralen tratamendu-instalazioko arrisku espezifikoak.
-

-

-

-

Arrisku elektrikoak.
Makinen mantentze-lanetako eragiketen arriskuak.
Biltegiratzearen arriskuak.
Arrisku higienikoak:
• Zarata eta bibrazioak.
• Hautsa.
Makinei aplikatzeko segurtasun-neurriak.
• Makinek sortutako arriskuak.
• Segurtasun-neurriak.
• Ordezkagiriak eta segurtasun-gailuak.
Norbera babesteko ekipamenduak aukeratzekoak kontuan hartu beharreko faktoreak.
Segurtasun-seinaleztapena:
• Ezaugarriak.
• Motak.
• Erabilera.
Lantokiko ordena eta garbitasuna:
• Jarduteko arau orokorrak.
• Arriskuak.
• Abantailak.

5. Ingurumenaren arloa mineralen tratamendu-instalazioan.
- Kutsadura prebenitzeko indarrean dagoen araudia.
- Hondakinak kudeatzeko indarrean dagoen araudia.
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- Materialak eta hondakinak biltegiratzeko sistemak.
- Hondakinen eta botatzeko materialen bilketa.
- Hauts-emisioak.
• Kaptazio-ekipamenduak.
- Ur-arazketako sistemak.

2

2. prestakuntza-modulua:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN BIRRINKETA ETA
EHOKETA
Kodea: MF0422_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0422_2: Mineral, arroka eta bestelako materialak birrintzea, ehotzea eta

mikronizatzea

Iraupena: 160 ordu
2.1 prestakuntza-atala
MINERALEN BIRRINKETA-, EHOKETA- ETA MIKRONIZAZIO-ERAGIKETAK
Kodea: UF0765
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

26

A1: Zabor-legarraren birrinketa primarioa egitea aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Birrinketa-makinen mota desberdinak bereiztea: hausteko makinak, xehamakinak eta birringailuak.
EI1.2 Parrilla eta elikadura-zirkuitua aztertzea eta birrindu ezin diren elementuak edo elementu arrotzak kentzea.
EI1.3 Bloke handiak eskuz edo baliabide mekanikoen bidez txikiagotzea parrillatik instalazioko elikadura-tobera
nagusira igarotzeko behar den tamaina baino tamaina txikiagoa izan arte.
EI1.4Hausteko makinaren ahoaren irekitze-mekanismoak erregulatzea material-motaren eta lortu beharreko
tamainaren arabera.
EI1.5 Toberetan makinak elikatzeko nahiko material badagoela egiaztatzea.
EI1.6 Birringailuak martxan jarri aurretik haien higadura-estaldurak eta -elementuak gainbegiratzea ordeztu
beharrekoak egiaztatuz.
EI1.7 Materiala tobera nagusitik ateratzen eta xehamakina hornitzen duten elikagailu-mota desberdinak (plakazkoak,
katezkoak, atzera-aurrerakoak eta dardarazkoak) deskribatzea.
EI1.8 Elikagailuen erregulazio-mekanismoak egikaritzea behar den materiala hornitzeko produkzio-materialaren eta programaren arabera.
EI1.9 Tobera nagusiko eta xehamakinako haga kentzeko behar diren eragiketak egitea segurtasun-baldintzetan.
EI1.10 Instalazioa abiaraztea eskuz edo aginte-paneletik.
EI1.11 Makinen funtzionamendua egiaztatzea eta izan daitezkeen anomaliak detektatzea.
EI1.12 Birrinketa primarioko makinen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak
deskribatzea.
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A2: Materialaren birrinketa sekundarioa egitea aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI2.1 Makina-mota desberdinak bereiztea: birringailu sekundarioak eta errota zilindrikoak edo inpaktuzkoak.
EI2.2 Zirkuitua erregulatzea buxadurak edo bestelako anomaliak sor ditzaketen geldialdiak minimizatzeko.
EI2.3 Birrinketa primarioko eta birrinketa sekundarioko irteera-tamainak bereiztea.
EI2.4 Birringailuen eta erroten elikadura erregulatzea funtzionamendu-parametroak muga onargarrien barruan egon
daitezen.
EI2.5 Toberetan makinak elikatzeko nahiko material badagoela egiaztatzea.
EI2.6 Elikadura-emaria kontrolatzea lortu nahi den granulometriarako.
EI2.7 Birrintzeko makinak martxan jarri aurretik haien higadura-estaldurak eta -elementuak gainbegiratzea ordeztu
beharrekoak egiaztatuz.
EI2.8 Instalazioa abiaraztea eskuz edo aginte-paneletik.
EI2.9 Makinen funtzionamendua egiaztatzea eta izan daitezkeen anomaliak detektatzea.
EI2.10 Ehotako materialaren granulometria kontrolatzea, bisualki eta laginak hartuz.
EI2.11 Materiala asko birrintzea saihesteko behar diren neurriak deskribatzea.
EI2.12 Birrinketa sekundarioko ekipamendu osagarrien funtzionamendua deskribatzea: elikagailuak, toberetako
dardaragailuak, toberen betetze-maila kontrolatzeko gailuak eta zirkuituko beste elementu batzuk.
EI2.13 Birrinketa sekundarioko makinen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak
deskribatzea.
A3: Materialaren ehoketa egitea aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI3.1 Materialen ehoketa fina egiteko erabiltzen diren bolazko eta barrazko errota-mota desberdinak bereiztea.
EI3.2 Ehoketa bidez tratatzeko egokiak diren tamaina-tarteak bereiztea.
EI3.3 Pulparen parametroak kontrolatzea, bisualki eta laginak hartuz.
EI3.4 Erroten elikadura erregulatzea sartzen den pulparen dentsitate-analisiak interpretatuz.
EI3.5 Errotaren karkasaren estaldura-plakak aurretik zehaztutako gutxieneko lodierara iritsitakoan ordezkatzeko
beharrezkoak diren eragiketak zerrendatzea.
EI3.6 Ehotako materialak (liberaziozko tamainak baino tamaina txikiagoekin, gainehoketa eragin gabe) sailkagailuan
gainezka egiten duenean errota-sailkagailuak, karga zirkulatzaileak eta erregulazio-gailuek osatutako zirkuitu itxia
deskribatzea hurrengo kontzentrazio-prozesurako.
A4: Materialaren mikronizatzea egitea aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI4.1 Materialen mikronizazioa egiteko erabiltzen diren errota-mota desberdinak bereiztea (pendularrak, astinduzkoak
eta presio handikoak).
EI4.2 Ehoketa bidez tratatzeko egokiak diren tamaina-tarteak bereiztea.
EI4.3 Makinen funtzionamendua egiaztatzea eta izan daitezkeen anomaliak detektatzea.
EI4.4 Erroten (bolazkoak eta barrazkoak) elikadura erregulatzea sartzen den pulparen dentsitate-analisiak
interpretatuz.
EI4.5 Errotaren karkasaren estaldura-plakak aurretik zehaztutako gutxieneko lodierara iritsitakoan ordezkatzeko
beharrezkoak diren eragiketak zerrendatzea.
EI4.6 Ehotako materialak (liberaziozko tamainak baino tamaina txikiagoekin, gainehoketa eragin gabe) sailkagailuan
gainezka egiten duenean errota-sailkagailuak, karga zirkulatzaileak eta erregulazio-gailuek osatutako zirkuitu itxia
deskribatzea hurrengo kontzentrazio-prozesurako.

Edukiak:
1. Mineralak birrintzeko, ehotzeko eta mikronizatzeko ekipamenduak eta instalazioak.
- Hausteko makinak.
- Birringailu primarioak edo xehamakinak.
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
- Birringailu sekundarioak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
- Errotak.
• Motak.
• Ezaugarriak.
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• Funtzionamendu-modua.
- Mikronizagailuak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
- Ekipamendu osagarriak.
- Elikagailuak.
- Dosifikagailuak.
2. Mineralak birrintzeko, ehotzeko eta mikronizatzeko sistemak.
- Zatikatzea.
- Birringailuen ahoaren irekidura tamaina desberdinetarako erregulatzea.
• Higadura altzairuetan eta bestelako materialetan. Plakak eta piezak neurtzeko eta ordezteko
prozedurak.Higadura-plakak fabrikatzeko erabilitako aleazioko altzairu-motak.
- Kontrol-parametroak neurtzeko teknikak:
• Emariak.
• Pulpa-dentsitateak.
- Birringailuen eta mikronizagailuen funtzionamendu-printzipioak:
• Organo mekanikoak.
• Organo elektrikoak.
• Organo oleohidraulikoak.
• Organo pneumatikoak.
- Laginketa-prozedurak.

3. Mineral-ehoketaren oinarriak.
-

Ehoketa-prozesuak.
Arroka-motei buruzko oinarrizko nozioak.
Mineral, arroka eta bestelako materialen gogortasuna eta urragarritasuna.
Arroka-konpresioarekiko erresistentzia.

2.2 prestakuntza-atala
GARRAIO JARRAITUKO MAKINEN KONTROLA
Kodea: UF0766

Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Garraio jarraituko zirkuituak kontrolatzea prozesuaren fluxu-diagramaren arabera.
EI1.1 Uhal garraiatzaile baten osagai nagusiak deskribatzea.
EI1.2 Uhal garraiatzaile baten babes-gailuak desberdintzea, bereziki eragintza- eta itzulera-danborretan.
EI1.3 Larrialdi-geldialdiko sistema egikaritzea uhalean zehar instalatutako kableari tiratzearen bitartez.
EI1.4 Banda arrabolen edo estazio autozentratzaileen bitartez zentratzeko eragiketak deskribatzea.
EI1.5 Bandaren lotuneak edo hala badagokio, konponketak egiteko prozedurak zerrendatzea.
EI1.6 Garraiatzaileen elikagailuak prozesuaren funtzionamendu-parametroen arabera erregulatzea.
EI1.7 Garraiatzaileen elementu desberdinen anomaliak detektatzea eta martxan jarri aurretik zuzentzea.
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EI1.8 Zirkuitu irekiko edo zirkuitu itxiko birrinketako eta ehoketako bandazko garraiatzaileen edo garraiatzaile
pneumatikoen instalazioak deskribatzea.
EI1.9 Uhal garraiatzaileen mantentze-eragiketak egitea lanaldiaren hasieran edo amaieran, uhala geldituta eta ondoko
argibideei jarraikiz:
- Erreduktoreetan, enbrage hidraulikoetan eta beste mekanismo batzuetan olioak aldatzea eta bestelako
mantentze-eragiketak egitea mantentze-lanetako eskuliburuan adierazitakoari jarraikiz.
- Baskula kontrastatzea.
- Arrabol akasdunak aldatzea.
- Karga-gidak aldatzea.
- Errasketak aldatzea.
- Banda, arrabolak eta danborrak garbitzea eta marruskadurak kentzea.

Edukiak:
1. Garraio jarraituko makinetako ekipamenduak eta instalazioak.
- Garraiatzaile jarraituak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Osagai nagusiak.
- Uhalen eta garraiatzaileen funtzionamendu-printzipioa:
• Organo mekanikoak.
• Organo elektrikoak.
• Organo oleohidraulikoak.
• Organo pneumatikoak.
- Uhal eta garraiatzaile pneumatikoen lehen mailako mantentze-lanak:
• Eskuliburuak.
• Erremintak eta lanabesak.

2.3 prestakuntza-atala
MINERALEN TRATAMENDUAREN ETA USTIAPENAREN ARRISKU-PREBENTZIOA
ETA INGURUMEN-KUDEAKETA
Kodea: UF0764

Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
segurtasunari eta ingurumenari dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasunarauak 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.
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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: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-instalazio bateko arriskuak eta bertan garatzen diren prozesu desberdinetan hartu
beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
EI3.1 Prozesu desberdinetako makinen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta horiei dagozkien neurri
zuzentzaileak deskribatzea.
EI3.2. Tratamendu-instalazioko makinetako segurtasun-gailuak identifikatzea.
EI3.3 Tratamendu-instalazioan indarrean dagoen segurtasun-seinaleztapena ezagutzea eta errespetatzea.
EI3.4 Uhal garraiatzaileen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta arrisku horiek saihesteko hartu
beharreko neurriak zerrendatzea.
EI3.5 Languneko mantentze-lanetako eta garbiketako irizpideak identifikatzea segurtasuna bermatzeko.
EI3.6 Prozesu bakoitzeko arrisku nagusiak saihesteko norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea.
EI3.7 Arrisku higienikoak zerrendatzea eta dagokion tratamendu-prozesuko zatiarekin lotzea.
EI3.8 Instalazioko arrisku elektriko nagusiak eta arrisku horiei dagozkien prebentzio-neurriak deskribatzea.
EI3.9 Materialak biltegiratzeak eragin ditzakeen arriskuak eta aplikatu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea.
A4: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-eragiketetan sortutako hondakinak ezagutzea eta hondakin horien ontziak eta
dagozkien biltegiratzeguneak identifikatzea.
EI4.1 Prozesu desberdinetan sortutako hondakinak sailkatzea eta ingurumenarentzat izan ditzaketen alderdi
negatiboak azpimarratzea.
EI4.2 Hondakin bakoitzari dagozkion norbera babesteko ekipamenduak aukeratzea.
EI4.3 Ingurumen-babeseko ekipamenduen funtzionamendua eta horiek emisioak kontrolatzeko duten garrantzia
ezagutzea.
EI4.4.Hauts esekia deuseztatzeko sistemak deskribatzea.
EI4.5 Tratamendu-instalazioan urak tratatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea.
EI4.6 Iragazitako uren analisiak interpretatzea eska daitezkeen kalitate-parametroak betetzen dituzten zehazteko.
EI4.7 Sortutako hondakin desberdinak biltegiratzeko ontziak, lekuak eta baldintzak identifikatzea.
EI4.8 Ontziak, enbalajeak, tresna gastatuak eta mota guztietako hondakinak baztertzea eta hondakinen baimendutako
kudeatzaile baten esku uzten dira.

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:
• Lan-arriskuen prebentziorako legea.
• 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.
-
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2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak.
Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak:
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
• Sua.
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
• Neke fisikoa.
• Neke mentala.
• Lanean pozik ez egotea.
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
• Babes kolektiboa.
• Banakako babesa.
-

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

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

4. Mineralen tratamendu-instalazioko arrisku espezifikoak.
-

-

-

-

Arrisku elektrikoak.
Makinen mantentze-lanetako eragiketen arriskuak.
Biltegiratzearen arriskuak.
Arrisku higienikoak:
• Zarata eta bibrazioak.
• Hautsa.
Makinei aplikatzeko segurtasun-neurriak.
• Makinek sortutako arriskuak.
• Segurtasun-neurriak.
• Ordezkagiriak eta segurtasun-gailuak.
Norbera babesteko ekipamenduak aukeratzekoak kontuan hartu beharreko faktoreak.
Segurtasun-seinaleztapena:
• Ezaugarriak.
• Motak.
• Erabilera.
Lantokiko ordena eta garbitasuna:
• Jarduteko arau orokorrak.
• Arriskuak.
• Abantailak.

5. Ingurumenaren arloa mineralen tratamendu-instalazioan.
Kutsadura prebenitzeko indarrean dagoen araudia.
Hondakinak kudeatzeko indarrean dagoen araudia.
Materialak eta hondakinak biltegiratzeko sistemak.
Hondakinen eta botatzeko materialen bilketa.
Hauts-emisioak.
• Kaptazio-ekipamenduak.
- Ur-arazketako sistemak.

-
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3. prestakuntza-modulua:
MINERAL, ARROKA ETA BESTELAKO MATERIALEN TAMAINAREN
ARABERAKO SAILKAPENA
Kodea: MF0423_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0423_2: Mineral, arroka eta bestelako materialak tamainaren arabera

sailkatzea

Iraupena: 120 ordu
3.1 prestakuntza-atala
MINERALAK TAMAINAREN ARABERA SAILKATZEKO SISTEMAK
Kodea: UF0767

Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Arroka, mineralak eta bestelako materialak ondoren tratatzeko edo zuzenean erabiltzeko ezarritako tamainen arabera
sailkatzea lehorrean, aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Sareta finko eta mugikorrak, sare bateko edo gehiagoko baheak eta tromelak bereiztea tamaina bateko edo
gehiagoko sailkatutako produktuak lortzeko.
EI1.2 Gainazal iragazleak (barra paraleloak, plaka zulatuak eta alanbre bihurrituak) identifikatzea eta bakoitzak
material-tamaina desberdinei dagokienez duen aplikazioa aztertzea.
EI1.3 Irteera-materialaren behaketa zuzenaren bitartez baheek arroka- eta mineral-mota bakoitzari dagokion irekidura
ote duten detektatzea.
EI1.4 Ardatz eszentrikozko bahe dardarkarien, masa desorekatuen edo dardaragailu magnetikoen funtzionamendusistema deskribatzea.
EI1.5 Baheen sareek material-mota bakoitzari dagokion irekidura dutela eta hausturarik ez dagoela egiaztatzea.
EI1.6 Baheketa-parametroak doitzea ateratzen den produktuak lortu nahi den granulometria duela kontrolatzeko.
EI1.7 Sailkapen-metodo desberdinak (zirkuitu itxian eta zirkuitu irekian) identifikatzea.
EI1.8 Sailkapen-eragiketa analisi granulometrikoak interpretatuz erregulatzea.
EI1.9 Hautsa kentzeko sistema egikaritzea lan-girotik laginak hartzearen bidez haren funtzionamendua egiaztatuz.
EI1.10 Babesgailuak, larrialdi-geldialdiko gailuak eta bereizgailu magnetikoak egikaritzea mineralak sailkatzeko
zirkuituetatik zati metalikoak kentzeko.
EI1.11 Lehorreko sailkatze-makinen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak
deskribatzea.

32

A2: Materialen bide lehorreko sailkapena egitea aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI2.1 Sailkagailuen eta bahe agortzaileen mota desberdinak bereiztea hezetasun-muga onargarriaren arabera.
EI2.2 Zirkuituko puntu bakoitzean ur-emaria zehaztea prozesuaren espezifikazioei jarraikiz.
EI2.3 Hidrozikloien elikadura-emaria zehaztea lortu nahi den kontzentrazio-mailaren arabera.
EI2.4 Kiribilen elikadura erregulatzea pulpa-aleen edukiaren arabera.
EI2.5 Irteera-produktuaren analisi granulometrikoaren bidez baheek irekidura egokia dutela detektatzea.
EI2.6 Ehoketa-zirkuituan erabilitako eskuaredun sailkagailuak eta kiribildun sailkagailuak flotazio bidez
kontzentratzeko egokiak diren tamainetara erregulatzea.
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EI2.7 Sailkagailu mekaniko baten oinarrizko elementuak gainbegiratzea, hau da, dekantazio-tanga eta berrartzen den
hondarraren agitazio- eta garraio-mekanismoa.
EI2.8 Kiribilen elikadura erregulatzea pulpa-aleen edukiaren arabera.
EI2.9 Dekantazio-tangaren sakonera desberdinetan tamainak ondo bereizteko pulparen dentsitatea modu egokian
aldatzen dela egiaztatzea.
EI2.10 Sailkapen-instalazioaren garraio- eta ponpaketa-elementu osagarriak egikaritzea.
EI2.11 Bide hezeko sailkapeneko makinen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak
deskribatzea.
A3: Legar-hobiak eta hondarpeak sailkatzea aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI3.1 Erabili beharreko makinak identifikatzea: zilindro garbitzaileak, tromelak, putzupada-gurpilak, noriak, xukaderak,
hidrozikloiak, kiribilak eta baheak.
EI3.2. Zirkuituaren puntu bakoitzean ur-emaria eta -presioa zehaztea prozesuaren espezifikazioen arabera.
EI3.3. Azken produktuak eskatutako garbitasuna eta granulometria izateko moduan egokitzea baheketa-zirkuitua.
EI3.4 Analizatzaile jarraituek emandako datuak interpretatzea hondarpeen legeak zehazteko.
EI3.5 Garbiketa- eta sailkapen-diagramak identifikatzea produktuak merkatuak eskatutako ezaugarrien arabera
bereiziz.
EI3.6 Legar-hobien eta hondarpeen sailkatze-instalazioen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko
oinarrizko prozedurak deskribatzea.

Edukiak:
1. Tamainaren arabera sailkatu beharreko produktu mineralak.
- Motak:

•
•
•
•
•
•

Legarrak.
Hondarrak.
Hondarpeko mineralak.
Eraikuntzarako agregakinak.
Lohiak.
Buztinak.

- Ikatzak:

•
•

Sailkapena.
Ikatz komertzialak.
- Produktuen espezifikazio teknikoak.

2. Mineralak tamainaren arabera sailkatzeko ekipamenduak eta instalazioak.
- Tromelak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Erregulazioa.
- Baheak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Erregulazioa.
- Hidrozikloiak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
- Kiribilak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Erregulazioa.
- Bide hezean sailkatzeko bestelako gailuak:
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•
•
•
•

Motak.
Ezaugarriak.
Funtzionamendu-modua.
Erregulazioa.
- Garbiketa-kaxak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Erregulazioa.
- Bahe agortzaileak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Erregulazioa.
- Zikloiak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Erregulazioa.

3. Mineralak tamainaren arabera sailkatzeko teknikak.
Bide hezekoak.
Bide lehorrekoak.
Mineralen sailkapenerako eta garbiketarako oinarriak.
Lohia kentzeko teknikak.
Finen eta ultrafinen ezaugarri fisikoak.
Baheen, garbiketa-kaxen, lohia kentzeko tromelen, kiribilen eta hidrozikloien funtzionamendu-printzipioak:
• Organo mekanikoak.
• Organo elektrikoak.
• Organo oleohidraulikoak.
• Organo pneumatikoak.
- Analisi:
• Granulometrikoak.
• Jarraituak, mineral konplexuko hondarretan.
- Laginketa-prozedurak.
-

3.2 prestakuntza-atala
MINERALEN TRATAMENDUAREN ETA USTIAPENAREN ARRISKU-PREBENTZIOA
ETA INGURUMEN-KUDEAKETA
Kodea: UF0764

Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, segurtasunari
eta ingurumenari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
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EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasunarauak 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: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-instalazio bateko arriskuak eta bertan garatzen diren prozesu desberdinetan hartu
beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
EI3.1 Prozesu desberdinetako makinen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta horiei dagozkien neurri
zuzentzaileak deskribatzea.
EI3.2. Tratamendu-instalazioko makinetako segurtasun-gailuak identifikatzea.
EI3.3 Tratamendu-instalazioan indarrean dagoen segurtasun-seinaleztapena ezagutzea eta errespetatzea.
EI3.4 Uhal garraiatzaileen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta arrisku horiek saihesteko hartu
beharreko neurriak zerrendatzea.
EI3.5 Languneko mantentze-lanetako eta garbiketako irizpideak identifikatzea segurtasuna bermatzeko.
EI3.6 Prozesu bakoitzeko arrisku nagusiak saihesteko norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea.
EI3.7 Arrisku higienikoak zerrendatzea eta dagokion tratamendu-prozesuko zatiarekin lotzea.
EI3.8 Instalazioko arrisku elektriko nagusiak eta arrisku horiei dagozkien prebentzio-neurriak deskribatzea.
EI3.9 Materialak biltegiratzeak eragin ditzakeen arriskuak eta aplikatu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea.
A4: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-eragiketetan sortutako hondakinak ezagutzea eta hondakin horien ontziak eta
dagozkien biltegiratzeguneak identifikatzea.
EI4.1 Prozesu desberdinetan sortutako hondakinak sailkatzea eta ingurumenarentzat izan ditzaketen alderdi
negatiboak azpimarratzea.
EI4.2 Hondakin bakoitzari dagozkion norbera babesteko ekipamenduak aukeratzea.
EI4.3 Ingurumen-babeseko ekipamenduen funtzionamendua eta horiek emisioak kontrolatzeko duten garrantzia
ezagutzea.
EI4.4.Hauts esekia deuseztatzeko sistemak deskribatzea.
EI4.5 Tratamendu-instalazioan urak tratatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea.
EI4.6 Iragazitako uren analisiak interpretatzea eska daitezkeen kalitate-parametroak betetzen dituzten zehazteko.
EI4.7 Sortutako hondakin desberdinak biltegiratzeko ontziak, lekuak eta baldintzak identifikatzea.
EI4.8 Ontziak, enbalajeak, tresna gastatuak eta mota guztietako hondakinak baztertzea eta hondakinen baimendutako
kudeatzaile baten esku uzten dira.

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:
• Lan-arriskuen prebentziorako legea.
-
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•
•
•

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. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak.
Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak:
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
• Sua.
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
• Neke fisikoa. Neke mentala.
• Lanean pozik ez egotea.
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
• Babes kolektiboa.
• Banakako babesa.
-

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

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

4. Mineralen tratamendu-instalazioko arrisku espezifikoak.
-

-

-

-

Arrisku elektrikoak.
Makinen mantentze-lanetako eragiketen arriskuak.
Biltegiratzearen arriskuak.
Arrisku higienikoak:
• Zarata eta bibrazioak.
• Hautsa.
Makinei aplikatzeko segurtasun-neurriak.
• Makinek sortutako arriskuak.
• Segurtasun-neurriak.
• Ordezkagiriak eta segurtasun-gailuak.
Norbera babesteko ekipamenduak aukeratzekoak kontuan hartu beharreko faktoreak.
Segurtasun-seinaleztapena:
• Ezaugarriak. Motak.
• Erabilera.
Lantokiko ordena eta garbitasuna:
• Jarduteko arau orokorrak.
• Arriskuak.
• Abantailak.

5. Ingurumenaren arloa mineralen tratamendu-instalazioan.
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Kutsadura prebenitzeko indarrean dagoen araudia.
Hondakinak kudeatzeko indarrean dagoen araudia.
Materialak eta hondakinak biltegiratzeko sistemak.
Hondakinen eta botatzeko materialen bilketa.
Hauts-emisioak.
• Kaptazio-ekipamenduak.

Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamendua eta ustiapena

- Ur-arazketako sistemak.

4

4. prestakuntza-modulua:
MINERALEN KONTZENTRAZIOA
Kodea: MF0424_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0424_2 Mineralak kontzentratzea.
Iraupena: 160 ordu
4.1 prestakuntza-atala
MINERALAK KONTZENTRATZEKO METODOAK
Kodea: UF0768

Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Prozesuko fluxu-diagramen bitartez mineralak metodo grabimetrikoen bidez kontzentratzea aplikagarriak diren
prozedura teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Kontzentrazio grabimetrikoan erabilitako ekipamendu-mota desberdinak bereiztea eta haien funtzionamendua
deskribatzea.
EI1.2 Pultsazio-kaxen eta astinduzko baheen, diafragma-baheen eta bahe pneumatikoen funtzionamenduparametroak lortu beharreko kontzentratuaren kalitatearen arabera erregulatzea.
EI1.3 Astinduzko mahaien funtzionamendu-parametroak lortu beharreko mineral-motaren eta mineral-kalitatearen
arabera doitzea.
EI1.4 Ingurune dentsoko kontzentrazioaren oinarriak definitzea.
EI1.5 Ura, magnetita eta ferrosilizioko nahasketa mineral-motaren arabera eta aurreikusitako azken dentsitatera
doituz prestatzea.
EI1.6 Elikadura mineral-motaren eta danbor bereizleen edukieraren arabera erregulatzea.
EI1.7 Ingurune dentsoaren dosifikazioa sortutako kontzentratuen, mistoen eta antzuen laginen analisiaren arabera
zehaztea.
EI1.8 Pultsazio-kaxen eta astinduzko baheen, diafragma-baheen eta bahe pneumatikoen funtzionamenduparametroak lortu beharreko kontzentratuaren kalitatearen arabera erregulatzea.
EI1.9 Ekipamendu grabimetrikoen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak
deskribatzea.
A2: Mineral bat edo gehiago flotazio bidez kontzentratzea aplikagarriak diren prozedurei jarraikiz.
EI2.1 Pulpa mineral-mota bakoitzari dagozkion erreaktiboekin egokitzeko ekipamenduak eta prozedurak deskribatzea.
EI2.2 Erreaktibo-mota desberdinak (kolektoreak eta apar-eragileak) deskribatzea.
EI2.3 Erreaktiboek zehaztutako eskakizun guztiak betetzen dituztela egiaztatzea.
EI2.4 Pulparen pH-a eta dentsitatea zehaztea eta flotatu beharreko mineral-motari doitu.
EI2.5 Erreaktiboen dosifikazioa flotatu beharreko mineral-kantitateari doitzen dela egiaztatzea.
EI2.6 Erreaktiboen manipulazioaren inguruan ezarritako ardurak eta segurtasun- eta higiene-neurriak hartzea.
EI2.7 Mineral sinpleen flotazioaren eta mineral konplexuen flotazio diferentzialaren oinarriak definitzea.
EI2.8 Kontzentratuen flotazio globala eta ondoren flotazio diferentziala egitea.

37

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

EI2.9 Flotazio-instalazioko ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak
deskribatzea.
A3: Mineralak lixibiazioaren, biooxidazioaren, presiozko oxidazioaren eta metodo magnetikoen bidez kontzentratzeko modua
deskribatzea.
EI3.1 Lixibiazio, biooxidazio, presiozko oxidazio eta bereizketa magnetiko bidezko prozesuetan erabilitako
ekipamendu- eta erreaktore-mota desberdinak bereiztea.
EI3.2 Lixibiatzaile- eta oxidatzaile-mota desberdinak identifikatzea baita eragiketa-baldintzak ere.
EI3.3 Erreaktibo bakoitzari lotutako arriskuak identifikatzea eta erreaktibo bakoitzarentzat ezarritako ardurak eta
segurtasun- eta higiene-neurriak zerrendatzea.
EI3.4 Biooxidazio-prozesuan esku hartzen duten bakterio-mota desberdinak eta mota bakoitzaren funtzioak eta
funtzionamendu-baldintzak deskribatzea.
CE3.5 Pulparen pH-a, tenperatura, presioa eta dentsitatea zehaztea eta horiek guztiak prozesu-motari eta lanbaldintzei egokitzea.
EI3.6 Erreaktiboen dosifikazioa dagokion erreakzio-motari doitzen dela egiaztatzea.
EI3.7 Prozesu-mota bakoitza lan-baldintzen arabera erregulatzeko parametroak zerrendatzea.
EI3.8 Prozesuaren baldintzen arabera (pH-a, presioa, erreaktiboak eta bestelakoak) erreaktoreak, hodiak eta ponpak
eraikitzeko erabili behar diren materialak identifikatzea.
EI3.9 Bereizle magnetiko bidezko kontzentrazioaren oinarriak definitzea.
EI3.10 Bereizle magnetikoen eremu-intentsitatea mineralen ezaugarri magnetikoen arabera erregulatzeko prozedura
deskribatzea.
EI3.11 Ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko prozedurak deskribatzea.

Edukiak:

1. Mineralak kontzentratzeko ekipamenduak eta instalazioak.
- Bereizle grabimetrikoen motak:
• Garbiketa-kaxak.
• Astinduzko baheak.
• Pultsaziozko baheak.
• Bahe pneumatikoak.
• Hidrozikloiak.
• Kiribilak.
- Ingurune dentsoko bereizleen motak.
• Danborrak.
• Ingurune dentsoa prestatzea eta birsortzea.
- Bereizle magnetikoen motak:
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Prozesu operatiboa.
• Magnetita eta ferrosilizioa bereizle magnetiko baten bidez berreskuratzea.
- Astinduzko mahaien motak:
• Ezaugarriak. Funtzionamendu-modua.
• Prozesu operatiboa.
- Ikatz-bikorren kontzentratzaileak: Analisiak. Motak.
- Flotazio-gelaxkak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Prozesu operatiboa.

2. Mineralen kontzentrazio grabimetrikoko teknikak.
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- Bereizketa grabimetrikoaren oinarriak.
- Kontzentrazio grabimetrikoko ekipamenduen funtzionamenduaren printzipioak.
• Organo mekanikoak.
• Organo elektrikoak.
• Organo oleohidraulikoak.
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• Organo pneumatikoak.
3. Mineralak kontzentratzeko beste teknika batzuk.
Lixibiazioaren eta biooxidazioaren oinarriak.
Presiozko oxidazioaren oinarriak.
Bereizketa magnetikoaren oinarriak.
Flotazio-metodoaren oinarriak.
Flotazio-gelaxken ekipamenduen funtzionamendu-printzipioak:
• Organo mekanikoak.
• Organo elektrikoak.
• Organo oleohidraulikoak.
• Organo pneumatikoak.
- Mineral- eta ikatz-mota desberdinek flotazioan izaten duten portaera.
- Erreaktiboak: Motak. Propietateak.

-

4.2 prestakuntza-atala
PULPAK LODITZEA, IRAGAZTEA ETA LEHORTZEA
Kodea: UF0769

Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Pulpen loditzea egitea hezetasuna gutxitzeko eta ur iragazia tratamendu-prozesuan berrartzeko, betiere aplikagarriak
diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Pulpen loditzea egiteko erabilitako ekipamendu desberdinak identifikatzea.
EI1.2 Tanga loditzailearen funtzionamendu-parametroak tratatu beharreko pulpa-motaren arabera aplikatzea.
EI1.3 Malutatzaileen dosifikazioa loditze-parametroen arabera zehaztea.
EI1.4 Tanga loditzailea eta hondoan metatutako material hondoratua hustuketa-punturaino arrastatzeko bere
elementuak egikaritzea.
EI1.5 Tanga loditzailean gainezka egindako ur iragaziak instalaziora itzultzeko egokiak diren egiaztatzea.
EI1.6 Lohiak (lohi-ponpen eta diagrama-ponpen bidez) eta ur garbiak berriz instalaziora itzultzeko garraio-ekipamendu
osagarriak erabiltzea.
EI1.7 Pulpen loditze-instalazioaren makinen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko
prozedurak deskribatzea.
A2: Aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz merkaturatzeko edo biltegiratzeko egokiak diren produktuak lortzeko
egiten den pulpen iragazte- eta lehortze-prozesua azaltzea.
EI2.1 Iragazki-motak bereiztea baita material desberdinetarako dituzten aplikazioak ere.
EI2.2 Iragazkiaren funtzionamendu-parametroak tratatu beharreko pulpa-motaren arabera zehaztea.
EI2.3 Huts-iragazkian lortutako opil osoak dagokion huts-mailarekiko lodiera egokia duela egiaztatzea.
EI2.4 Eskatutako huts-maila lortzeko behar diren huts-ponpa egokien ezaugarriak bereiztea.
EI2.5 Huts-iragazkietan eta prentsa-iragazkietan lortutako produktuetan aurreikusitako hezetasun-portzentajeak
bereiztea baita bakoitzari dagokion aplikazio-eremua ere.
EI2.6 Lehorgailu-motak eta lehorgailu-mota bakoitzaren funtzionamendu-modua bereiztea.
EI2.7 Lehorgailuak behar den tenperatura duela egiaztatzea lehortu nahi den kontzentratu iragazia sartu aurretik.
EI2.8 Lehorgailuaren tenperatura eta aire-emaria erregulatzea eta lortutako kontzentratu lehorraren hezetasun-maila
egiaztatzea.
EI2.9 Iragazte- eta lehortze-instalazioaren makinen lehen mailako mantentze-lanetan gauzatu beharreko oinarrizko
prozedurak deskribatzea.

Edukiak:
1. Pulpen solidoak bereizteko ekipamenduak eta instalazioak.
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- Lodigailuak eta klarifikagailuak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Prozesu operatiboa.
- Iragazkiak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
- Lehorgailuak:
• Motak.
• Ezaugarriak.
• Funtzionamendu-modua.
• Prozesu operatiboa.
- Ekipamendu osagarriak:
• Ponpak.
• Dosifikagailuak.
• Laginak hartzeko gailuak.

2. Fluidoetatik solidoak bereizteko teknikak.
- Loditze- eta malutapen-teknikak.
- Iragazte-teknikak:
• Ingurune hutsekoa.
• Presio bidezkoa.
- Lehortze-teknikak.
- Lodigailuen, iragazkien eta lehorgailuen funtzionamendu-printzipioak:
• Organo mekanikoak.
• Organo elektrikoak.
• Organo oleohidraulikoak.
• Organo pneumatikoak.

4.3 prestakuntza-atala
MINERALEN TRATAMENDUAREN ETA USTIAPENAREN ARRISKU-PREBENTZIOA
ETA INGURUMEN-KUDEAKETA
Kodea: UF0764

Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin,
segurtasunari eta ingurumenari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasunarauak 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.

Mineral, arroka eta bestelako materialen tratamendua eta ustiapena

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: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-instalazio bateko arriskuak eta bertan garatzen diren prozesu desberdinetan hartu
beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
EI3.1 Prozesu desberdinetako makinen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta horiei dagozkien neurri
zuzentzaileak deskribatzea.
EI3.2. Tratamendu-instalazioko makinetako segurtasun-gailuak identifikatzea.
EI3.3 Tratamendu-instalazioan indarrean dagoen segurtasun-seinaleztapena ezagutzea eta errespetatzea.
EI3.4 Uhal garraiatzaileen manipulazioak eragin ditzakeen arrisku nagusiak eta arrisku horiek saihesteko hartu
beharreko neurriak zerrendatzea.
EI3.5 Languneko mantentze-lanetako eta garbiketako irizpideak identifikatzea segurtasuna bermatzeko.
EI3.6 Prozesu bakoitzeko arrisku nagusiak saihesteko norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea.
EI3.7 Arrisku higienikoak zerrendatzea eta dagokion tratamendu-prozesuko zatiarekin lotzea.
EI3.8 Instalazioko arrisku elektriko nagusiak eta arrisku horiei dagozkien prebentzio-neurriak deskribatzea.
EI3.9 Materialak biltegiratzeak eragin ditzakeen arriskuak eta aplikatu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea.
A4: Mineralen tratamendu- eta ustiapen-eragiketetan sortutako hondakinak ezagutzea eta hondakin horien ontziak eta
dagozkien biltegiratzeguneak identifikatzea.
EI4.1 Prozesu desberdinetan sortutako hondakinak sailkatzea eta ingurumenarentzat izan ditzaketen alderdi
negatiboak azpimarratzea.
EI4.2 Hondakin bakoitzari dagozkion norbera babesteko ekipamenduak aukeratzea.
EI4.3 Ingurumen-babeseko ekipamenduen funtzionamendua eta horiek emisioak kontrolatzeko duten garrantzia
ezagutzea.
EI4.4.Hauts esekia deuseztatzeko sistemak deskribatzea.
EI4.5 Tratamendu-instalazioan urak tratatzeko erabiltzen diren teknikak deskribatzea.
EI4.6 Iragazitako uren analisiak interpretatzea eska daitezkeen kalitate-parametroak betetzen dituzten zehazteko.
EI4.7 Sortutako hondakin desberdinak biltegiratzeko ontziak, lekuak eta baldintzak identifikatzea.
EI4.8 Ontziak, enbalajeak, tresna gastatuak eta mota guztietako hondakinak baztertzea eta hondakinen baimendutako
kudeatzaile baten esku uzten dira.

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:
• Lan-arriskuen prebentziorako legea.
• 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.
-
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2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.
Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak.
Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.
Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.
Lan-inguruneari lotutako arriskuak:
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
• Sua.
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak:
• Neke fisikoa. Neke mentala.
• Lanean pozik ez egotea.
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa.
• Babes kolektiboa.
• Banakako babesa.

-

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

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

4. Mineralen tratamendu-instalazioko arrisku espezifikoak.
-

-

-

-

Arrisku elektrikoak.
Makinen mantentze-lanetako eragiketen arriskuak.
Biltegiratzearen arriskuak.
Arrisku higienikoak:
• Zarata eta bibrazioak.
• Hautsa.
Makinei aplikatzeko segurtasun-neurriak.
• Makinek sortutako arriskuak.
• Segurtasun-neurriak.
• Ordezkagiriak eta segurtasun-gailuak.
Norbera babesteko ekipamenduak aukeratzekoak kontuan hartu beharreko faktoreak.
Segurtasun-seinaleztapena:
• Ezaugarriak. Motak.
• Erabilera.
Lantokiko ordena eta garbitasuna:
• Jarduteko arau orokorrak.
• Arriskuak.
• Abantailak.

5. Ingurumenaren arloa mineralen tratamendu-instalazioan.
-

42

Kutsadura prebenitzeko indarrean dagoen araudia.
Hondakinak kudeatzeko indarrean dagoen araudia.
Materialak eta hondakinak biltegiratzeko sistemak.
Hondakinen eta botatzeko materialen bilketa.
Hauts-emisioak.
• Kaptazio-ekipamenduak.
• Ur-arazketako sistemak.
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5. prestakuntza-modulua:
ARROKA. MINERAL ETA BESTELAKO MATERIALAK TRATATZEKO ETA
USTIATZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0159

Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Stockak kontrolatzea, tratamendu-instalazioa egikaritzea eta material-fluxuaren kontrola eramatea.
EI1.1 Tratamendu-instalazio bateko material-mota desberdinak sailkatzea.
EI1.2 Materialen laginak metodo desberdinen bidez hartzen parte hartzea.
CE1.3 Elikadura-zirkuituen segida biltegiratze-toberei eta material metalikoak eta elementu arrotzak kentzeko haien
gailuei aplikatzen esku hartzea baita ekipamenduen abiaraztean eta gelditzean ere.
EI1.4 Instalazioa ikuskatzea eta izan daitezkeen buxadurak identifikatzea eta deuseztatzea.
EI1.5 Parametro desberdinen neurketa zuzenak egiten laguntzea unitate zehatzetan eta ekipamendu egokiak erabiliz.
EI1.6 Prozesua erregulatzeko datuak kontrol-paneleko ordenagailuan sartzen parte hartzea.
A2: Materialen birrinketa, ehoketa eta mikronizazioa egitea eta garraio jarraituko makinak kontrolatzea.
EI2.1 Parrilla eta elikadura-zirkuitua aztertzea eta birrindu ezin diren elementuak edo elementu arrotzak kentzen eta
elikadura erregulatzen laguntzea.
EI2.2 Bloke handiak eskuz edo baliabide mekanikoen bitartez txikiagotzen (parrillatik igaro ahal izateko) esku hartzea.
EI2.3 Irteera-ahoaren irekidura erregulatzea material-motaren eta lortu beharreko tamainaren arabera.
EI2.4 Birringailuak martxan jarri aurretik haien higadura-estaldurak eta -elementuak gainbegiratzea.
EI2.5 Instalazioaren abiaraztean (eskuz edo aginte-paneletik) parte hartzea.
EI2.6 Makinen funtzionamendua egiaztatzea eta izan daitezkeen anomaliak detektatzea.
EI2.7 Ehotako materialaren granulometriaren eta pulparen parametroen kontrolean esku hartzea bisualki eta laginak
hartuz.
EI2.8.Garraio jarraituko makinen elementu mugikorren funtzionamendu egokia eragozten duen material-metaketarik
ez dagoela egiaztatzea.
EI2.9 Uhal garraiatzailean egiten den material-deskarga kontrolatzea.
EI2.10 Uhal garraiatzailearen tentsioa erregulatzen laguntzea.
EI2.11 Erraboil akasdunak, karga-gidak eta errasketak aldatzen laguntzea baita uhal garraiatzailearen mekanismoen
olio-aldaketan ere.
EI2.12 Garraiatzaileen elikagailuak prozesuko funtzionamendu-parametroen arabera erregulatzen laguntzea.
EI2.13 Garraiatzaileen elementu desberdinetan izan daitezkeen anomaliak detektatzea eta martxan jarri aurretik
horiek konpontzen parte hartzea.
A3: Arroka, mineralak eta bestelako materialak ondoren tratatzeko edo zuzenean erabiltzeko ezarritako tamainen arabera
sailkatzea bide lehorrean eta bide hezean, aplikagarriak diren prozedura teknikoei jarraikiz.
EI3.1 Parrilla gainbegiratzea eta parrillaren sarreran egon daitezkeen bloke handiak kentzen laguntzea.
EI3.2 Baheen sareek material bakoitzari dagokion irekidura egokia dutela eta hausturarik ez dagoela egiaztatzea.
EI3.3 Baheketa-parametroak doitzen laguntzea produktua lortu nahi den granulometriarekin ateratzen dela
kontrolatzeko.
EI3.4 Hautsa kentzeko sistemen maneiuan esku hartzea eta horien funtzionamendua lan-girotik laginak hartuz
egiaztatzea.
EI3.5 Babesteko eta larrialdi-geldialdiko gailuen eta bereizle magnetikoen maneiuan esku hartzea mineralen sailkatzezirkuituetatik zati metalikoak kentzeko.
EI3.6 Kiribilen elikaduraren erregulazioan parte hartzea pulpa-aleen edukiaren arabera.
EI3.7 Ehoketa-zirkuituan flotazio bidez kontzentratzeko egokiak diren tamainetan erabilitako eskuaredun sailkagailuen
eta kiribildun sailkagailuen erregulazioan parte hartzea.
EI3.8 Sailkagailu mekaniko baten oinarrizko elementuak gainbegiratzea, hau da, dekantazio-tanga eta berrartzen den
hondarraren agitazio- eta garraio-mekanismoa.
EI3.9 Kiribilen elikaduraren erregulazioan parte hartzea pulpa-aleen edukiaren arabera.
EI3.10 Dekantazio-tangaren sakonera desberdinetan tamainak ondo bereizteko pulparen dentsitatea modu egokian
aldatzen dela egiaztatzea.
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EI3.11 Sailkapen-instalazioaren garraio- eta ponpaketa-elementu osagarrien maneiuan esku hartzea.
A4: Mineralak metodo grabimetrikoen bidez eta flotazio bidez kontzentratzea eta pulpak loditzea aplikagarriak diren
prozedura teknikoei jarraikiz.
EI4.1 Pultsazio-kaxen eta astinduzko baheen, diafragma-baheen eta bahe pneumatikoen funtzionamenduparametroak lortu beharreko kontzentratuaren kalitatearen arabera erregulatzen parte hartzea.
EI4.2 Astinduzko mahaien funtzionamendu-parametroak doitzen laguntzea lortu beharreko mineral-motaren eta
mineral-kalitatearen arabera.
EI4.3 Ura, magnetita eta ferrosilizioko nahasketa mineral-motaren arabera eta aurreikusitako azken dentsitatera
doituz prestatzen esku hartzea.
EI4.4 Elikadura mineral-motaren eta danbor bereizleen edukieraren arabera erregulatzen laguntzea.
EI4.5 Pultsazio-kaxen eta astinduzko baheen, diafragma-baheen eta bahe pneumatikoen funtzionamenduparametroak lortu beharreko kontzentratuaren kalitatearen arabera erregulatzen parte hartzea.
EI4.6 Erreaktiboek zehaztutako eskakizun guztiak betetzen dituztela egiaztatzea.
EI4.7 Pulparen pH-a eta dentsitatea zehazten eta flotatu beharreko mineral-motari doitzen parte hartzea.
EI4.8 Erreaktiboen dosifikazioa flotatu beharreko mineral-kantitateari doitzen dela egiaztatzea.
EI4.9 Kontzentratuen flotazio globala eta ondoren flotazio diferentziala egiteko prozesuan parte hartzea.
EI4.10 Malutatzaileen dosifikazioa loditze-parametroen arabera zehazten parte hartzea.
EI4.11 Tanga loditzailea eta hondoan metatutako material hondoratua husteko punturaino arrastatzeko bere
elementuak maneiatzen laguntzea.
EI4.12 Tanga loditzailean gainezka egindako ur iragaziak instalaziora itzultzeko egokiak diren egiaztatzea.
EI4.13 Lohiak (lohi-ponpen eta diagrama-ponpen bidez) eta ur garbiak berriz instalaziora itzultzeko garraioekipamendu osagarrien maneiuan parte hartzea.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Instalazioa egikaritzea eta kontrolatzea.
-

Materialak pisatzea eta biltegiratzea prozesuaren etapa desberdinetan.
Arroka, mineral eta bestelako materialak ondoren emango zaien erabileraren arabera aukeratzea.
Material-mota desberdinak sailkatzea eta kantitate egokietan nahastea.
Tratamendu-instalazioa segida egokiari jarraikiz abiaraztea eta gelditzea.
Erreminta informatikoak eta automatak erabiltzea tratamendu-prozesuak kontrolatzeko.
Kontrol-elementuen maneiua.
Kontrol-panelak, kontrol zentralizatua eta eskuzko kontrola manipulatzea.
Hainbat neurketa egitea.
Etapa desberdinetan laginak hartzea eta emaitzak interpretatzea.

2. Birrinketa, ehoketa eta garraio jarraituko makinak.
-

Zirkuituak segida egokiari jarraikiz abiaraztea eta gelditzea.
Makinen lehen mailako mantentze-lanak egitea.
Makinen funtzionamendu-anomaliak detektatzea.
Parametroen erregulazioa eta kontrola.
Neurketak egitea prozesuan zehar.
Etapa desberdinetan laginak hartzea eta emaitzak interpretatzea.
Uhalaren tentsioaren erregulatzea.
Osagaien lehen mailako mantentze-lanak egitea.
Uhal garraiatzaileen arrabolak, gidak eta bestelako elementuak muntatzea eta desmuntatzea.
Garraiatzaileen osagaien mantentze-lanak.

3. Mineralen tamainaren araberako sailkapena.
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- Ekipamendu desberdinen erregulazioa.
- Parametroen doikuntza.
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- Etapa desberdinetan laginak hartzea eta emaitzak interpretatzea.
- Ekipamendu osagarriak egikaritzea.
- Ekipamenduen funtzionamendu desegokia zehaztea.

4. Mineralen kontzentrazioa eta pulpen loditzea.
-

Ekipamendu desberdinen erregulazioa.
Nahasketak prestatzea.
Etapa desberdinetan laginak hartzea eta emaitzak interpretatzea.
Neurketak egitea.
Ekipamenduak egikaritzea.
Erreaktiboen dosifikazioa.

5. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
-

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz betetzea.
Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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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

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion

MF0421_2:
Mineral, arroka eta bestelako
materialen tratamenduinstalazioen egikaritzapena
eta kontrola

•
•
•
•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Erregulazio- eta kontrol-sistema
automatikoetako goi-mailako teknikaria.
Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goimailako teknikaria.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
meatzaritzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
•
MF0422_2:
Mineral, arroka eta bestelako
materialen birrinketa eta
ehoketa

•
•
•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Erregulazio- eta kontrol-sistema
automatikoetako goi-mailako teknikaria.
Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goimailako teknikaria.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
meatzaritzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
•
MF0423_2:
Mineral, arroka eta bestelako
materialen tamainaren
araberako sailkapena

•
•
•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Erregulazio- eta kontrol-sistema
automatikoetako goi-mailako teknikaria.
Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goimailako teknikaria.
Erauzketa-industrien lanbide-arloko
meatzaritzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa, dagokion
MF0424_2
Mineralen kontzentrazioa
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•

graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
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• Erregulazio- eta kontrol-sistema

automatikoetako goi-mailako teknikaria.

• Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goimailako teknikaria.

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko

meatzaritzaren lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:

- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak.

- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Mineralak tratatzeko eta
ustiatzeko praktika-tailerra

200

300

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

1.M

1. M

4. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

X

Mineralak tratatzeko eta
ustiatzeko praktika-tailerra

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

–
–
Kudeaketa-gela

–
–
–
–
–
–

Ikus-entzunezko ekipoak.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
Espezialitateko software espezifikoa.
Errotuladorez idazteko arbelak.
Orri birakaria.
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
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Mineralak tratatzeko eta ustiatzeko
praktika-tailerra
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ekipamenduak:
Aire-girogailuak.
Elikagailuak.
Analizatzaile jarraituak.
Kamioi-baskula.
Pisaketa jarraituko baskula.
Ur garbiko ponpak.
Diafragma-ponpak.
Lohi-ponpak.
Garbiketa-kaxak.
Hauts-kaptadoreak.
Flotazio-gelaxkak.
Zikloiak.
Zilindro garbitzaileak.
Uhal garraiatzaileak.
Eskuaredun sailkagailuak eta kiribildun sailkagailuak.
Konpresoreak.
Bahe agortzaileak.
Diafragma-baheak.
Bahe pneumatikoak.
Pultsaziozko baheak.
Astinduzko baheak.
Bahe mekanikoak.
Bahe dardarkariak.
Dentsimetroa.
Erregulazio- eta kontrol-sistema automatizatua.
Laginak hartzeko makina automatikoak.
Dosifikagailuak.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Segurtasun-ekipamenduak.
Laginak hartzeko ekipoak.
Xukaderak.
Kiribilak.
Huts-iragazkiak.
Prentsa-iragazkiak.
Biraketazko harritxintxar-makinak.
Hidrozikloiak.
Barailadun xehamakinak eta xehamakina birakariak.
Perkusio-mailu hidraulikoa edo pneumatikoa.
Astinduzko mahaiak.
Mikronizagailuak.
Barrazko errotak.
Bolazko errotak.
Zilindro leuneko eta horzduneko errotak.
Parrillak. .
Aginte-mahaia eta aginte-panela.
Eskuarea.
Sareta kurbatuak.
Sareta finkoak.
Putzupada-gurpilak.
Lehortegiak.
Bereizgailu magnetikoak.
Siloak.
Tangak.
Inguru dentsoko danborrak.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Toberak.
Laginak hartzeko makinak.
Garraiatzaile pneumatikoak.
Konozko birringailu birakariak.
Lohia kentzeko tromelak.
Erremintak:
Aitzurra.
Haga kentzeko barra.
Mantentze-lanetako erremintak.
Grifa-giltzak.
Giltza finkoak.
Giltza ingelesak.
Pala.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta
ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen
segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
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 -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
–Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
–25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
–Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera
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