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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
LEHERGAI BIDEZKO LURPEKO INDUSKETA 
 
KODEA 
IEXM0409 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX133_2: Lehergai bidezko lurpeko indusketa (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Lurpeko baoen indusketa eta prestaketa egitea baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obra zibilak egiteko, zulaketa- eta 
leherketa-tekniken bitartez, eta baoen euspena eginez, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruz 
indarrean dagoen araudiaren arabera. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0417_2: Lurpeko zulaketa egitea 
- UC0418_2: Lurpeko leherketak egitea 
- UC0419_2: Koadro, zertxa eta ainguraketa bidezko euspena egitea 
- UC0420_2: Hormigoi-proiekzioak egitea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera lurpeko indusketak, lurren euspena eta sendotzea 
egiten dituzten enpresa publiko edo pribatu txiki, ertain edo handietako produkzio-eremuan, induskatutako materialak 
aprobetxatuz edo ez. Jarduera teknikoak betetzen ditu goragoko mailako teknikariek agindutako funtzioen eta 
helburuen esparruan, goragokoen argibide orokorrak jasoz eta aldi berean haiei informatuz. 
Lehergai bidezko leherketak egiteko lanbide-jarduera Administrazio orokor eskudunaren arautegiaren eraginpean 
dago. 
 
Produkzio-sektoreak 
Erauzketa-industrietako eta eraikuntzako sektoreetan kokatzen da, eta, batez ere, honako produkzio-jarduera 
hauetan: 
- Energia-mineralen (antrazita, harrikatza, lignitoa eta zohikatza) erauzketa. 
- Uranio- eta torio-mineralen erauzketa. 
- Mineral metalikoen erauzketa.  
- Metalikoak eta energetikoak ez diren mineralen erauzketa (kareharria, igeltsua eta kreta, hareak eta buztinak, 
ongarrietarako eta produktu kimikoetarako mineralak, gatzarria eta bestelakoak). 6 
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- Lurpeko ingeniaritza zibileko obra bereziak (errepideetarako, trenetarako eta metrorako tunelak egitea eta abar.) 
- Lurpeko indusketak hornidura-sareak eraikitzeko (gasa, petrolioa, ura eta bestelakoak, hustubide-sareak barne). 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
8111.1048 Meatzaria orokorrean 
8111.1037 Meazuloak prestatzeko eta kontserbatzeko meatzaria 
8111.1015 Ikatza eta bestelako materialak ateratzeko meatzaria 
7892.1021 Meatzeetako artillaria 
8111.1059 Makina zulagailuen operadoreak (meatzeak) 
Azpitik hondoratze-lanetako meatzaria 
Eskoratzailea 
Harri-zulatzailea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0770:(Zeharkakoa) Lehergai 
bidezko lurpeko indusketako lan-
arriskuen prebentzioa 

60 

UF0771: Eragiketak eskuzko 
zulaketa-ekipamenduarekin. 30 

UF0772: Jumbo bidezko zulaketa. 90 

MF0417_2:  
Lurpeko zulaketa 240 

UF0773: Eragiketak zulagailu 
birakari pneumatikoekin edo 
elektrohidraulikoekin  

60 

UF0770:(Zeharkakoa) Lehergai 
bidezko lurpeko indusketako lan-
arriskuen prebentzioa 

60 MF0418_2:  
Lurpeko leherketak 150 

UF0774: Lurpeko leherketak  90 
UF0770:(Zeharkakoa) Lehergai 
bidezko lurpeko indusketako lan-
arriskuen prebentzioa. 

60 

UF0775: Koadro edo zertxa 
metaliko bidezko euspena. 60 

UF0776: Hainbat buloi-mota 
bidezko euspena 60 

MF0419_2: 
Koadro, zertxa eta ainguraketa bidezko euspena 240 

UF0777: Erortzeak altxatzeko eta 
hesia jartzeko teknikak 60 

UF0770: Lehergai bidezko lurpeko 
indusketako lan-arriskuen 
prebentzioa 

60 MF0420_2:  
(ZEHARKAKOA) Hormigoi-proiekzioa 120 

UF0778: Hormigoien prestaketa eta 
proiekzioa 60 

MP0160:  
Lehergai bidez egindako lurpeko indusketako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 650  
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1. gaitasun-atala 
LURPEKO ZULAKETA EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

LURPEKO LEHERKETAK EGITEA 
 

3. gaitasun-atala 
KOADRO, ZERTXA ETA AINGURAKETA BIDEZKO EUSPENA 

EGITEA 
 

4. gaitasun-atala 
HORMIGOI-PROIEKZIOAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
LURPEKO ZULAKETA EGITEA. 
 
Kodea: UC0417_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak, segurtasun-ekipamenduak eta zulaketa eraginkortasunez eta segurtasunez 
egiteko behar diren makinak, erremintak eta materialak prestatzea, laneko argibideen eta segurtasunari buruz indarrean 
dagoen araudiaren arabera.  

BI1.1 Zulaketa gauzatu bitartean erabili behar diren ekipamenduak (norbera babestekoak) prest daude eta egoera 
onean; horrez gain, hurreneko arduradunari falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez 
dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio. 
BI1.2 Zeregina ezagutzeko behar diren segurtasun-ekipamenduak (gas- eta erradioaktibitate-detektagailuak) prest 
daude, eta ekipamendu horien funtzionamendua ziurtatzeaz gain, falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-
egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.3 Zulaketa gauzatzeko behar diren makinak, erremintak, lanabesak eta materialak (ginbaletak, zulaketa-ahoak, 
zulagailuak eta bestelakoak) prest daude eta egoera onean; horrez gain, falta direnak edo funtzionamendu-egoera 
egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.4 Zulatzeko ekipamenduak, makinak eta erremintak egiaztatzeko eta lehen mailako mantentze-lanak 
gauzatzeko eragiketak (koipeztatzea, olio-mailak, geldirik dagoen makina erregaiz kargatzea eta abar) 
fabrikatzaileak ezarritako prozeduren arabera egiten dira, haien funtzionamendu ezin hobea bermatuz. 

LB2: Lanlekuaren egoera segurtasun-mugen eta -baldintzen barruan dagoela egiaztatzea, zulaketa segurtasunez eta 
eraginkortasunez egiten dela bermatzeko, indarreko araudiaren arabera.  

BI2.1 Egiaztatzen da segurtasun-ekipamenduekin egindako neurketak (gas- eta erradioaktibitate-detektagailuak) 
indarreko araudian ezarritako segurtasun-mugen barruan daudela, eta hurreneko arduradunari jakinaraziko zaio 
ekipamendu horietan detektatzen den anomalia oro. 
BI2.2 Lanlekuan frontearen egoera, euspena eta aireztapena aztertzen dira eta detektatutako anomalia ororen 
berri ematen zaio hurreneko arduradunari. 
BI2.3 Lan-frontea aztertzen da huts egindako barrena-zulorik ote dagoen egiaztatzeko (kasu horretan, lanak eten 
egingo dira eta zereginaren arduradunari jakinaraziko zaio) edo aurreragoko leherketaren baten barrena-zuloen 
hondorik ote dagoen egiaztatzeko (kasu horretan debekatuta dago horien gainean zulatzea), indarreko araudiaren 
arabera. 
BI2.4 Lan-ingurunea ordenan egongo da, eta bertan ez da materialik, ekipamendurik, erremintarik eta lanabesik 
izango. 
BI2.5 Lan horiekin zerikusirik ez duten langileei jakinarazten zaie lan horiei ekingo zaiela, zulatzen hasteak inolako 
arriskurik ekarriko ez duela bermatzeko. 

LB3: Lan-frontean barrena-zuloak zulatzea eskuzko zulaketa-ekipamenduekin, leherketak egiteko, lurrak sendotzeko, 
buloitzeko, drainatzeko, mendiguneak distentsionatzeko, ainguraketak egiteko eta prestatzeko, zulaketa-eskemaren eta 
laneko argibideen araberako mozketa, luzera, norabidea eta inklinazioa duten zulaketak lortuz. 

BI3.1 Ginbaleta (integrala edo ebaketa-ahoa txertatua duena) zulaketa-ekipamendura egokitzen da eta 
mozketarako, zulaketaren luzerarako eta lur-motarako egokia da; horrez gain, ebaketa-elementuaren higadurak 
zulaketa egitea ahalbidetzen du. 
BI3.2 Aire konprimatuko mahukak, hidraulikoko tenkagailuak, hala badagokio, eta ura dagokion sarera eta 
ekipamendu zulatzailera konektatzen dira, airea eta ura behar den presioz iristen direla. 
BI3.3 Ekipamendu zulatzailea muntatuta dago, koipeztagailu, ginbalet eta guzti, bere bultzatzailearekin (zutabea) 
kokatuta, ondo ainguratuta eta nibelatuta, zulaketa gauzatu bitartean desplazamendurik ez izateko. 
BI3.4 Zulaketa-abiadura zulatzen ari den lurrerako egokia da, bultzatzailearen eta ura igarotzeko giltzetan 
eraginez, zulaketa eraginkorra eta egokia izan dadin. 
BI3.5 Barrena-zuloak zulatuta daude eta ez dute trabarik, kopuruari, norabideari, inklinazioari, luzerari eta 
helburuari dagokionez, zulaketa-eskemaren, laneko argibideen eta ekipamenduaren funtzionamenduari buruzko 
eskuliburuaren (fabrikatzailearena) arabera. 
BI3.6 Zulaketa amaitu ostean, ekipamenduak eta erremintak kendu egiten dira frontetik leku seguru batera. 
BI3.7 Zulaketa-jarduerak atmosferaren egoera, arrokak eror daitezkeela eta zarata- eta hauts-mailak oso kontuan 
hartuta egiten dira.  
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LB4: Jumboa kokatzea eta prestatzea, galiboak eta lurzoru-mailak egiaztatuz, zulaketa ahalik eta errendimendu 
handienarekin egiteko eta pertsonei eta materialei arriskuak saihestuz.  

BI4.1 Jumboaren besoak, ginbaletak eta bestelako elementu mugikorrak ibilgetu egiten dira, haien finkapena 
egiaztatuz, zulaketa-posiziora eramaterakoan desplazamendurik ez izateko. 
BI4.2 Jumboa zulaketa-lekura eramateko ibilbidearen lurzoru-maila, nibelazioa eta galiboak funtzionamenduari 
buruzko fabrikatzailearen eskuliburuetan eta enpresaren segurtasun-xedapenetan bildutako funtzionamendu- eta 
segurtasun-baldintzen barruan daude. 
BI4.3 Jumboa kokatzen da eta erabat egonkor geratzen da zulaketa-posizioan, lurrarekiko ainguraketa eta 
nibelazioa egiaztatuz, zulaketa gauzatu bitartean desplazamendurik ez izateko. 
BI4.4 Jumbo automatikoetan edo erdi-automatikoetan beren posizionamendua ziurtatzen da erreferentzia-laserra 
erabiliz.  
BI4.5 Egiaztatzen da jumbo elektrohidraulikoetako isolamendu elektrikoaren kontrola jumbo horiek funtzionatzeko 
segurtasun-mugen barruan dagoela. 
BI4.6 Barrena-zuloak garbitzeko, hautsaren kontra egiteko eta hozteko ura konektatzen da eta egiaztatzen da 
behar adinako presioa duela funtzionamenduari buruzko argibideen arabera zulatzeko. 
BI4.7 Ebaketa-ahoa zulaketa-hagaxkara akoplatzen da, eta egiaztatzen da zulaketa-mozketarako eta lur-motarako 
egokia dela, eta haren higadurak zulaketa egitea ahalbidetzen duela. 
BI4.8 Zulaketaren hagaxka-multzoa irristailuan eta, hala badagokio, elikagailuan jartzen da barrena-zuloen luzera 
lortzeko behar adinako kopuruan. 

LB5: Lan-frontean barrena-zuloak jumbo bidez zulatzea, leherketak egiteko, buloitzeko, drainatzeko, lurrak sendotzeko, 
mendiguneak distentsionatzeko, ainguraketak egiteko eta prestatzeko, zulaketa-eskemaren eta laneko argibideen 
araberako mozketarekin, luzerarekin, norabidearekin eta inklinazioarekin bat datozen zulaketak lortuz. 

BI5.1 Jumboa abiarazteko sekuentziaren arabera ateratzen da, funtzionamenduari buruzko eskuliburuaren 
arabera, zirkuitu hidraulikoen eta hozte-zirkuituen presioak eta tenperatura balio ezin hobeen barruan daudela eta 
aginte-mahaien mugimenduetara erreakzionatzen duela egiaztatuz. 
BI5.2 Egiaztatzen da zulaketa-abiadura zulatzen den lurrerako egokia dela, ekipamenduaren erregulazioan 
eraginez ekipamenduaren funtzionamenduari buruzko eskuliburuan ezarritakoaren arabera, zulaketa eraginkorra 
eta zuzena izan dadin. 
BI5.3 Jumbo automatiko eta erdi-automatikoetan programaren argibideak egikaritzen dira. 
BI5.4 Egiaztatzen da haga-multzo zabalgarrien elementuak egoera onean daudela eta behar bezala doituta 
zulaketarekin jarraitzeko. 
BI5.5 Ginbaleta edo zutabea kendu egiten da ez krokatzeko, eragiketa amaitzean barrena-zuloa libre gera dadin. 
BI5.6 Barrena-zuloak zulatuta daude eta ez dute trabarik, kopuruari, norabideari, inklinazioari, mozketari, luzerari 
eta helburuari dagokionez, zulaketa-eskemaren, laneko argibideen eta ekipamenduaren funtzionamendurako 
eskuliburuaren arabera. 
BI5.7 Egiaztatzen da gas kaltegarriak (CO, CO2 diesel-motorrak dituzten orgetan) indarreko araudian ezarritako 
segurtasun-mugen barruan daudela beti, haien presentzia etengabe kontrolatuz detektagailu egokiekin. 
BI5.8 Zulaketa amaitu ostean, ekipamenduak eta erremintak kendu egiten dira frontetik leku seguru batera. 
BI5.9 Jumbo bidezko zulaketa arrokak eror daitezkeela, elementu mugigarrien eta hagatxo-multzoaren inpaktuak 
izan daitezkeela edo horiekin harrapatuta geratzeko arriskua egon daitekeela kontuan hartuta egiten dira. 

LB6: Lur bigunetako barrena-zuloak zulatzea zulagailu birakarien, pneumatikoen edo elektrohidraulikoen bitartez, 
leherketak egiteko, buloitzeko, drainatzeko, lurrak sendotzeko, mendiguneak distentsionatzeko, ainguraketak egiteko eta 
prestatzeko, zulaketa-eskemaren eta laneko argibideen araberako mozketarekin, luzerarekin, norabidearekin eta 
inklinazioarekin bat datozen zulaketak lortuz. 

BI6.1 Zulagailu birakaria zutabearen edo euskarriaren gainean kokatzen eta ibilgetzen da, zulaketa-norabide eta -
inklinazio zehatzarekin, laneko argibideen arabera, eusteko tenkagailuen finkapena egiaztatuz. 
BI6.2 Egiaztatzen da zulagailu elektrohidraulikoetako isolamendu elektrikoaren kontrola zulagailu horiek 
funtzionatzeko segurtasun-mugen barruan dagoela. 
BI6.3 Egiaztatzen da aire konprimatuko mahukak, ur-mahukak eta/edo jariakin hidraulikoko mahukak behar bezala 
konektatuta daudela aginte-mahaira, bloke hidraulikora, zulagailura eta sarera, eta presio egokiak dituztela 
funtzionamendu-argibideen arabera zulatzeko.  
BI6.4 Ebaketa-ahoa zulaketa-hagaxkara akoplatzen da, eta egiaztatzen da zulaketa-mozketarako eta lur-motarako 
egokia dela, eta haren higadurak zulaketa egitea ahalbidetzen duela. 
BI6.5 Egiaztatzen da zulaketaren biraketa eta bultzada egokiak direla; horretarako, haien erregulazio hidraulikoa 
edo pneumatikoa kontrolatzen dira aginte-mahaitik funtzionamenduari buruzko eskuliburuaren argibideen arabera. 
BI6.6 Ginbaleta edo zutabea kendu egiten da ez krokatzeko, eragiketa amaitzean barrena-zuloa libre gera dadin . 
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BI6.7 Barrena-zuloak zulatuta daude eta ez dute trabarik, kopuruari, norabideari, inklinazioari, mozketari, luzerari 
eta helburuari dagokionez, zulaketa-eskemaren, laneko argibideen eta ekipamenduaren funtzionamenduari 
buruzko eskuliburuaren (fabrikatzailearena) arabera. 
BI6.8 Zulagailu birakari bidezko zulaketa ekipamendua finkatzeko eta hagaxka-multzoa manipulatzeko eragiketak 
oso kontuan hartuta egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. Mailu zulatzailea. Bultzatzaileak. Koipeztatzaileak. 
Zulatzeko jumboa (eskuzkoa, automatikoa edo erdi-automatikoa). Zulagailu birakariak. Hagaxka-multzoak eta zulaketa-
ahoak. Erremintak, lanabesak, materialak eta osagarriak. 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Zulatutako barrena-zuloak leherketak egiteko, buloitze-teknika bidezko euspenak egiteko, drainatzeko, lurrak sendotzeko 
zementu-injekziorako, lurrak distentsionatzeko eta iragazgaizteko. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-eskuliburuak. Zulaketa-argibideak eta 
-eskemak. Datu topografikoak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. 
Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
Lan- eta gorabehera-parteak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
LURPEKO LEHERKETAK EGITEA. 

 
Kodea: UC0418_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lurpeko leherketa eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko behar diren makinak, erremintak eta materialak 
norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-ekipamenduak prestatzea, laneko argibideen eta laneko arriskuen 
prebentzioari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.  

BI1.1 Lurpeko leherketetan erabili behar diren ekipamenduak (norbera babestekoak) prest daude eta egoera 
onean; horrez gain, hurreneko arduradunari falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez 
dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio. 
BI1.2 Zeregina ezagutzeko behar diren segurtasun-ekipamenduak (gas-detektagailuak edo bestelakoak) prest 
daude, eta ekipamendu horien funtzionamendua ziurtatzeaz gain, falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-
egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.3 Leherketa gauzatzeko behar diren makinak, erremintak, lanabesak eta materialak (lehertzailea, ohmetroa, 
galkamakilak, puntzoiak, konektoreak, omega tutuak eta bestelakoak) prest daude eta egoera onean; horrez gain, 
falta direnak edo funtzionamendu-egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.4 Leherketa gauzatzeko ekipamenduak, makinak eta erremintak egiaztatzeko eta lehen mailako mantentze-
lanak gauzatzeko eragiketak fabrikatzaileak ezarritako prozeduren arabera egiten dira, haien funtzionamendu ezin 
hobea bermatuz. 

LB2: Lanlekuaren egoera segurtasun-mugen eta -baldintzen barruan dagoela egiaztatzea, lurpeko leherketak 
segurtasunez eta eraginkortasunez egiten direla bermatzeko, indarreko araudiaren arabera.  

BI2.1 Egiaztatzen da segurtasun-ekipamenduekin egindako neurketak (gas- eta erradioaktibitate-detektagailuak 
edo bestelakoak) ezarritako segurtasun-mugen barruan daudela, eta hurreneko arduradunari jakinaraziko zaio 
ekipamendu horietan detektatzen den anomalia oro. 
BI2.2 Pega elektrikoetan egiaztatzen da inguruetan ez dagoela leherketaren tiro kontrolaezina eragin dezakeen 
ekaitzik. 12 
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BI2.3 Lanlekuan frontearen egoera, euspena eta aireztapena aztertzen dira eta detektatutako anomalia ororen 
berri ematen zaio hurreneko arduradunari.  
BI2.4 Lan-frontea aztertzen da aurreragoko leherketaren batean erabilitako barrena-zuloaren hondorik eta huts 
egindako barrena-zulorik ote dagoen egiaztatzeko; kasu horretan debekatuta dago barrena-zulo horiek lehergaiz 
berriz kargatzea, indarreko araudiaren arabera. 
BI2.5 Egiaztatzen da kargatu eta tiro egin beharreko barrena-zuloetan pitzadurarik, hutsunerik, urik edo trabarik ote 
dagoen, neurri egokiak hartzeko.  
BI2.6 Lan-ingurunea ordenan egongo da, eta ez da materialik, ekipamendurik, erremintarik eta lanabesik izango. 
BI2.7 Lanekin zerikusirik ez duten langileei jakinarazten zaie leherketari ekingo zaiola, eta era berean, jakinarazten 
zaie leherketa non egingo den, tiro noiz egingo den, zer seinaleztapen-mota jarriko den, eta abar. 

LB3: Lehergailuak, hastapen-sistemak eta osagarriak garraiatzea, manipulatzea eta biltegiratzea leherketaren esparru 
barruan, indarreko araudiaren arabera.  

BI3.1 Egiaztatzen da ustiategi barruan garraiatzeko erabilitako ibilgailuak eta ontziak baimenduta ote dauden. 
BI3.2 Garraiatzeko ordua eta langileak sartzeko eta ateratzeko txanda nagusien orduak ez dira berdinak. 
BI3.3 Lehergaiak eta hastapen-sistemak baimendutako deposituetan eta bolborategietan biltegiratzen dira, 
onartutako arau teknikoei jarraikiz.  
BI3.4 Egiaztatzen da lehergailuak eta hastapen-sistemak prest daudela eta kontserbazio- eta iraungipen-egoera 
onean daudela erabiltzeko, dagozkien homologazioen, espezifikazioen eta laneko argibideen arabera. 
BI3.5 Lehergaiak eta hastapen-sistemak erabiliko diren lekuetara banatzen dira, bereizita, beren jatorrizko 
ontzietan edo bizkar-zorroetan, kartutxo-uhaletan edo baimendutako ibilgailuetan. 
BI3.6 Lehergaiak eta hastapen-sistemak garraiatzen eta banatzen dira, arreta berezia jarriz garraioko ibilgailuen 
talkarik, inpakturik eta kontaktu elektrikorik ez izateko, lehergailu eta sistema horien kontrolik gabeko leherketa 
eragin baitezakete. 
BI3.7 Lehergaiak zuzeneko kontaktuak eta lehergai horien lurrunak —kalte fisiologikoak eragin ditzaketenak— 
arnastu gabe manipulatzen dira. 

LB4: Barrena-zuloak baliabide eta prozedura egokiak erabiliz kargatzea eta galkatzea, lurpeko leherketa abiarazleen 
konexiorako prest gera daitezen, tiroko planoari eta laneko argibideei jarraikiz, eta segurtasunari buruz indarrean dagoen 
araudiaren arabera. 

BI4.1 Hastapen-sistema elektrikoetan nahiz ez-elektrikoetan, kartutxo-pizgailua kargatu aurretik prestatzen da, 
laneko argibideen eta indarreko araudiaren arabera. 
BI4.2 Solteko lehergaia ekipamendu homologatuekin edo adostasun-ziurtagiriarekin kargatzen da, leherketa-
proiektuari jarraikiz, eta kasu bakoitzean aplika daitekeen araudiaren arabera. 
BI4.3 Lehergaian eta hastapen-sistemetan indarkeriazko ekintzarik gauzatu gabe kargatzen eta galkatzen dira, eta 
kontu handiz kableen muturrekin ziztatu gabe, kordoi detonatzailean edo lehergaiaren kartutxoetan urraturik edo 
ebaketarik egin gabe, kontaktu kimikorik izan gabe edo lehergaien lurrunak arnastu gabe. 
BI4.4 Barrena-zuloak behar bezala galkatuta geratzen dira kasu bakoitzean erabili behar diren material egokiekin, 
laneko argibideen eta indarreko araudiaren arabera. 
BI4.5 Egin beharreko lana behar bezala zainduta dago beti, edo sarrera debekatuta dagoela adierazten duten 
seinaleekin. 
BI4.6 Kargatu ondoren sobera geratzen diren lehergaiak eta osagarriak kendu egiten dira frontetik, aplika 
daitekeen araudiaren arabera. 
BI4.7 Lehergaiaren ontziak eta bilgarriak kendu egiten dira leherketa egingo den lekutik; era horretan, inguruan 
zabaltzea saihestuko baita. 

LB5: Abiarazleak lurpeko leherketarako diseinatutako tiro-eskemaren arabera konektatzea, laneko argibideei jarraikiz, 
eta segurtasunari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 

BI5.1 Pega elektrikoetan, egiaztatzen da tiro-linea, tiro egiteko soilik dena, jarrita eta elektromagnetikoki isolatuta 
dagoela, kable homologatu bidez eratuta dagoela, erresistentzia elektriko egokia duela eta muturretan 
zirkuitulaburtuta dagoela tiroa egin arte. 
BI5.2 Pega elektrikoetan, egiaztatzen da tiro-linea, tiro egiteko soilik dena, jarrita eta elektromagnetikoki isolatuta 
dagoela, kable homologatu bidez eratuta dagoela, erresistentzia elektriko egokia duela eta muturretan 
zirkuitulaburtuta dagoela tiroa egin arte. 
BI5.3 Hastapen-sistemak elkarren artean konektatzen dira, kasu bakoitzean, laneko argibideen eta indarreko 
araudiaren arabera. 
BI5.4 Hastapen-sistemak tiro egiteko lineari behar bezala konektatuta geratzen dira, gai leherkorretara 
transmititzen direla bermatuz. 
BI5.5 Pega elektrikoetan, lehertzailearen orratzak artillariaren edo leherketaren arduradunaren esku daude beti. 
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BI5.6 Metxa bidezko pegetan, metxa geldoaren ebaketa eta metxaren detonagailuarekiko lotura lehergailuen 
maneiuari dagokionez indarrean dagoen araudiaren arabera egiaztatzen da. 

LB6: Gai leherkorraren tiroa lurpeko leherketetarako segurtasunari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera 
gauzatzea, pega langileentzako eta instalazioetarako segurtasunez egin ahal izateko.  

BI6.1 Tiroa babestutako gunetik egiten da, metxa bidezko pegen kasuan izan ezik. 
BI6.2 Tiro egiteko gunea eta inguruneak aztertu eta seinaleztatu egiten dira, perimetroa mugatuz, eta langilerik ez 
dagoela eta leku seguruan daudela egiaztatuz, aplika daitekeen araudiaren arabera. 
BI6.3 Lehertzeko arriskua duten lurpeko lanetan, egiaztatzen da babestutako guneko ingurumen-baldintzak (gasak 
eta bestelakoak) segurtasunari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako mugen barruan daudela, eta horien 
neurria eta kontrola ziurtatzen dira segurtasun-ekipamendu egokiekin (detektagailuak eta bestelakoak). 
BI6.4 Pega elektrikoetan, tiro-lineak jarraitutasuna dauka eta Ohmetro bidez eta babestutako gunetik egiaztatzen 
da haren erresistentzia elektrikoa balio egokien barruan dagoela eraginkortasunez eta segurtasunez tiro egiteko. 
BI6.5 Pega elektrikoetan, anormaltasunen bat baldin badago, tiro-linea zirkuitulaburtu egiten da, bisualki aztertzen 
da eta elektrikoki egiaztatzen da, babestutako gunetik beti. 
BI6.6 Tiro-linea aparatu abiarazleari konektatzen zaio gune babestuan, eta tiro egiten da, betiere entzunez 
egiaztatuz pega gauzatu zela, eta anormaltasunen bat detektatuz gero, kasu horietan indarrean dagoen 
araudiaren arabera jardungo da. 
BI6.7 Metxa bidezko pegetan, metxak luzera egokia izango du langilea babestu behar den lekura behar adina 
denboraz iritsi ahal izateko. 
BI6.8 Metxa bidezko pegetan barrena-zuloak disparatzen dira, gehienez ere sei, tiroa entzunez kontrolatuz eta 
guztiek eztanda egin dutela ziur ez bazaude ordu-erdi batean ustiategirako sarrera debekatuz. 
BI6.9 Leherketa egin ondoren, frontera sartu ahal izango da lanaren arduradunak edo teknikari arduradunak 
baimena eman ostean. 

LB7: Egoera txarrean edo iraungita dauden lehergaiak eta hastapen-sistemak lehergai-mota bakoitzerako ezarritako 
prozeduren eta segurtasuneko barne-xedapenen arabera suntsitzea, eragiketa eraginkortasunez eta langileentzako, 
instalazioetarako eta lan-ingurunerako segurtasunez gauza dadin. 

BI7.1 Lehergaien eta hastapen-sistemen iraungipen-data eta eduki dezaketen narriadura-egoera egiaztatzen dira. 
BI7.2 Egiaztatzen da suntsitzeko gunean segurtasuneko barne-xedapenetan ezarritako baldintzak, eta bereziki 
azterketari, seinaleztapenari, perimetroaren mugaketari eta langileak ez egoteari dagozkionak, betetzen direla.  
BI7.3 Suntsiketa lehergai eta hastapen-sistema moten izaera kontuan hartuta gauzatzen da, laneko argibideei eta 
segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz. 
BI7.4 Lehergaiak ingurumenean eragin ditzaketen ondorioak (akuiferoak kutsatzea, suteak, keak, gasak eta 
zarata) kontuan hartuta suntsitzen dira. 
 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. Ohmetroak. Lehertzaileak. Kableak. Detonagailuak. 
Lehergaiak kargatzeko ekipamenduak. Lehergaiak. Hastapen-sistemak. Erremintak, lanabesak, osagarriak eta 
materialak. Garraiobideak. 
 
Produktuak edo lanaren emaitza 
Induskatutako baoak. Arroka hautsiak eta sakabanatuak. Egoera txarrean dauden eta suntsitu diren lehergaiak eta 
hastapen-sistemak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen funtzionamenduari buruzko eskuliburu teknikoak (karga 
mekanikoko makina, ohmetroa, lehertzailea, detektagailuak). Eskuliburu teknikoak, lehergailu-moten, hastapen-sistema 
moten eta osagarri-moten ezaugarriekin eta aplikazioekin. Tiroko planoak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
Lehergaiei buruzko arautegia. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak eta argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko 
barne-xedapenak.  
Lan- eta gorabehera-parteak. Lehergaien erabilerari buruzko aktak. Lehergaien kontsumoari buruzko erregistro-liburua. 
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3. gaitasun-atala: 
KOADRO, ZERTXA ETA AINGURAKETA BIDEZKO EUSPENA EGITEA 

 
Kodea: UC0419_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak, segurtasun-ekipamenduak eta euspena eraginkortasunez eta segurtasunez 
egiteko behar diren makinak, erremintak eta materialak prestatzea, laneko argibideen eta laneko arriskuak prebenitzeari 
eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 

BI1.1 Euspen-lanetan erabili behar diren ekipamenduak (norbera babestekoak) prest daude eta egoera onean 
daude; horrez gain, hurreneko arduradunari falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez 
dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio. 
BI1.2 Zeregina ezagutzeko behar diren segurtasun-ekipamenduak (gas- eta erradioaktibitate-detektagailuak) prest 
daude, eta ekipamendu horien funtzionamendua ziurtatzeaz gain, falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-
egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.3 Euspenerako behar diren makinak, erremintak eta materialak (inpaktu-giltzak, koadroak, zura, grapak, 
zementuak eta bestelakoak) prest daude eta egoera onean; horrez gain, falta direnak edo funtzionamendu-egoera 
egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.4 Euspenerako ekipamenduak, makinak eta erremintak egiaztatzeko eta lehen mailako mantentze-lanak 
(koipeztatzea, olio-mailak eta bestelakoak) gauzatzeko eragiketak fabrikatzaileak ezarritako prozeduren arabera 
egiten dira, haien funtzionamendu ezin hobea bermatuz. 

LB2: Lanlekuaren egoera segurtasun-mugen eta -baldintzen barruan dagoela egiaztatzea, euspena eraginkortasunez 
egiteko, indarreko araudiaren arabera. 

BI2.1 Egiaztatzen da segurtasun-ekipamenduekin egindako neurketak (gas- eta erradioaktibitate-detektagailuak) 
indarreko araudian ezarritako segurtasun-mugen barruan daudela, eta hurreneko arduradunari jakinaraziko zaio 
ekipamendu horietan detektatzen den anomalia oro.  
BI2.3 Egiaztatzen da lan-frontea eta hurbileneko euspena, dagoeneko jarrita dagoena, segurua eta egonkorra 
dela, arrokak eta bestelako materialak askatzeko arriskurik ez dagoela; horretarako ingurua aztertuko da eta 
fronteko eta induskatutako baoan dauden arroka ezegonkorrak askatu egingo dira leku seguru batetik saneatzeko 
barra edo makina saneatzailea erabiliz, betiere egiaztatuz baoaren mozketa laneko argibideen araberakoa dela. 
BI2.3 Laneko frontea aztertzen da eta egiaztatzen da huts egindako bao-zulorik ote dagoen, huts egin duen bao-
zulorik baldin badago, lanak eten egingo dira eta lanaren arduradunari jakinaraziko zaio. 
BI2.4 Egiaztatzen da lan-ingurunea ordenan dagoela, eta materialik, ekipamendurik, erremintarik eta lanabesik ez 
dagoela. 
BI2.5 Lan horiekin zerikusirik ez duten langileei jakinarazten zaie lan horiei ekingo zaiela, euspen-lanek ez dutela 
inolako arriskurik eragingo bermatzeko. 

LB3: Koadroen edo zertxa metalikoen euspena eta horien estaldura jartzea, baoa segurtasunez eta aurreikusitako 
mozketarekin mantentzeko, ezarritako laneko argibideen eta prozeduren arabera. 

BI3.1 Euspeneko habexka desplazatuta geratzen da hegada eginez azken koadroaren edo zertxa eskoratuaren 
aurretik, aurreko koadro edo zertxei irmoki finkatuta eta koadroaren koroak jarri ahal izateko behar adinako hegada 
dutela, eskoratze-dentsitatearen eta laneko argibideen arabera. 
BI3.2 Trabankak edo koroak habexkaren gainean jartzen dira ezarritako eskoratze-distantzian, elkarri irmoki lotuta, 
ezarritako teilakatze-luzerekin, grapen kokapenarekin eta grapa horien estuerekin, eta aurreko koadroari 
bastidoreen bitartez lotuak, hartutako eskoratze-dentsitatearen arabera. 
BI3.3 Koadroaren edo zertxaren zutoinak istilen gainean jartzen dira, koroei lotuta, ezarritako teilakatze-luzerekin, 
grapen kokapenarekin eta grapen estuerekin eta aurreko koadroari edo zertxari lotuak, egitura bakarra eta 
egonkorra osatuz. 
BI3.4 Ebaketa handietan, koadro edo zertxa osoa jarri aurretik armatzen da plataforma bidez, irmoki lotutako koroa 
eta zutoin bidez, ezarritako teilakatze-luzerekin, grapen kokapenarekin eta grapen estuerekin muntaketari buruzko 
argibideen arabera, egitura bakarra eta egonkorra eratuz. 
BI3.5 Koadroaren edo zertxaren estaldura lurrak induskatutako perimetrotik desplazatzea eragotziko duen 
paketatze-mailarekin eta egonkortasunarekin jartzen da. 
BI3.6 Euspena arrokak eror daitezkeela eta karga astunak manipulatzeagatik eta jarrera desegokiak izateagatik 
giharretan eta hezurretan kolpeak har daitezkeela eta lesioak izan daitezkeela kontuan hartuz gauzatzen da. 15 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

LB4: Euspena buloi-mota desberdinekin egitea, baoa segurtasunez eta aurreikusitako mozketarekin mantentzea lortuz, 
finkapenari buruzko espezifikazio teknikoen eta laneko argibideen arabera.  

BI4.1 Egiaztatzen da buloiak jartzeko barrena-zuloak kopuru, mozketa, luzera, norabide eta inklinazio egokiz 
zulatuta daudela euspen-proiektuan azaltzen den zulaketa-eskemaren eta buloitze-dentsitatearen arabera. 
BI4.2 Aldizkako ahokadura duten buloien funtzionamendu egokia finkatzeko gailuak (ziria, hedapen-elementua eta 
bestelakoak) sartu aurretik duen funtzionamendua egiaztatuz bermatzen da, betiere fabrikatzailearen erabilera-
argibideen arabera. 
BI4.3 Erretxinen bidezko ainguraketa banatuko buloiek beren espezifikazioei erantzuten diete, haiek biltzen 
dituzten kartutxoak barrena-zuloaren luzera osoa hartzen dute, baina ez daude elkarren gainean, erretxinen 
osagaiak behar bezala nahastuta daude, eta nahasketa horrek buloiaren eta barrena-zuloaren arteko eraztun-
itxurako espazioa betetzen du oso-osorik.  
BI4.4 Gogortze bizkorreko zementuak erabiliz ainguraketa banatuko buloien erabilera egokia lortzen da kartutxo 
kopuru egokia sartuz edo mortero-esne bidez, horien edukiak erabat beteko du buloiaren eta barrena-zuloaren 
arteko eraztun-itxurako espazioa eta fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
BI4.5 Mortero-esne bidezko buloien zimendua behar bezala egiten da injekzio-kanula eta hala badagokio gainezka 
egindako kanula irmo finkatuz barrena-zuloa betetzeko prozesuan. 
BI4.6 Buloien finkapen-maila tentsiopean jarriz egiaztatzen da; horretarako makina dinamometrikoa edo antzeko 
beste sistema bat erabiltzen da, betiere fabrikatzaileak ezarritako prozeduren eta laneko argibideen arabera. 
BI4.7 Buloi bidezko euspen aktiboa edo esekia egikaritzerakoan oso kontuan hartzen da arrokak eror daitezkeela, 
zarata eta, hala badagokio, produktu kimikoekiko kontaktuak izan daitezkeela. 

LB5: Galiboak eta induskatutako baoen ebaketak berreskuratzea edo handitzea hesia jartzeko lanak eginez eta 
induskatutako baoetan izandako erortzeak altxatuz, ezarritako segurtasun-baldintzak kontuan hartuta. 

BI5.1 Lur-jotzetik edo mozketa-galeratik hurbil dagoen gunearen euspena indartu egiten da laneko argibideetan 
ezarritakoaren arabera, ondorengo indusketak ahalik eta segurtasun handienarekin bermatzeko. 
BI5.2 Frontean dauden obra-hondakinak eta gainerako materialak kendu egiten dira laneko argibideen arabera. 
BI5.3 Mozketa berriak euspen-proiektuan ezarritako dimentsioak ditu. 
BI5.4 Euspen berria euspen-proiektuan azaltzen den definizioaren arabera jartzen da. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak. Gas-detektagailuak. Erremintak, lanabesak eta materialak. Saneatze-barra, buloiak, 
erretxinak, zementuak eta morteroak, koadro metalikoak, grapak, bastidoreak eta zertxa metalikoak, parrilla, zura, sarea, 
Bernorld motako txapa. Inpaktu-giltza. Makina saneatzailea, plataforma metalikoa, plataforma jasotzailea, zulaketa-
ekipamenduak, injekzio-ekipamenduak, trakzio-ekipamenduak. Makina dinamometrikoa. 
 

Produktuak edo lanaren emaitza 
Baoen euspena. Lurrak sendotzea indusketa gauzatu aurretik eta ondoren. Lurren iragazgaizpena. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Eraikuntzazko eskuliburu teknikoak eta ekipamenduen eta makinen funtzionamenduari buruzkoak (saneatzeko makina, 
plataforma jasotzailea). Eskuliburu teknikoak buloi eta erretxina nagusien ezaugarriekin eta aplikazioekin. Laneko 
arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko 
barne-xedapenak. 
Lan- eta gorabehera-parteak. 
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Lehergai bidezko lurpeko indusketa 

4. gaitasun-atala: 
HORMIGOI-PROIEKZIOAK EGITEA 

 
Kodea: UC0420_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ekipamenduak kokatzea eta prestatzea hormigoi-proiekzioa ahalik eta errendimendu handienarekin egiteko eta 
pertsonei eta materialei kalteak eragitea saihestuz.  

BI1.1 Elementu mugikorrak behar bezala jartzen eta finkatzen dira lekualdaketak egiteko laneko posizioraino. 
BI1.2 Ekipoa kokatzen da eta egonkor geratzen da proiekzio-posizioan proiektua gauzatu bitartean nahi ez diren 
mugimenduak saihesteko. 
BI1.3 Egiaztatzen da proiekzio-makina elektrikoetako isolamendu elektrikoaren kontrola makina horiek 
funtzionatzeko segurtasun-mugen barruan dagoela. 
BI1.4 Proiekzioa amaitu ostean, makina garbitu egiten da, hodiak ez daudela buxatuta egiaztatuz. 
BI1.5 Elementu mugikorrak jartzen dira eta behar bezala finkatzen dira makina leku seguru batera eramateko. 
BI1.6 Makinaren lehen mailako mantentze-lanak fabrikatzailearen eskuliburuko argibideei jarraituz egiten dira. 

LB2: Hormigoi-proiekzioa produktu bakoitzaren espezifikazioei eta laneko argibideei jarraikiz gauzatzea. 
BI2.1 Egiaztatzen da estaliko den gainazala behar bezala erregularizatuta, saneatuta eta drainatuta dagoela.  
BI2.2 Sare metalikoa jarri behar bada, sare hori indusketaren ertzetan finkatzen da finkapen- eta gainjarpen-
sistema egokiekin, laneko argibideen arabera. 
BI2.3 Hormigoi proiektatuaren funtzionamendu egokia agregatuen, zementuen, gehigarrien eta uraren nahasketa 
homogeneo bidez lortzen da, laneko argibideetan eta prozeduretan ezarritako proportzioetan, eta horren kontrola 
lagin-entseguen edo probeten bitartez gauzatzen da. 
BI2.4 Induskatutako baoen hormen gainean proiektatzen dira hormigoiak, kapa uniformeen eta euspen-proiektuan 
adierazitako lodieren bitartez. 
BI2.5 Hormigoi-proiekzioa —bide lehorrekoa edo bide hezekoa— hautsa sortzea eta produktu kimikoekiko 
kontaktua oso kontuan hartuta gauzatzen da. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hormigoia proiektatzeko makina. Norbera babesteko ekipamenduak. Erremintak, lanabesak eta materialak: Hormigoiak 
eta morteroak, zementuak, agregatuak, zuntzak eta gehigarriak. Sare metalikoak eta finkapen-elementuak. 
 

Produktuak edo lanaren emaitza 
Hormigoi proiektatua baoak eusteko eta lurra sendotzeko. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hormigoi-/mortero-proiekzioko ekipamenduaren funtzionamenduari buruzko eskuliburu teknikoak. Eskuliburu teknikoak 
hormigoi eta zementu nagusien ezaugarriekin eta aplikazioekin. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak, ekipamendu 
horien maneiuari aplika dakizkiokeenak. 
Lan- eta gorabehera-parteak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1

5

2
3
4

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO ZULAKETA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LURPEKO LEHERKETAK  
 

3. prestakuntza-modulua:  
KOADRO, ZERTXA ETA AINGURAKETA BIDEZKO EUSPENA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

HORMIGOI-PROIEKZIOAK 
 

5. prestakuntza-modulua:  
LEHERGAI BIDEZ EGINDAKO LURPEKO INDUSKETAKO 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO ZULAKETA 
 
Kodea: MF0417_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0417_2: Lurpeko zulaketa egitea 
 
Iraupena: 240 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
LEHERGAI BIDEZKO LURPEKO INDUSKETAKO LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: UF0770 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko 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: Lurpeko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hartu beharreko 
segurtasun-neurriak identifikatuz. 

EI3.1 Lurpeko baoen ezaugarri bereziak definitzea, bao horietan egiten dituzten jardueretan duten eragina adieraziz. 
EI3.2 Lurpeko baoen helburu nagusiak zerrendatzea, baita iraunkorra edo aldi baterakoa izango den ere. 
EI3.3 Lurpeko indusketa batean egiten diren jarduera nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Dauden indusketa-teknikak eta -prozedurak deskribatzea (zulaketak eta leherketak eta baliabide mekanizatuak), 
ezaugarri nagusiak identifikatuz. 
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EI3.5 Zulaketa eta leherketa bidezko lurpeko indusketa gauzatzeko eragiketen sekuentzia deskribatzea orokorrean, 
erabiltzen diren baliabide nagusiekin lotuz. 
EI3.6 Barrena-zuloen zulaketa, euspena eta leherketa definitzea, ezaugarriak, aplikazioak eta erabilitako teknikak 
adieraziz. 
EI3.7 Lurpeko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, dagozkien babes-neurriekin erlazionatuta.  

A4: Lurpeko indusketako zereginak gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren 
arriskuak identifikatuz. 

EI4.1 Zulaketaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin erlazionatuz. 
EI4.2 Zulaketa-eragiketetan erabili behar diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea arriskuen arabera. 
EI4.3 Zulaketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko ekipamenduen erabilera egokia azaltzea, fabrikatzailearen 
erabilera-eskuliburuaren arabera. 

A5: Ezarritako prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak (gasak, euspena eta bestelakoak) zulaketa 
segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarreko 
araudiaren arabera. 

EI5.1 Aireztapen nagusiaren eta bigarren mailako aireztapenaren funtzionamendua, eta aireztapenaren instalazioa 
osatzen duten elementuen antolamendu egokia deskribatzea. 
EI5.2 Lurpeko indusketetako gas ohikoenak, horien ezaugarriak, ondorio kaltegarriak, detektatzeko aparatuak eta 
baimendutako laneko mugak aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.3 Zulatu beharreko lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri geomekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 
EI5.4 Baoak irekitzen badira lurrak duen portaera eta arroka-jausien kausak deskribatzea.  
EI5.5 Saneatze-eragiketa gauzatzeko ezarritako lan-prozedurak deskribatzea. 
EI5.6 Euspen-moten funtzionalitatea eta beren lan-ingurunean duten konfigurazioa ezagutzea. 
EI5.7 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren 
neurriak adieraziz. 
EI5.8 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 
adieraziz. 
EI5.9 Egoera espezifiko batean:  

- Aireztapena egiaztatzea. 
- Gasak neurtzea. 
- Baoaren egonkortasuna eta ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea. 

 
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. Printzipioak, arriskuak eta segurtasun-baldintzak lehergai bidezko lurpeko indusketetan. 
- Lurpeko indusketetako ingurumen-baldintzak 
- Lurpeko indusketaren definizioa. Hainbat aplikazio: meatzaritza eta azpiegiturak.  
- Lurpeko baoaren ingurune-baldintzak: argia, aireztapena, zaratak, konfinamendua, egonkortasuna.  
- Arrisku nagusiak lurpeko indusketaren ingurunean. Segurtasun-neurriak. 
- Lur-mota desberdinak. Lur-moten ezaugarriak eta portaera.  
- Lurpeko indusketa egikaritzea. Jarduera nagusiak: Abiatzea. Kargatzea eta garraioa. Euspena. Aireztapena.  
- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan eta 

biltegiratzean, eta kargatzean, tiro egitean eta suntsiaraztean. Erabilitako ekipamenduak leherketan dauden 
arriskuen arabera. Norbera babesteko ekipamendu bakoitzaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua. 

- Arriskuak lurpeko leherketetan 
- Pega elektrikoetan linea elektrikoekiko eta elementu eroale ez-aktiboekiko hurbiltasuna. 
- Indusketa-teknikak. Zulaketak eta leherketak. Baliabide mekanikoak.  
- Zulaketa-teknikak. Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
- Arriskuak zulaketan. Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Zulaketa-lanpostuaren arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
- Induskatutako baoen euspena: 

• Esfortzu-motak: Trakzioa. Konpresioa. Flexioa. Gilbordura. Bihurdura. Ebakidura.  
• Lur-motak: elastikoak, plastikoak. 
• Lurren tentsioak eta deformazioak. Bultzadak, hausturak, blokeen desplazamendua, konbergentziak edo 

mozketa-galerak. 
Lurren portaeran k
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 Era a
kuliburua. 

eta botatzeko materialen kudeaketa.  

- Lehen eta bigarren mailako aireztapena (kontzeptuak, ekipamenduak, fronterako distantziak). 
tatzea. Prebentzio-

- 
apenari buruzko araudi espezifikoa. 

• ontuan hartu beharreko alderdiak: Lurren izaera: hauskorrak, zurrunak, eraisteko joera 
dutenak. Hauste-maila. Mendigune harritsuaren egitura. Ur-presentzia.  
Kanpoko faktoreak: hurbileko baoen eragina, hurbileko baoen erortzeak. •  

bilit ko ekipamenduak zulaketan dauden arriskuen arabera.  -
- Norbera babesteko ekipamenduen funtzionamenduari buruzko es

• Ingurumena babesteko neurriak zulaketari dagokionez: hondakinen 
• Meategi-atmosfera: 

- Gas-motak: ezaugarri fisiko-kimikoak. Kalte fisiologikoak. Jatorria eta lokalizazioa. Detek
neurriak. Erabilitako detektagailuak: funtzionamendua eta neurtzeko prozedurak. 
Aireztapenari buruzko araudi orokorra.  

- Leherketa-arriskua duten lanetako airezt
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak: 
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ta jardunak. 

- Leh e oak:  
rena-zuloaren sakontasuna, mozketa, lauki-sarea, 

- Lur o

a ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 

seinaleztatzea. 
 

.2 prestakuntza-atala 
O ZULAKETA-EKIPAMENDUAREKIN 

 30 ordu 

rentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.

 hobean egiteko, datuak eta erabilitako sinbologia identifikatuz. 

ketaren norabide egokia ezartzea, planoak eta datu 

A2: E

ren arabera egokienak 

ibideen arabera. 
k egitea, 

• Huts egindako barrena-zuloak: kentzeko metodoak e
• Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. 
erk tetarako zulaketa-eskemak eta bestelako aplikazi
• Zulaketa-eskema: lanaren forma eta dimentsioa, bar

kopurua, norabidea eta inklinazioa. Lur-mota. 
• Leherketetarako zulaketa-eskemaren informazio espezifikoa: detonagailu kopurua/kartutxo kopurua.  
• Barrena-zulo motak eta horiek leherketan duten zeregina. Kuelea eta kontrakuelea. Destroza. Ertza. 

 indusketetako lanei hasiera emateko aurretik egin behar diren zereginak: pek
• Aireztapena egiaztatzea.  
• Fronteko gasak neurtzea. 
• Baoaren egonkortasuna et
• Frontea saneatzea. 
• na-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea eta Huts egindako barre

 
1
ERAGIKETAK ESKUZK
 

odea: UF0771 K
 
raupena:I

 
aitasun-errefeG

 
halmenak eta ebaluazio-irizpideak: A

A1: Zulaketa-eskema interpretatzea, zulaketa modu ezin
EI1.1 Zulaketa-eskema orokorra azaltzea. 
EI1.2 Lurpeko leherketetarako zulaketa-eskema azaltzea. 
EI1.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: zula
topografikoak interpretatuz. 
skuzko zulaketa-ekipamenduarekin lan egitea, zulaketa-eskemen eta ekipamenduaren funtzionamendurako 

eskuliburuaren arabera. 
EI2.1 Zulaketa-ekipamenduaren elementuak eta horien funtzioa identifikatzea, ekipamendu zulatzailearen muntaia eta 
funtzionamendua azalduz, ekipamenduaren dokumentazio teknikoaren arabera. 
EI2.2 Ekipamenduaren kokapenak eta orientazioak, ekipamenduaren funtzionalitatearen arabera, izan behar dituen 
ezaugarriak ezartzea. 
EI2.3 Ur-sareen eta energia-sareen eta instalazioaren konexioen erabilgarritasuna ezagutzea. 
EI2.4 Zulaketa-ahoak eta hagaxka-multzoa bereiztea, ezaugarriak kontuan hartuta eta lur-mota
hautatzeko.  
EI5.5 Eskuzko zulaketa-ekipamenduarekin lan egiteko prozedura deskribatzea, fabrikatzailearen funtzionamendurako 
eskuliburuaren arabera.  
EI2.6 Ekipamenduaren lehen mailako mantentze-eragiketak eta konexio-elementuak deskribatzea zulaketa gauzatu 
bitartean funtzionamendu egokia bermatzeko eta matxurak saihesteko. 
EI2.7 Eskuzko ekipamendu bidez gauzatutako zulaketaren arrisku espezifikoenen prebentzio-neurriak zerrendatzea: 
atmosfera, arroken erorketa, zarata eta hautsa. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira: 

- Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren eta laneko arg
- Mahuken eta ur- eta energia-sareekiko konexioak eta ekipamendu zulatzailearekiko konexioa

baita kasuan kasu beharrezkoak diren konponketak ere. 
- Zulaketa-ekipamendua kokatzea eta orientatzea, barrena-zuloak sarreran jartzeko zulaketa-eskemaren 

arabera. 
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- Zulaketa egitea, ur-emaria eta bultzada erregulatuz, buxadurarik ez izateko, zulaketa-abiadura ezin hobea 
izateko, barrena-zuloetan narriadurarik ez izateko eta hauts-emisioa ahalik eta txikiena izateko. 

- Lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
- Eskuzko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea. 
- Zulaketa-jardueretarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea. 

A3: Nolabaiteko autonomia —dagokion mailan eta dauzkan erantzukizunen esparruan— erakustea, bere 
profesionaltasunarekin lotutako gorabeherak konpontzeko garaian. 

EI3.1 Dagokion lanpostuari atxikitako erantzukizunak identifikatzea, eta jarrera arduratsua izatea ekipamenduen, 
makinen eta instalazioen maneiuan eta mantentze-lanetan.  
EI3.2 Dagozkion zereginak antolatzea eta planifikatzea, dagokion mailan eta dagozkion eskumenen eremuan, eta 
jasotako argibide teknikoen esparruan.  
EI3.3 Dagozkion lan-ekipamenduetan integratzea, bere lana taldeko lanarekin koordinatuz, ezarritako helburuak 
lortzeko.  
EI3.4 Arazoak konpontzea eta banakako erabakiak hartzea, teknikoak nahiz antolamenduzkoak, betiere ezarritako 
arauen edo definitutako prozeduren esparruan.  
EI3.5 Autoebaluatzeko gaitasuna, eta, hala badagokio, egindako lana zuzentzeko gaitasuna erakustea. 

 
Edukiak: 
1. Zulaketako eskuzko ekipamenduaren funtzionamendu-printzipioak, elementuak eta osagaiak. 

- Zulaketako organo mekanikoen, oleohidraulikoen eta pneumatikoen funtzionamendu-printzipioak. 
- Ekipamenduaren elementuak eta muntaia.  
- Ekipamenduaren funtzionamendurako eskuliburua eta prozedura operatiboa. 
- Aire- eta ur-mahukak: mahuken loturak, akoplamenduak, eta mahukak konpontzeko prozedurak. 
- Ginbalet-motak eta zulaketa-aho motak. 
- Eskuzko ekipamendu bidezko zulaketaren lanpostuak dituen arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-neurriak. 

2. Eskuzko ekipamendu bidezko zulaketarako prozedura. 
- Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren eta laneko argibideen arabera. 
- Mahuken eta ur- eta energia-sareekiko konexioak eta ekipamendu zulatzailearekiko konexioak, baita kasuan kasu 

beharrezkoak diren konponketak ere. 
- Zulaketa-ekipamendua kokatzea eta orientatzea, barrena-zuloak sarreran jartzeko zulaketa-eskemaren arabera. 
- Ur-emaria eta bultzada erregulatzea zulaketa gauzatu bitartean, buxadurarik ez izateko, zulaketa-abiadura ezin 

hobean gauzatzeko, barrena-zuloetan narriadurarik ez izateko eta ahalik eta hauts-emisio txikiena izateko. 
- Lehen mailako mantentze-lanak egitea fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera. Koipeztatzearen oinarrizko 

printzipioak. Egin beharreko eragiketak. 
 
 
1.3 prestakuntza-atala 
JUMBO BIDEZKO ZULAKETA 
 
Kodea: UF0772 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Jumboa bere lan-posizioan kokatzeko behar diren eragiketak gauzatzea, zulaketa eraginkortasunez eta segurtasunez 
egiteko behar diren egiaztapenak eta konexioak eginez. 

EI1.1 Jumbo-motak bereiztea (eskuzkoa, automatikoa eta erdi-automatikoa), bere osagaiak ekipamenduan duten 
zeregina identifikatuz. 
EI1.2 Jumbo-moten funtzionamendua azaltzea, dagokien dokumentazio teknikoaren arabera. 
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EI1.3 Jumbo-mota desberdinak lekuz aldatzeko eta kokatzeko baldintzak definitzea, bereziki sestra, nibelazioa eta 
galiboak kontuan hartuta, funtzionamendurako eskuliburuaren arabera. 
EI1.4 Ur- eta energia-sareen eta instalazioaren konexioen erabilgarritasuna ezagutzea.  
EI1.5 Zulaketa-ahoak eta hagaxka-multzoa bereiztea, ezaugarriak kontuan hartuta eta lur-motaren arabera egokienak 
hautatzeko. 
EI1.6 Ekipamendu elektrikoen isolamendu elektrikoaren kontrolaren irakurketari eta egiaztapenari buruzko arauak 
aipatzea, zeharkako kontaktuarengatik ez elektrokutatzeko. 
EI1.7 Egoera espezifiko batean: 

- Zulaketa-ekipamendua lekuz aldatzea, kokatzea eta orientatzea, barrena-zuloak sarreran jartzeko 
zulaketa-eskemaren arabera. 

- Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren arabera. 
- Hagaxka-multzoa muntatzeko eta lerraduran akoplamendu egokiekin jartzeko eragiketak egitea. 
- Mahuken eta ur- eta energia-sareekiko konexioak eta ekipamendu zulatzailearekiko konexioak egitea, 

baita kasuan kasu beharrezkoak diren konponketak ere. 
A2: Jumboarekin lan egitea, zulaketa-eskemen eta ekipamenduaren funtzionamendurako eskuliburuaren arabera. 

EI2.1 Jumboaren presioen eta zirkuitu hidraulikoen tenperaturaren eta hozte-tenperaturaren balio ezin hobeak 
identifikatzea. 
EI2.2 Jumboek (eskuzkoak, automatikoak eta erdi-automatikoak) lan egiteko prozedura deskribatzea, 
fabrikatzailearen funtzionamendurako eskuliburuaren arabera.  
EI2.3 Ekipamenduaren lehen mailako mantentze-eragiketak eta konexio elementuak deskribatzea zulaketa gauzatu 
bitartean funtzionamendu egokia bermatzeko eta matxurak saihesteko. 
EI2.4 Jumbo bidez gauzatutako zulaketaren arrisku espezifikoenen prebentzio-neurriak zerrendatzea: atmosfera, 
arrokak erortzea, zarata, hautsa, inpaktuak edo elementu mugikorrekin eta hagaxka-multzoekin harrapatuta geratzea. 
EI2.5 Egoera espezifiko batean: 

- Zulaketa egitea, bultzada erregulatuz buxadurarik ez izateko, zulaketa-abiadura ezin hobea izateko eta 
barrena-zuloetan narriadurarik ez izateko. 

- Lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
- Jumbo bidezko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea. 
- Zulaketa-jardueretarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Jumboen ezaugarriak, elementuak, osagaiak eta arriskuak. 

- Zulaketa-jumboak: eskuzkoak, automatikoak eta erdi-automatikoak.  
- Jumboaren organo mekanikoak, elektrikoak, oleohidraulikoak eta pneumatikoak.  
- Ekipamenduaren elementuak eta muntaia. 
- Presio- eta tenperatura-baldintzak. 
- Ekipamenduaren funtzionamendurako eskuliburua eta prozedura operatiboa.  
- Ginbalet-motak, hagaxka-multzo motak eta zulaketa-aho motak. 
- Aire- eta ur-mahukak: mahuken loturak, akoplamenduak, eta mahukak konpontzeko prozedurak. 
- Isolamendu-kontrola. Isolamendua, korronte elektrikoaren deribazioak eta elektrokuzioa. Isolamendu elektrikoaren 

kontrolari buruzko araudia: onar daitezkeen mugak eta aldizkako azterketak. 
- Jumbo bidezko zulaketaren lanpostuak dituen arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-neurriak. 

• Atmosfera. 
• Arrokak erortzea. 
• Zarata. 
• Hautsa. 
• Inpaktuak. 
• Elementu mugikorrekin eta hagaxka-multzoekin harrapatuta geratzea. 

2. Jumbo bidez zulatzeko prozedura. 
- Zulaketa-ekipamendua (jumboa) lekuz aldatzea, kokatzea eta orientatzea, barrena-zuloak sarreran jartzeko 

zulaketa-eskemaren arabera. 
- Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren arabera. 
- Hagaxka-multzoak muntatzea eta lerraduran jartzea akoplamendu egokiekin. 
- Jumbo bidezko zulaketa gauzatu bitartean bultzada erregulatzea buxadurarik ez izateko, zulaketa-abiadura ezin 

hobea izateko eta barrena-zuloetan narriadurarik ez izateko. 
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- Lehen mailako mantentze-lanak: 
• Koipeztatzearen oinarrizko printzipioak.  
• Egin beharreko eragiketak. 

- Jumbo bidezko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea. 
- Zulaketa-jardueretarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea. 

 
 
 
1.4 prestakuntza-atala 
ERAGIKETAK ZULAGAILU BIRAKARI PNEUMATIKOEKIN EDO 
ELEKTROHIDRAULIKOEKIN 
 
Kodea: UF0773 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zulagailu birakari pneumatikoekin edo elektrohidraulikoekin lan egitea, zulaketa-eskemaren eta ekipamenduaren 
funtzionamendurako eskuliburuaren arabera. 

EI1.1 Zulaketa-ekipamenduaren elementuak eta horien funtzioa identifikatzea, ekipamendu zulatzailearen muntaia eta 
funtzionamendua azalduz, ekipamenduaren dokumentazio teknikoaren arabera. 
EI1.2 Ekipamenduaren kokapenak eta orientazioak, ekipamenduaren funtzionalitatearen arabera, izan behar dituen 
ezaugarriak ezartzea. 
EI1.3 Ur-sareen eta energiaren eta instalazioaren konexioen erabilgarritasuna ezagutzea.  
EI1.4 Zulaketa-ahoak eta hagaxka-multzoa bereiztea, ezaugarriak kontuan hartuta eta lur-motaren arabera egokienak 
hautatzeko. 
EI1.5 Ekipamendu elektrikoen isolamendu elektrikoaren kontrolaren irakurketari eta egiaztapenari buruzko arauak 
aipatzea. 
EI1.6 Zulagailu birakariak lan egiteko prozedura deskribatzea, fabrikatzailearen funtzionamendurako eskuliburuaren 
arabera. 
EI1.7 Ekipamenduaren lehen mailako mantentze-eragiketak eta konexio elementuak deskribatzea zulaketa gauzatu 
bitartean funtzionamendu egokia bermatzeko eta matxurak saihesteko. 
EI1.8 Zulagailu birakarien bidez gauzatutako zulaketaren arrisku espezifikoenen prebentzio-neurriak zerrendatzea: 
atmosfera, inpaktuak edo zulaketa-ekipamenduaren desplazamenduaren eta hagaxka-multzoaren manipulazioaren 
ondorioz harrapatuta geratzea.  
EI1.9 Egoera espezifiko batean: 

- Zulaketa-ekipamendua kokatzea eta orientatzea, barrena-zuloak sarreran jartzeko zulaketa-eskemaren 
arabera. 

- Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren eta laneko argibideen arabera. 
- Hagaxka-multzoa muntatzeko eta lerraduran akoplamendu egokiekin jartzeko eragiketak egitea, 

ekipamendu zulatzailearen funtzionamendurako arauen arabera. 
- Mahuken eta ur- eta energia-sareekiko konexioak eta ekipamendu zulatzailearekiko konexioak egitea, 

baita kasuan kasu beharrezkoak diren konponketak ere. 
- Zulaketa egitea, bultzada erregulatuz buxadurarik ez izateko, zulaketa-abiadura ezin hobea izateko eta 

barrena-zuloetan narriadurarik ez izateko. 
- Lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
- Zulagailu birakari bidezko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea.  
- Zulaketa-jardueretarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Zulagailu birakari pneumatikoen edo elektrohidraulikoen osagaiak, elementuak eta arriskuak. 
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- Zulagailu birakari pneumatikoen edo elektrohidraulikoen organo mekanikoak, elektrikoak, oleohidraulikoak eta 
pneumatikoak. 

- Ekipamenduaren elementuak eta muntaia.  
- Ekipamenduaren funtzionamendurako eskuliburua eta prozedura operatiboa. 
- Ginbalet-motak, hagaxka-multzo motak eta zulaketa-aho motak. 
- Aire- eta ur-mahukak: mahuken loturak, akoplamenduak, eta mahukak konpontzeko prozedurak. 
- Isolamendu-kontrola. Isolamendua, korronte elektrikoaren deribazioak eta elektrokuzioa. Isolamendu elektrikoaren 

kontrolari buruzko araudia: onar daitezkeen mugak eta aldizkako azterketak. 
- Zulagailu birakariaren bidezko zulaketaren lanpostuak dituen arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-neurriak. 

2. Eragiketa-prozedura zulagailu birakari pneumatikoekin edo elektrohidraulikoekin. 
- Zulaketa birakari pneumatikoko edo elektrohidraulikoko ekipamendua kokatzea eta orientatzea, barrena-zuloak 

sarreran jartzeko zulaketa-eskemaren arabera. 
- Zulaketa-ahoak eta hagaxka-multzoa: egokitzapena lur-motaren eta laneko argibideen arabera. 
- Hagaxka-multzoa muntatzeko eta lerraduran akoplamendu egokiekin jartzeko eragiketak, ekipamendu 

zulatzailearen funtzionamendurako arauen arabera. 
- Zulagailu birakari pneumatiko edo elektrohidrauliko bidezko bultzada erregulatzea, buxadurarik ez izateko, 

zulaketa-abiadura ezin hobea izateko eta barrena-zuloetan narriadurarik ez izateko. 
- Lehen mailako mantentze-lanak egitea fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera. Koipeztatzearen oinarrizko 

printzipioak. Egin beharreko eragiketak. 
- Zulagailu birakari bidezko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea. 

 
 
 

2  
2. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO LEHERKETAK 
 
Kodea: MF0418_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0418_2: Lurpeko leherketak egitea 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
LEHERGAI BIDEZKO LURPEKO INDUSKETAKO LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: UF0770 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
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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: Lurpeko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hartu beharreko 
segurtasun-neurriak identifikatuz. 

EI3.1 Lurpeko baoen ezaugarri bereziak definitzea, bao horietan egiten dituzten jardueretan duten eragina adieraziz. 
EI3.2 Lurpeko baoen helburu nagusiak zerrendatzea, baita iraunkorra edo aldi baterakoa izango den ere. 
EI3.3 Lurpeko indusketa batean egiten diren jarduera nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Dauden indusketa-teknikak eta -prozedurak deskribatzea (zulaketak eta leherketak eta baliabide mekanizatuak), 
ezaugarri nagusiak identifikatuz. 
EI3.5 Zulaketa eta leherketa bidezko lurpeko indusketa gauzatzeko eragiketen sekuentzia deskribatzea orokorrean, 
erabiltzen diren baliabide nagusiekin lotuz. 
EI3.6 Barrena-zuloen zulaketa, euspena eta leherketa definitzea, ezaugarriak, aplikazioak eta erabilitako teknikak 
adieraziz. 
EI3.7 Lurpeko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, dagozkien babes-neurriekin erlazionatuta.  

A4: Lurpeko indusketako zereginak gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren 
arriskuak identifikatuz. 

EI4.1 Zulaketaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin erlazionatuz. 
EI4.2 Zulaketa-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea arriskuen arabera. 
EI4.3 Zulaketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko ekipamenduen erabilera egokia azaltzea, fabrikatzailearen 
erabilera-eskuliburuaren arabera. 

A5: Ezarritako prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak (gasak, euspena eta bestelakoak) zulaketa 
segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarreko 
araudiaren arabera. 

EI5.1 Aireztapen nagusiaren eta bigarren mailako aireztapenaren funtzionamendua, eta aireztapenaren instalazioa 
osatzen duten elementuen antolamendu egokia deskribatzea. 
EI5.2 Lurpeko indusketetako gas ohikoenak, horien ezaugarriak, ondorio kaltegarriak, detektatzeko aparatuak eta 
baimendutako laneko mugak aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.3 Zulatu beharreko lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri geomekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 
EI5.4 Baoak irekitzen badira lurrak duen portaera eta arroka-jausien kausak deskribatzea.  
EI5.5 Saneatze-eragiketa gauzatzeko ezarritako lan-prozedurak deskribatzea. 
EI5.6 Euspen-moten funtzionalitatea eta beren lan-ingurunean duten konfigurazioa ezagutzea. 
EI5.7 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren 
neurriak adieraziz. 
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EI5.8 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 
adieraziz. 
EI5.9 Egoera espezifiko batean:  

- Aireztapena egiaztatzea. 
- Gasak neurtzea. 
- Baoaren egonkortasuna eta ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea. 

 
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. 

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. Printzipioak, arriskuak eta segurtasun-baldintzak lehergai bidezko lurpeko indusketetan. 
- Lurpeko indusketetako ingurumen-baldintzak 
- Lurpeko indusketaren definizioa. Hainbat aplikazio: meatzaritza eta azpiegiturak.  
- Lurpeko baoaren ingurune-baldintzak: argia, aireztapena, zaratak, konfinamendua, egonkortasuna.  
- Arrisku nagusiak lurpeko indusketaren ingurunean. Segurtasun-neurriak. 
- Lur-mota desberdinak. Lur-moten ezaugarriak eta portaera.  

29 - Lurpeko indusketa egikaritzea. Jarduera nagusiak: Abiatzea. Kargatzea eta garraioa. Euspena. Aireztapena.  
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- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan eta 
biltegiratzean, eta kargatzean, tiro egitean eta suntsiaraztean. Erabilitako ekipamenduak leherketan dauden 
arriskuen arabera. Norbera babesteko ekipamendu bakoitzaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua. 

- Arriskuak lurpeko leherketetan. 
- Pega elektrikoetan linea elektrikoekiko eta elementu eroale ez-aktiboekiko hurbiltasuna. 
- Indusketa-teknikak. Zulaketak eta leherketak. Baliabide mekanikoak.  
- Zulaketa-teknikak. Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
- Arriskuak zulaketan. Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Zulaketa-lanpostuaren arriskuak eta prebentzio-neurriak:  
- Induskatutako baoen euspena: 

• Esfortzu-motak: Trakzioa. Konpresioa. Flexioa. Gilbordura. Bihurdura. Ebakidura.  
• Lur-motak: elastikoak, plastikoak. 
• Lurren tentsioak eta deformazioak. Bultzadak, hausturak, blokeen desplazamendua, konbergentziak edo 

mozketa-galerak. 
Lurren portaeran k
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kuliburua. 

eta botatzeko materialen kudeaketa.  

- Lehen eta bigarren mailako aireztapena (kontzeptuak, ekipamenduak, fronterako distantziak). 
tatzea. Prebentzio-

- 
apenari buruzko araudi espezifikoa. 

ta jardunak. 

- Leh e
rena-zuloaren sakontasuna, mozketa, lauki-sarea, 

- Lur o

a ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 

seinaleztatzea 
 

.2 prestakuntza-atala 
AK 

 

entea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB5, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 

• ontuan hartu beharreko alderdiak: Lurren izaera: hauskorrak, zurrunak, eraisteko joera 
dutenak. Hauste-maila. Mendigune harritsuaren egitura. Ur-presentzia.  
Kanpoko faktoreak: hurbileko baoen eragina, hurbileko baoen erortzeak. •  

bilit ko ekipamenduak zulaketan dauden arriskuen arabera.  -
- Norbera babesteko ekipamenduen funtzionamenduari buruzko es

• Ingurumena babesteko neurriak zulaketari dagokionez: hondakinen 
• Meategi-atmosfera: 

- Gas-motak: ezaugarri fisiko-kimikoak. Kalte fisiologikoak. Jatorria eta lokalizazioa. Detek
Neurriak. Erabilitako detektagailuak: funtzionamendua eta neurtzeko prozedurak. 
Aireztapenari buruzko araudi orokorra.  

- Leherketa-arriskua duten lanetako airezt
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak: 

• Huts egindako barrena-zuloak: kentzeko metodoak e
• Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. 

oak:  erk tetarako zulaketa-eskemak eta bestelako aplikazi
• Zulaketa-eskema: lanaren forma eta dimentsioa, bar

kopurua, norabidea eta inklinazioa. Lur-mota. 
• Leherketetarako zulaketa-eskemaren informazio espezifikoa: detonagailu kopurua/kartutxo kopurua.  
• Barrena-zulo motak eta horiek leherketan duten zeregina. Kuelea eta kontrakuelea. Destroza. Ertza. 

 indusketetako lanei hasiera emateko aurretik egin behar diren zereginak: pek
• Aireztapena egiaztatzea. 
• Fronteko gasak neurtzea. 
• Baoaren egonkortasuna et
• Frontea saneatzea. 
• Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea eta 
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Lehergai bidezko lurpeko indusketa 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lurpeko leherketetan erabilitako lehergai-motak eta hastapen-sistemak bereiztea, leherketa-mota eta aplikazio 
desberdinekin erlazionatuz, eta haiek manipulatzeko baldintza orokorrak adieraziz, indarreko araudiak ezartzen duenaren 
arabera.  

EI1.1 Lurpeko leherketetarako indarrean dagoen araudiaren arabera baimendutako lehergai-motak eta hastapen-
sistemak ezagutzea, dauden motak eta taldeak ez ezik dituzten ezaugarriak eta aplikazioak ere identifikatuz. 
EI1.2 Lehergai-motak eta hastapen-sistemak hautatzea leherketa-motaren, lan-motaren eta tiro egiteko 
modalitatearen arabera, indarreko araudia kontuan hartuta. 
EI1.3 Tiroko planoaren argibideak interpretatzea lehergai-mota, hastapen-sistemak eta kantitatea hautatzeko. 

A2: Lehergaiak, hastapen-sistemak eta osagarriak garraiatzeko, manipulatzeko eta biltegiratzeko ezarritako prozedurak 
aplikatzea, indarreko araudiaren arabera. 

EI2.1 Erabili beharreko lehergaiak eta hastapen-sistemak identifikatzea, kontserbazio-egoera onean eta iraungi gabe 
daudela egiaztatuz, indarreko araudiak ezartzen duenaren arabera. 
EI2.2 Barrena-zuloak garbitzeko, kartutxo-pizgailua prestatzeko, barrena-zuloak kargatzeko, lehergaiak eta hastapen-
sistema konektatzeko eta galkatzeko eragiketak gauzatzeko behar diren ekipamenduak eta erremintak identifikatzea. 
EI2.3 Lehergaiak eta osagarriak ustiapen-eremuan garraiatzeko baimendutako ontziak edo ibilgailuak identifikatzea. 
EI2.4 Lehergaiak eta hastapen-sistemak gordetegietan eta bolborategietan biltegiratzerakoan jarraitu beharreko 
segurtasun-arauak eta prozedurak aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI2.5 Lehergaiak eta hastapen-sistemak garraiatzerakoan jarraitu beharreko segurtasun-arauak eta prozedurak 
aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI2.6 Lehergaiak manipulatzerakoan osasunerako arrisku espezifikoenak prebenitzeko neurriak zerrendatzea: 
kontaktu kimikoak eta lehergaien lurrunak arnastea. 
EI2.7 Egoera espezifiko batean: 

- Lehergaiak eta hastapen-sistemak hartzea eta baimendutako ontzietan edo ibilgailuetan kargatzea. 
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak biltegiratzeko gordailutegietara eta bolborategietara garraiatzea. 
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak lan-frontean banatzea. 

A3: Lurpeko leherketetan ezarritako prozedurak aplikatzea pega elektrikoetan tiro-linea jartzeko, haien jarraitutasuna eta 
isolamendu elektrikoa egiaztatzeko indarreko araudiaren arabera. 

EI3.1 Kable egokiak eta homologatuak bereiztea tiro-linea jartzeko. 
EI3.2 Tiro-linearen instalazioa egiteko indarreko araudian ezarritako segurtasun-arauak aipatzea. 
EI3.3 Tiro-linearen eta tiro egiteko zirkuituaren erresistentzia elektriko teorikoa kalkulatzea. 
EI3.4 Ohmetroa erabiltzea zirkuituaren erresistentzia elektrikoa neurtzeko. 
EI3.5 Tiro-linearen isolamendua eta jarraitutasuna ziurtatzea, Ohmetro bidez neurtutako erresistentzia elektrikoa 
kalkulatutako erresistentzia teorikoarekin alderatuz, betiere indarreko araudiaren arabera. 
EI3.6 Eragiketak deskribatzea tiro-linea isolatuta eta zirkuitulaburrean uzteko, indarreko araudiaren arabera. 
EI3.7 Tiro-linearen instalazioaren eta egiaztapenaren arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak 
identifikatzea: zulaketak kableen muturrekin eta egon litezkeen kontaktu elektrikoak. 
EI3.8 Egoera espezifiko batean: 

- Tiro-linea jartzea pega elektrikoetan. 
- Tiro-linearen isolamendua ziurtatzea. 
- Tiro-linea isolatzea eta zirkuitulaburtzea. 

A4: Lurpeko leherketetan, kartutxo-pizgailua prestatzeko, kargatzeko, galkatzeko eta hastapen-sistemen konexioak egiteko 
ezarritako prozedurak aplikatzea, betiere indarreko segurtasun-arauei jarraikiz. 

EI4.1 Leherketa-arriskua dagoen lanetan, lehergaiak segurtasunez kargatzeko baimendutako gas-mugak aipatzea, 
betiere indarreko araudiaren arabera. 
EI4.2 Tiroko planoaren argibideak interpretatzea, kargatzeari ekiteko. 
EI4.3 Hastapen-sistema desberdinetarako kartutxo-pizgailua prestatzeko prozedura deskribatzea indarreko 
araudiaren arabera. 
EI4.4 Kartutxo-pizgailua sartzeko eta lehergaiak barrena-zuloan kargatzeko prozedura deskribatzea, leherketa-mota 
desberdinetarako ezarritako ordenan, indarreko araudiaren arabera. 
EI4.5 Lehergailuak soltean kargatzeko makina erabiltzeko prozedura deskribatzea, fabrikatzailearen 
funtzionamendurako eskuliburuaren eta indarreko araudiaren arabera. 
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EI4.6 Leherketa mota desberdinetarako, barrena-zuloak galkatzeko prozedurak eta arauak deskribatzea, indarreko 
araudiaren arabera. 
EI4.7 Leherketa-mota desberdinetarako, hastapen-sistemak elkarren artean konektatzeko prozedurak deskribatzea, 
indarreko araudiaren arabera. 
EI4.8 Kartutxo-pizgailuak prestatzean eta barrena-zuloak kargatzean eta galkatzean dauden arrisku espezifikoenei 
aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak zerrendatzea: kontaktu kimikoak eta lehergaien lurrunak arnastea eta 
detonagailu elektrikoen kableen muturrekin ziztatzea. 
EI4.9 Egoera espezifiko batean: 

- Hastapen-sistemetarako kartutxo-pizgailua prestatzea. 
- Kartutxo-pizgailua eta lehergaien karga sartzea, kargatzeko (kartutxoak eta soltean), sartzeko eta 

galkatzeko konfigurazio desberdinekin, leherketa-mota desberdinen arabera. 
- Hastapen-sistemak elkarri konektatzea, dauden konexio-osagarri desberdinak erabiliz. 

A5: Lurpeko leherketa segurtasun-baldintzetan tiro egiteko ezarritako prozedurak aplikatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.1 Leherketa-arriskua dagoen lanetan, lanean eta aterpean baimendutako gas-mugak aipatzea, lehergaiak 
segurtasunez tiro egiteko, betiere indarreko araudiaren arabera. 
EI5.2 Hastapen-sistemak eta tiro egiteko linea konektatzeko prozedurak deskribatzea, leherketa-mota 
desberdinetarako, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.3 Pega elektrikoetan, aterpetik egiaztatzea tiro egiteko lineak jarraitutasuna duela eta ohmetro bidez neurtutako 
erresistentzia elektrikoa balio teoriko egokien barruan dagoela tiroa eraginkortasunez eta segurtasunez gauzatzeko. 
EI5.4 Leherketa-mota desberdinetarako, hala badagokio, perimetroaren azterketari, seinaleztapenari, mugaketari eta 
tiro egiteko eta eragineko eremuan langilerik ez egoteari buruzko segurtasun-arauak aipatzea, indarreko araudiaren 
arabera. 
EI5.5 Kasu bakoitzean, leherketaren hastapen-sistemarako eta leherketa osorako egokia den lehertzailea 
identifikatzea. 
EI5.6 Hastapen-sistema desberdinetarako tiro egiteko prozedura deskribatzea indarreko araudiaren arabera. 
EI5.7 Tiro egitean dauden arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak zerrendatzea: bibrazioak, 
uhin leherkorrak eragindako arroka-proiekzioak, gasak eta zarata sortzea. 
EI5.8 Egoera espezifiko batean: 

- Hastapen-sistemen eta tiro-linearen arteko konexioa egitea. 
- Pega elektrikoetan, tiro egiteko zirkuituaren jarraitutasuna eta isolamendua egiaztatzea. 
- Hastapen-sistemarako eta leherketa osorako egokia den lehertzailearekin egitea tiro. 

A6: Lehergaiak eta hastapen-sistemak suntsitzeko prozedurak aplikatzea segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz. 
EI6.1 Lehergailuen eta hastapen-sistemen narriadura-zantzuak eta iraungitze-data identifikatzea, indarreko 
araudiaren arabera. 
EI6.2 Suntsitzeko erabilitako sistemak deskribatzea: errekuntza bidez, eztanda bidez eta disoluzio kimiko bidez. 
EI6.3 Lehergai industrialak suntsitzeko sistemak eta prozedurak deskribatzea. 
EI6.4 Hastapen-sistemak suntsitzeko sistemak eta prozedurak deskribatzea. 
EI6.5 Segurtasuneko barne-xedapenak interpretatzea, jarraitu beharreko jardunak identifikatzeko, bereziki jarduneko 
langileentzako, jendea ibiltzeko, jendea bizi den lekuetarako eta azpiegituretarako segurtasun-distantziak definitzen 
dituztenak. 
EI6.6 Prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak —lehergaiak suntsitzean sortzen diren arrisku espezifikoenei 
aplika dakizkiekeenak— zerrendatzea: iturburuen eta akuiferoen kutsatze kimikoa, suteak eta ke-emisioa, zaratak eta 
gasak. 
EI6.7 Egoera espezifiko batean: 

- Narriatutako edo iraungitako lehergaiak eta hastapen-sistemak identifikatzea. 
- Suntsitu beharreko guneko perimetroan zaintza edo seinaleztapen egokia ezartzea, segurtasun-distantzien 

arabera. 
- Kokapen egokia ezartzea suntsiketa egingo duten langileentzat. 
- Suntsiketa gauzatu aurreko eragiketak egitea. 

A7: Huts egindako barrena-zuloak kentzeko ezarritako metodoak aplikatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI7.1 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak identifikatzea. 
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EI7.2 Huts egindako barrena-zuloak daudenean hartu beharreko segurtasun- eta seinaleztapen-neurriak 
zerrendatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI7.3 Huts egindako barrena-zuloak kentzeko erabilitako metodoak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI7.4 Huts egindako barrena-zuloak kentzean dauden arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak 
zerrendatzea: bibrazioak, uhin leherkorrak eragindako arroka-proiekzioak, gasak eta zarata sortzea. 
EI7.5 Huts egindako barrena-zuloak kentzeko simulazioko egoera espezifiko batean: 

- Huts egindako barrena-zuloak identifikatzea eta seinaleztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak kentzea ezarritako metodoak aplikatuz. 

A8: Leherketa-lanak antolatzea eta egindako zereginaren eta ezarritako helburuak betetzearen ardura hartzea, ezarritako 
laneko argibideen eta prozeduren esparruan. 

EI8.1 Informazio-iturriak eta enpresetan ezartzen diren harreman tekniko-profesionalak baztertzea. 
EI8.2 Enpresaren barne-arauak eta prozedurak ezagutzea eta errespetatzea, bere lanpostuari atxikitako 
erantzukizunak identifikatuz.  
EI8.3 Bere lana, eta hala badagokio, bere langileen lana antolatzea eta koordinatzea, dagokion mailan eta dagozkion 
eskumenen eremuan. 
EI8.4 Erantzukizuna bere gain hartzea maneiatzen dituen ekipamenduen eta erreminen kontrolari, maneiuari eta 
mantentze-lanei dagokienez. 
EI8.5 Bere lana eta, hala badagokio, bere laguntzaileena behar bezala egikaritzeaz arduratzea, egindako lana 
objektiboki eta ezarritako irizpideei jarraikiz autoebaluatzeko gaitasuna duela erakutsiz.  
EI8.6 Lan-arriskuak prebenitzeko neurriak balioestea, dagozkion segurtasun-neurriak hartzeaz arduratuz. 
 

Edukiak: 
1. Lehergaiak. Motak eta ezaugarriak. 

- Lehergaien definizioa eta ezaugarri orokorrak: Potentzia leherkorra. Botere puskatzailea. Detonazio-abiadura. 
Kartutxoratzearen dentsitatea. Urarekiko erresistentzia. Keak. Sentsibilitatea: detonagailuarekiko, uhin 
leherkorrarekiko, talkarekiko eta marruskadurarekiko. Egonkortasun kimikoa. 

- Lehergai industrialak. Dinamitak: Gomak eta Hauts-itxurakoak. ANFO. Hidrogelak. Emultsioak. Heavy Anfo. 
Segurtasun-lehergaiak. Minako bolbora.  

2. Hastapen- eta transmisio-sistemak. Osagarriak. 
- Hastapen-sistema ez-elektrikoak: Detonagailu ez-elektrikoak eta transmisio-hodia. Metxa eta detonagailuak. 

Kordoi detonatzailea. Mikroatzerapeneko erreleak. Biderkatzaileak. 
- Hastapen elektrikoko sistemak:  

• Eroale elektrikoak. Leherketarako zirkuitu elektrikoak. Tiro-linea: linea finkoa eta linea mugikorra.  
• Detonagailu elektrikoak: Deskribapena. Potentzia. Ezaugarri elektrikoak. Sailkapena. 
• Tiro-linearen eta detonagailu elektrikoko zirkuitu osoaren erresistentzia elektrikoa kalkulatzea. Akatsak. 

Korronte-deribazioak: tiro-linea eta konexioak. Ondorio elektromagnetikoak eta korronte arraroak. 
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Deskribapena. Ezaugarriak. Sailkapena. 

 Os rr ta isolatzaileak. Ohmetroak. Leherketa elektrikoetarako 

 aioa eta biltegiratzea: 
edura: baimendutako ibilgailuetan edo ontzietan 

• ak eta bolborategiak. Biltegiratze-arauak.  
- Leh a

natzea. 
- Tiro e

a. 

•  
stap n elektronikoko sistemak: - Ha e  
• Detonagailu elektronikoak.  
• Leherketaren ekipamenduak eta programazioa. 

-
lehertzaileak. Transmisio-hodiaren abiarazlea eta metxero homologatua. Puntzoiak, matxardatxoak, galkamakilak, 
zinta itsaskorra, hortza, koilara. Omega hodiak eta hegats-obturadoreak. Konexio-hodiak. Soltean kargatzeko 
makina. Buztinezko, gatzezko takoak. 
Lehergaien eta abiarazte-sistemen garr

aga iak, ekipamenduak eta erremintak: Konexioak e

-
• Lehergaiak eta abiarazte-sistemak hartzeko proz

kargatzea. 
Gordailutegi

erg ien banaketa:  
kar-zorroak eta banaketa-arauak. • Ontziak edo biz

• Lehergaiak eta hastapen-sistemak lan-frontean ba
-lin a pega elektrikoetan jartzeko prozedura: 
• Tiro-linearen isolamendua ziurtatzea. 
• Tiro-linea isolatzea eta zirkuitulaburtze
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3. Kartutxo-pizgailua prestatzea, kargatzea, galkatzea eta tiro egitea. 
- Kartutxo-pizgailua prestatzeko prozedurak: Metxa. Detonagailu ez-elektrikoa. Detonagailu elektrikoa. Tutu 

transmisorea duen detonagailu ez-elektrikoa. 
- Leherketako beste transmisio-modu batzuk: Kordoi detonatzailea. Lehergaia. Detonagailua. Mikroatzerapeneko 

errelea. Biderkatzailea. 
- Lehergaiak kargatzeko prozedurak. Kartutxoratzea eta soltean. Kartutxo-pizgailua hondoan edo buruan, eta 

kartutxoak kargatzea edo soltean. Kordoi detonatzailea duen karga bakandua barrena-zulo osoan. Tutu omegan 
kargatzea (Azpitik hondoratzeak ikatz-meategietan). Solteko lehergaia makina bidez kargatzea. 

- Lehergaien eta hastapen-sistemen artean konexioak egiteko prozedurak. Detonagailu elektrikoa eta ez-elektrikoa. 
Kordoi detonatzailea. Tutu transmisorea: sortatan eta kordoizko berdingidaz. Tutu transmisorea banako 
konektorearekin. Mikroatzerapeneko errelea. Metxa.  

- Hastapen-sistemak elkarren artean konektatzea, leherketa-mota desberdinetan. 
- Galkatzeko prozedurak. 
- Tiroko eta tiro egiteko linea egiaztatzea. Erresistentziak neurtzea pega elektrikoetan: ohmetroak. Egiaztapen-

prozedurak pega elektrikoetan eta ez-elektrikoetan. Tiro egiteko aparatuak: lehertzailea, metxero homologatua eta 
transmisio-hodiko abiarazlea.  

- Hastapen-sistemetarako kartutxo-pizgailua prestatzea. 
- Kartutxo-pizgailua eta lehergaien karga sartzea, kargatzeko (kartutxoak eta soltean) eta galkatzeko konfigurazio 

desberdinekin, leherketa-mota desberdinen arabera. 
4. Tiroko planoa, interpretazioa eta hastapen-sistema. 

- Lurpeko leherketak. Lehergaien lana. Erresistentzia txikiagoko linea. Gehieneko erresistentziako linea txikiena. 
Askatze-azalera. Tiro egitea askatze-azalerarekin. Kuelea eta kontrakuelea. Barrena-zulo motak: kuelea eta 
kontrakuelea, frankeoko edo destrozako barrena-zuloak eta profila. Kuele-motak: Sarrois. Suediarra. Coromat. 
Ziria. Haizemaile-formakoa. Tiroko planoa lurpeko leherketetarako. Segurtasun-arau espezifikoak. 

- Hastapen-sistemen eta tiro-linearen arteko konexioa. 
- Tiro egiteko zirkuituaren jarraitutasuna eta isolamendua egiaztatzea pega elektrikoetan. 
- Hastapen-sistemarako eta leherketa osorako egokia den lehertzailearekin egitea tiro. 

5. Huts egindako barrena-zuloak eliminatzea eta egoera txarrean dauden lehergaiak suntsitzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak: kentzeko metodoak eta jardunak. 
- Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. 
- Egoera txarrean dauden lehergaiak eta iraungipena 
- Suntsitzeko metodoak. Errekuntza. Eztanda: airera, konfinamendua barrena-zuloan, harea azpian, urpean. 

Disoluzio kimikoa. 
- Segurtasun-distantziak: jendea bizi den guneak edo komunikazio-bideak. Zaintza eta seinaleztapen egokia. 

Langileen gune babestua: kokapena. Lehergai industrialak eta hastapen-sistemak suntsitzea. Harri lodiak 
zatikatzea. 

- Lehergaien suntsiketa simulatua egitea, behar diren urrats guztiei jarraikiz. 
 
 
 

3  
3. prestakuntza-modulua:  
KOADRO, ZERTXA ETA AINGURAKETA BIDEZKO EUSPENA  
 
Kodea: MF0419_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0419_2: Koadro, zertxa eta ainguraketa bidezko euspena egitea 
 
Iraupena: 240 ordu 
 
 

34 
 
 
 
 



 
 

Lehergai bidezko lurpeko indusketa 

3.1 prestakuntza-atala 
LEHERGAI BIDEZKO LURPEKO INDUSKETAKO LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: UF0770 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko 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: Lurpeko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hartu beharreko 
segurtasun-neurriak identifikatuz. 

EI3.1 Lurpeko baoen ezaugarri bereziak definitzea, bao horietan egiten dituzten jardueretan duten eragina adieraziz. 
EI3.2 Lurpeko baoen helburu nagusiak zerrendatzea, baita iraunkorra edo aldi baterakoa izango den ere. 
EI3.3 Lurpeko indusketa batean egiten diren jarduera nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Dauden indusketa-teknikak eta -prozedurak deskribatzea (zulaketak eta leherketak eta baliabide mekanizatuak), 
ezaugarri nagusiak identifikatuz. 
EI3.5 Zulaketa eta leherketa bidezko lurpeko indusketa gauzatzeko eragiketen sekuentzia deskribatzea orokorrean, 
erabiltzen diren baliabide nagusiekin lotuz. 
EI3.6 Barrena-zuloen zulaketa, euspena eta leherketa definitzea, ezaugarriak, aplikazioak eta erabilitako teknikak 
adieraziz. 
EI3.7 Lurpeko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, dagozkien babes-neurriekin erlazionatuta.  

A4: Lurpeko indusketako zereginak gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren 
arriskuak identifikatuz. 

EI4.1 Zulaketaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin erlazionatuz. 
EI4.2 Zulaketa-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea arriskuen arabera. 
EI4.3 Zulaketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko ekipamenduen erabilera egokia azaltzea, fabrikatzailearen 
erabilera-eskuliburuaren arabera. 

A5: Ezarritako prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak (gasak, euspena eta bestelakoak) zulaketa 
segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarreko 
araudiaren arabera. 

EI5.1 Aireztapen nagusiaren eta bigarren mailako aireztapenaren funtzionamendua, eta aireztapenaren instalazioa 
osatzen duten elementuen antolamendu egokia deskribatzea. 35 
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EI5.2 Lurpeko indusketetako gas ohikoenak, horien ezaugarriak, ondorio kaltegarriak, detektatzeko aparatuak eta 
baimendutako laneko mugak aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.3 Zulatu beharreko lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri geomekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 
EI5.4 Baoak irekitzen badira lurrak duen portaera eta arroka-jausien kausak deskribatzea.  
EI5.5 Saneatze-eragiketa gauzatzeko ezarritako lan-prozedurak deskribatzea. 
EI5.6 Euspen-moten funtzionalitatea eta beren lan-ingurunean duten konfigurazioa ezagutzea. 
EI5.7 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren 
neurriak adieraziz. 
EI5.8 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 
adieraziz. 
EI5.9 Egoera espezifiko batean:  

- Aireztapena egiaztatzea. 
- Gasak neurtzea. 
- Baoaren egonkortasuna eta ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea. 

 
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. 

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. 
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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. Printzipioak, arriskuak eta segurtasun-baldintzak lehergai bidezko lurpeko indusketetan. 
- Lurpeko indusketetako ingurumen-baldintzak 
- Lurpeko indusketaren definizioa. Hainbat aplikazio: meatzaritza eta azpiegiturak.  
- Lurpeko baoaren ingurune-baldintzak: argia, aireztapena, zaratak, konfinamendua, egonkortasuna.  
- Arrisku nagusiak lurpeko indusketaren ingurunean. Segurtasun-neurriak. 
- Lur-mota desberdinak. Lur-moten ezaugarriak eta portaera.  
- Lurpeko indusketa egikaritzea. Jarduera nagusiak: Abiatzea. Kargatzea eta garraioa. Euspena. Aireztapena.  
- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan eta 

biltegiratzean, eta kargatzean, tiro egitean eta suntsiaraztean. Erabilitako ekipamenduak leherketan dauden 
arriskuen arabera. Norbera babesteko ekipamendu bakoitzaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua. 

- Arriskuak lurpeko leherketetan. 
- Pega elektrikoetan linea elektrikoekiko eta elementu eroale ez-aktiboekiko hurbiltasuna. 
- Indusketa-teknikak. Zulaketak eta leherketak. Baliabide mekanikoak.  
- Zulaketa-teknikak. Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
- Arriskuak zulaketan. Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Zulaketa-lanpostuaren arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
- Induskatutako baoen euspena: 

• Esfortzu-motak: Trakzioa. Konpresioa. Flexioa. Gilbordura. Bihurdura. Ebakidura.  
• Lur-motak: elastikoak, plastikoak. 
• Lurren tentsioak eta deformazioak. Bultzadak, hausturak, blokeen desplazamendua, konbergentziak edo 

mozketa-galerak. 
Lurren portaeran k
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 Era a
kuliburua. 

eta botatzeko materialen kudeaketa.  

- Lehen eta bigarren mailako aireztapena (kontzeptuak, ekipamenduak, fronterako distantziak). 
tatzea. Prebentzio-

-
penari buruzko araudi espezifikoa. 

ta jardunak. 

- Leh e oak:  
rena-zuloaren sakontasuna, mozketa, lauki-sarea, 

- Lurpeko induske

• ontuan hartu beharreko alderdiak: Lurren izaera: hauskorrak, zurrunak, eraisteko joera 
dutenak. Hauste-maila. Mendigune harritsuaren egitura. Ur-presentzia.  
Kanpoko faktoreak: hurbileko baoen eragina, hurbileko baoen erortzeak. •  

bilit ko ekipamenduak zulaketan dauden arriskuen arabera.  -
- Norbera babesteko ekipamenduen funtzionamenduari buruzko es

• Ingurumena babesteko neurriak zulaketari dagokionez: hondakinen 
• Meategi-atmosfera: 

- Gas-motak: ezaugarri fisiko-kimikoak. Kalte fisiologikoak. Jatorria eta lokalizazioa. Detek
neurriak. Erabilitako detektagailuak: funtzionamendua eta neurtzeko prozedurak. 

 Aireztapenari buruzko araudi orokorra.  
- Leherketa-arriskua duten lanetako airezta
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak: 

• Huts egindako barrena-zuloak: kentzeko metodoak e
• Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. 
erk tetarako zulaketa-eskemak eta bestelako aplikazi
• Zulaketa-eskema: lanaren forma eta dimentsioa, bar

kopurua, norabidea eta inklinazioa. Lur-mota. 
• Leherketetarako zulaketa-eskemaren informazio espezifikoa: detonagailu kopurua/kartutxo kopurua.  
• Barrena-zulo motak eta horiek leherketan duten zeregina. Kuelea eta kontrakuelea. Destroza. Ertza. 

tetako lanei hasiera emateko aurretik egin behar diren zereginak: 
• Aireztapena egiaztatzea. 
• Fronteko gasak neurtzea. 
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 ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 

- Hu gi  eta barrena-zuloen hondoak detektatzea eta seinaleztatzea. 
 

.2 prestakuntza-atala 
A METALIKO BIDEZKO EUSPENA 

odea: UF0775 

aupena: 60 ordu 

aitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

halmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
egitea, ezarritako prozedurari jarraikiz, baoa segurtasunez eta 

k, lotzeko osagarriak eta estaltzeko materialak identifikatzea. 
 piezen 

oak habexka gainetik jartzeko eta bastidoreak aurreko koadroari lotzeko ezarritako lan-prozedura 

artzeko zutoin horiek koroekin eta aurreko koadroarekin edo zertxarekin lotzeko ezarritako eragiketen 

, koadroa edo zertxa aurretik muntatzeko behar diren eragiketak azaltzea. Aurretik 
adroari 

staldura egokia identifikatzea eta ezarpena deskribatzea, paketatze- eta egonkortasun-mailak lurrak 

n prebentzio-neurriak zerrendatzea: atmosfera, 

oari edo zertxari lotzea. 
a. 

tuen estutze-presioa egiaztatzeko. 

oso bat muntatzea plataforma duten ebaketa handietan jartzeko ondoren. 
A2: Enpresar un-baldintzak 

 prozedurak eta barne-arauak identifikatzea, balioestea eta onartzea. 

o lanaren esparruan eta bere 

neiuari eta mantentze-lanei 

petatzeaz 

• Baoaren egonkortasuna eta
• Frontea saneatzea. 

ts e ndako barrena-zuloak

 
3
KOADRO EDO ZERTX
 
K
 
Ir
 
G
 
A
A1: Koadro edo zertxa metaliko bidezko euspena 
aurreikusitako mozketarekin egonkortzea lortuz. 

EI1.1 Koadroaren edo zertxaren elementua
EI1.2 Koadroko edo zertxako elementuak muntatzeko eragiketak deskribatzea, koadroaren edo zertxaren
arteko teilakatze-distantziak aplikatuz. 
EI1.3 Euspen-habexka aurreratzeko eta finkatzeko ezarritako lan-prozedura deskribatzea, eskoratze-distantziaren 
arabera. 
EI1.4 Kor
deskribatzea. 
EI1.5 Hesolak j
sekuentzia zerrendatzea. 
EI1.6 Ebakidura handietan
muntatzeko piezak elkartu egingo dira eta ondoren plataforma bidez jarriko da, bastidoreen bitartez aurreko ko
lotuz. 
IE1.7 E
induskatutako perimetrotik desplazatzea eragozteko. 
EI1.8 Koadroak edo zertxak jartzeak dituen arrisku espezifikoene
arrokak erortzea, kolpeak edo inpaktuak koadroekin edo zertxa metalikoekin eta giharretako nahiz hezurretako 
lesioak, karga astunak manipulatzearen eta jarrera egokiak ez izatearen ondoriozkoak. 
EI1.9 Egoera espezifiko batean: 

ugitzea. - Habexka aurrerantz m
- Koroak jartzea eta azken koadr
- Istilak egitea, zutoinak jartzea, eta azken koadroari lotze
- Giltza dinamometrikoa erabiltzea elementuen lotura-elemen
- Estaldura jartzea. 
- Koadro edo zertxa 
en antolamendu espezifikora egokitzea eta garatu beharreko lanaz arduratzea, bereziki segurtas

betetzeari dagokionez. 
EI2.1 Enpresaren
EI2.2 Enpresan ezartzen diren harreman teknikoak eta lan-arlokoak identifikatzea.  
EI2.3 Bere lanari dagokion erantzukizuna identifikatzea eta bere gain hartzea ekipok
goragokoekiko eta, hala badagokio, laguntzaileekiko harremanen esparruan.  
EI2.4 Maneiatzen dituen ekipamenduen, makinen eta erreminten kontrolari, ma
dagokienez eta bere lan-inguruneko ordenari eta garbiketari dagokionez erantzukizuna bere gain hartzea.  
EI2.5 Lan-arriskuak identifikatzeko interesa erakustea eta dagozkion segurtasun-neurriak hartzeaz eta erres
arduratzea. 
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siboa: koadro edo zertxa metalikoak. 
 

: zutoinak eta koroak. 

. Lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

endurako printzipioak. 

k. 

- Estaldura. Trinkotze- eta egonkortasun-maila. Materialak: zura, parrilla, xafla metalikoak, obra-hondakinak eta 

2. Ko
. 

ari edo zertxari lotzea. 
a. 

tuen estutze-presioa egiaztatzeko. 

 

.3 prestakuntza-atala 
A BIDEZKO EUSPENA 

 60 ordu 

rentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

nkapeneko espezifikazio teknikoen arabera, induskatutako baoa 

egokiekin erlazionatuz. 
morteroen osagai-motak 

zkoak edo 

Edukiak: 
1. Euspen pa

- Eskoratzearen ezaugarriak: Erresistentzia. Malgutasuna. Egonkortasuna. 
- Eskoratzearen elementuak: Armazoia. Txarrantxatzea. Estaldura.  
- Eskoratze metaliko irristakorra, TH profila. Armazoiaren elementuak
- Lotura-elementuak: grapak. Txarrantxatze-elementuak: trabankatxoak eta bastidoreak. 
- Muntaiarako eta lanerako ezarritako prozedurak (gainjartzeak, distantziak, eta abar). 
- TH koadro metalikoen katalogoaren interpretazioa.  
- Zertxa metalikoak. Erabilitako profil-motak.  
- Erremintak, lanabesak eta osagarriak:  

• Giltzak: finkoa eta inpaktu-giltza
• Mailu pikatzailea. Lehen mailako mantentze-lanak eta zatikatzea.  
• Organo mekanikoen, oleohidraulikoen eta pneumatikoen funtzionam
• Koipeztatzearen oinarrizko printzipioak: iragazkiak, koipeztagailuak, lubrifikatzaileak. 

edura• Aire konprimatuko mahukak, loturak, akoplamenduak, eta mahukak konpontzeko proz
• Giltza dinamometrikoa. 

 abar. • Barratxoak, mazoak, eta

bestelako materialak. Ezarritako lan-prozedurak. 
adroak edo zertxak jartzea. 
- Habexka aurrerantz mugitzea
- Koroak jartzea eta azken koadro
- Istilak egitea, zutoinak jartzea, eta azken koadroari lotze
- Giltza dinamometrikoa erabiltzea elementuen lotura-elemen
- Estaldura jartzea. 

 osoa muntatzea. - Koadro edo zertxa

 
3
HAINBAT BULOI-MOT
 

odea: UF0776 K
 
raupena:I

 
aitasun-errefeG

 
halmenak eta ebaluazio-irizpideak: A

A1: Hainbat buloi-mota bidezko euspena egitea, fi
segurtasunez eta aurreikusitako mozketarekin eusteko. 

EI1.1 Zulaketa- eta buloitze-eskema behar bezala interpretatzea. 
EI1.2 Buloi-motak bereiztea, buloien ezaugarri teknikoak aplikazio 
EI1.3 Ainguraketa banatuko buloiak finkatzeko erabilitako erretxinazko kartutxo-motak edo 
ezagutzea, haien espezifikazio teknikoak interpretatuz.  
EI1.4 Ainguraketa puntualeko buloien funtzionamendua azaltzea, fabrikatzailearen argibideen arabera. 
EI1.5 Buloiak sartzeko eta finkatzeko eragiketak deskribatzea, buloi-motak eta finkatze-sistemak —esku
mekanizatuak— erlazionatuz. 
EI1.6 Mortero bidezko buloiak finkatzeari dagokionez, fabrikatzailearen espezifikazioak kontuan hartuta, osagaien 
proportzio egokiak eta egite- nahiz gogortze-denbora identifikatzea. 
EI1.7 Buloi bidezko euspenaren arrisku espezifikoenen prebentzio-neurriak zerrendatzea: arrokak erortzea, zarata 
eta, hala badagokio, produktu kimikoekiko kontaktuak. 
EI1.8 Egoera espezifiko batean: 

ea putz eginez.  - Barrena-zuloak garbitz
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o teknikekin finkatzea. 
a behar bezala lotuta dagoela ziurtatzea, 

n buloi-mota desberdinen finkapen-maila egiaztatzea. 

tiboa, buloitzea. 

raketa puntuala. Ainguraketa banatua. Ainguraketa puntuala eta banatua (barra-buloia). 

ak:  

k eta morteroak. 

arritako lan-prozedurak. 
ak. 

2. Bu
 eginez garbitzea.  

  
nezka egindako kanula behar bezala lotzea, zementu-esne bidezko 

gokiak diren sistemekin buloi-mota desberdinen finkapen-maila egiaztatzea. 
 

.4 prestakuntza-atala 

: UF0777 

60 ordu 

 Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

halmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
k aplikatzea induskatutako baoetan ebakidurak handitzeko edo 

a interpretatzea. 
atzeko ezarritako errefortzu-elementu motak 

edo berreskuratu beharreko mozketaren aurreko euspena kentzeko gauzatu behar diren eragiketak 

azken euspenetik egindako piketatze-eragiketak deskribatzea hesia jartzerakoan edo lur-jotzea 

keta bidez zeharkatzeko behar diren eragiketak 

ezarritako lanen sekuentzia zerrendatzea. 
k identifikatzea: 

ekutik hurbil dagoen gunea sendotzea. 
a. 

- Hainbat buloi-mota sartzea eta erabilitak
- Injekzio-kanula eta, hala badagokio, gainezka egindako kanul

zementu-esne bidezko finkapenari dagokionez. 
- Buloi-mota bakoitzerako egokiak diren sistemeki
 

Edukiak:
1. Euspen ak

 

- Euspen esekiko lana. 
- Buloitze-motak. Aingu

Metalikoak eta ez-metalikoak. Hedapena-deformazioa.  
- Buloiak finkatzea: erabilitako materialak eta ekipamendu
- Erretxina bidezko finkapena. 
- Gogortze azkarreko zementua
- Buloitzearen dentsitatea. 
- Buloi desberdinetarako ez
- Buloien tentsioa egiaztatzea: makina dinamometriko
- Ekipamenduak, erremintak eta osagarriak. 
loitzeko prozedura. 
- Barrena-zuloak putz
- Hainbat buloi-mota sartzea eta finkatzea
- Injekzio-kanula eta, hala badagokio, gai

finkapenari dagokionez. 
- Buloi-mota bakoitzerako e

 
3
ERORTZEAK ALTXATZEKO ETA HESIA JARTZEKO TEKNIKAK 
 
Kodea
 
Iraupena: 
 
Gaitasun-erreferentea:
 
A
A1: Hesia jartzeko eta erortzeak altxatzeko teknika
berreskuratzeko, ezarritako segurtasun-baldintzen arabera. 

EI1.1 Handitzeko planoak mozketa berrira behar bezal
EI1.2 Hesia jarri edo altxatu behar den hurbileko gunearen euspena berm
identifikatzea 
EI1.3 Handitu 
zerrendatzea. 
EI1.4 Jarritako 
altxatzerakoan arroka asko ez erortzeko. 
EI1.5 Mozketa berria mailu pikatzaile bidez edo zulaketa eta leher
identifikatzea, lurraren izaeraren eta egoeraren arabera. 
EI1.6 Berreskuratutako mozketan euspen berria jartzeko 
EI1.7 Hesiak jartzeko eta erortzeak altxatzeko lanaren arrisku espezifikoenetarako prebentzio-neurria
arrokak erortzea, hautsa sortzea, zarata, kolpeak eta karga astunak manipulatzearen eta jarrera desegokiak 
edukitzearen ondoriozko giharretako eta hezurretako lesioak. 
EI1.8 Egoera espezifiko batean: 

- Hesia jarri behar den l
- Hala badagokio, hesia jarri behar den guneko euspena kentze
- Obra-hondakinak eta materialak kentzea frontetik. 
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- Frankeoa mailu pikatzailea erabiliz egitea, piketatuz. 
- Zulaketa eta leherketa bidezko frankeoa egitea. 
- Euspen berria jartzea. 
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erreskuratzea edo handitzea. 
a. 

otzeko elementuak. 

sagaiak.  
k.  

abrikatzailearen argibideak.  

edurak. 
ezarritako lan-prozedurak. 

2. He -jotzea altxatzeko prozedura. 
otzea. 

a. 

3. Lan-a k jartzerakoan eta erortzeak altxatzerakoan. 

eta lesioak. 

Edukiak: 
1. Galiboak b

- Mozketa handitzeko planoen interpretazio
- Handitu beharreko baoa edo eskoratzea send
- Piketatzea. 
- Morteroen o
- Erretxinazko kartutxoa
- Ainguraketa puntuala eta f
- Finkapena: eskuzkoa eta mekanizatua. 
- Egite- eta gogortze-denbora.  
- Piketatzeko ezarritako lan-proz
- Hesia jartzeko edo erortzeak altxatzeko 
- Euspena jartzea. 
sia jartzeko edo lur
- Hesia jarri behar den lekutik hurbil dagoen gunea send
- Hala badagokio, hesia jarri behar den guneko euspena kentze
- Obra-hondakinak eta materialak kentzea frontetik. 
- Frankeoa mailu pikatzailea erabiliz egitea, piketatuz. 
- Zulaketa eta leherketa bidezko frankeoa. 
- Euspen berria jartzea. 

rrisku espezifikoak hesia
- Arrokak erortzea. 
- Hautsa sortzea. 
- Zarata. 
- Kolpeak 
- Jarrera desegokiak. 

 
 

4  
4. prestakuntza-modulua:  
HORMIGOI-PROIEKZIOA 
 
Kodea: 
 

MF0420_2 

goi-proiekzioak egitea. 

120 ordu 

UF0770 

60 ordu 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0420_2: Hormi
 
Iraupena: 
 
 
4.1 prestakuntza-atala 
LEHERGAI BIDEZKO LURPEKO INDUSKETAKO LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Kodea: 
 
Iraupena: 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, lan-arriskuei 
dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea. 
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko 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: Lurpeko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hartu beharreko 
segurtasun-neurriak identifikatuz. 

EI3.1 Lurpeko baoen ezaugarri bereziak definitzea, bao horietan egiten dituzten jardueretan duten eragina adieraziz. 
EI3.2 Lurpeko baoen helburu nagusiak zerrendatzea, baita iraunkorra edo aldi baterakoa izango den ere. 
EI3.3 Lurpeko indusketa batean egiten diren jarduera nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Dauden indusketa-teknikak eta -prozedurak deskribatzea (zulaketak eta leherketak eta baliabide mekanizatuak), 
ezaugarri nagusiak identifikatuz. 
EI3.5 Zulaketa eta leherketa bidezko lurpeko indusketa gauzatzeko eragiketen sekuentzia deskribatzea orokorrean, 
erabiltzen diren baliabide nagusiekin lotuz. 
EI3.6 Barrena-zuloen zulaketa, euspena eta leherketa definitzea, ezaugarriak, aplikazioak eta erabilitako teknikak 
adieraziz. 
EI3.7 Lurpeko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, dagozkien babes-neurriekin erlazionatuta.  

A4: Lurpeko indusketako zereginak gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren 
arriskuak identifikatuz. 

EI4.1 Zulaketaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin erlazionatuz. 
EI4.2 Zulaketa-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea arriskuen arabera. 
EI4.3 Zulaketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko ekipamenduen erabilera egokia azaltzea, fabrikatzailearen 
erabilera-eskuliburuaren arabera. 

A5: Ezarritako prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak (gasak, euspena eta bestelakoak) zulaketa 
segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarreko 
araudiaren arabera. 

EI5.1 Aireztapen nagusiaren eta bigarren mailako aireztapenaren funtzionamendua, eta aireztapenaren instalazioa 
osatzen duten elementuen antolamendu egokia deskribatzea. 
EI5.2 Lurpeko indusketetako gas ohikoenak, horien ezaugarriak, ondorio kaltegarriak, detektatzeko aparatuak eta 
baimendutako laneko mugak aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
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EI5.3 Zulatu beharreko lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri geomekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 
EI5.4 Baoak irekitzen badira lurrak duen portaera eta arroka-jausien kausak deskribatzea.  
EI5.5 Saneatze-eragiketa gauzatzeko ezarritako lan-prozedurak deskribatzea. 
EI5.6 Euspen-moten funtzionalitatea eta beren lan-ingurunean duten konfigurazioa ezagutzea. 
EI5.7 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren 
neurriak adieraziz. 
EI5.8 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 
adieraziz. 
EI5.9 Egoera espezifiko batean:  

- Aireztapena egiaztatzea. 
- Gasak neurtzea. 
- Baoaren egonkortasuna eta ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea. 
 

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. 

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. 
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4. Printzipioak, arriskuak eta segurtasun-baldintzak lehergai bidezko lurpeko indusketetan. 
- Lurpeko indusketetako ingurumen-baldintzak. 
- Lurpeko indusketaren definizioa. Hainbat aplikazio: meatzaritza eta azpiegiturak.  
- Lurpeko baoaren ingurune-baldintzak: argia, aireztapena, zaratak, konfinamendua, egonkortasuna.  
- Arrisku nagusiak lurpeko indusketaren ingurunean. Segurtasun-neurriak. 
- Lur-mota desberdinak. Lur-moten ezaugarriak eta portaera.  
- Lurpeko indusketa egikaritzea. Jarduera nagusiak: Abiatzea. Kargatzea eta garraioa. Euspena. Aireztapena.  
- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan eta 

biltegiratzean, eta kargatzean, tiro egitean eta suntsiaraztean. Erabilitako ekipamenduak leherketan dauden 
arriskuen arabera. Norbera babesteko ekipamendu bakoitzaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua. 

- Arriskuak lurpeko leherketetan. 
- Pega elektrikoetan linea elektrikoekiko eta elementu eroale ez-aktiboekiko hurbiltasuna. 
- Indusketa-teknikak. Zulaketak eta leherketak. Baliabide mekanikoak.  
- Zulaketa-teknikak. Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
- Arriskuak zulaketan. Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Zulaketa-lanpostuaren arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
- Induskatutako baoen euspena: 

• Esfortzu-motak: Trakzioa. Konpresioa. Flexioa. Gilbordura. Bihurdura. Ebakidura.  
• Lur-motak: elastikoak, plastikoak. 
• Lurren tentsioak eta deformazioak. Bultzadak, hausturak, blokeen desplazamendua, konbergentziak edo 

mozketa-galerak. 
Lurren portaeran k
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 Era a
kuliburua. 

eta botatzeko materialen kudeaketa.  

- Lehen eta bigarren mailako aireztapena (kontzeptuak, ekipamenduak, fronterako distantziak). 
tatzea. Prebentzio-

- 
apenari buruzko araudi espezifikoa. 

ta jardunak. 

- Leh e oak:  
rena-zuloaren sakontasuna, mozketa, lauki-sarea, 

- Lur o

 ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 

seinaleztatzea. 
 

• ontuan hartu beharreko alderdiak: Lurren izaera: hauskorrak, zurrunak, eraisteko joera 
dutenak. Hauste-maila. Mendigune harritsuaren egitura. Ur-presentzia.  
Kanpoko faktoreak: hurbileko baoen eragina, hurbileko baoen erortzeak. •  

bilit ko ekipamenduak zulaketan dauden arriskuen arabera.  -
- Norbera babesteko ekipamenduen funtzionamenduari buruzko es

• Ingurumena babesteko neurriak zulaketari dagokionez: hondakinen 
• Meategi-atmosfera: 

- Gas-motak: ezaugarri fisiko-kimikoak. Kalte fisiologikoak. Jatorria eta lokalizazioa. Detek
neurriak. Erabilitako detektagailuak: funtzionamendua eta neurtzeko prozedurak. 
Aireztapenari buruzko araudi orokorra.  

- Leherketa-arriskua duten lanetako airezt
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak: 

• Huts egindako barrena-zuloak: kentzeko metodoak e
• Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. 
erk tetarako zulaketa-eskemak eta bestelako aplikazi
• Zulaketa-eskema: lanaren forma eta dimentsioa, bar

kopurua, norabidea eta inklinazioa. Lur-mota. 
• Leherketetarako zulaketa-eskemaren informazio espezifikoa: detonagailu kopurua/kartutxo kopurua.  
• Barrena-zulo motak eta horiek leherketan duten zeregina. Kuelea eta kontrakuelea. Destroza. Ertza. 

 indusketetako lanei hasiera emateko aurretik egin behar diren zereginak: pek
• Aireztapena egiaztatzea. 
•   Fronteko gasak neurtzea.
• Baoaren egonkortasuna eta
• Frontea saneatzea. 
• na-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea eta Huts egindako barre
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4.2 prestakuntza-atala 
HORMIGOIEN PRESTA
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UF0778 

60 ordu 

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

zeko eta gero kentzeko beharrezkoak diren eragiketak gauzatzea, 

zio teknikoaren arabera. 
ta funtzionamendurako 

en eta instalazioaren konexioen erabilgarritasuna ezagutzea. 
ztapenari buruzko arauak 

naren elementu mugikorrak jartzeko eta finkatzeko eragiketak deskribatzea, elementu horiek 

entze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea, 

A2: H zioen arabera, proiekzioa eraginkorra eta akabera egokia izan 

 Estali beharreko gainazala erregularizatuta, saneatuta eta drainatuta ote dagoen jakitea, proiekzioa behar 

 baoaren ertzetan jartzeko beharrezkoak diren eragiketak deskribatzea, ezarritako euspen-

spezifikoenak prebenitzeko neurriak deskribatzea: hautsa sortzea eta produktu 

atean: 
oportzioetan nahastea. 

ruaren arabera lan egitea proiekzio-ekipamenduarekin. 
ako 

- ekzioko makina garbitzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 

. Hormigoiak eta morteroak: ezaugarriak, ekipamenduak, osagarriak eta arriskuak. 
 zementuak, agregatuak, 

- mak: bide lehorra eta bide hezea. Ezarritako lan-prozedurak. 

k eta erremintak: 

ak egitea. 

- Est e
zea eta produktu kimikoekiko kontaktua. 

 

KETA ETA PROIEKZIOA 
 
Kodea: 
 
Iraupena: 
 
Gaitasun-erreferentea: 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Proiekzio-ekipamendua bere lan-posizioan prestat
proiekzioa eraginkortasunez eta segurtasunez egikaritzeko behar diren egiaztapenak eginez.  

EI1.1 Proiekzio-ekipamenduak eta horien osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Ekipamenduen funtzionamendua azaltzea, beren dokumenta
EI1.3 Ekipamendua lekuz aldatzeko eta kokatzeko baldintzak definitzea, laneko argibideen e
eskuliburuaren arabera. 
EI1.4 Ur- eta energia-sare
EI1.5 Ekipamendu elektrikoen isolamendu elektrikoaren kontrolaren irakurketari eta egia
aipatzea. 
EI1.6 Maki
fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera lekuz aldatzeko. 
EI1.7 Proiekzio-makina garbitzeko eta lehen mailako mant
fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera. 

ormigoiak proiektatzea, produktu bakoitzaren espezifika
daitezen.  

EI2.1
bezala aplikatzeko. 
EI2.2 Sare metalikoa
elementuen eta teilakatzeen arabera. 
EI2.3 Hormigoi-proiekzioaren arrisku e
kimikoekiko kontaktuak. 
EI2.4 Egoera espezifiko b

- Osagaiak ezarritako pr
- Fabrikatzailearen funtzionamendurako eskulibu
- Hormigoi-proiekzioa bide lehorraren eta hezearen bitartez egitea, modu uniformean eta ezarrit

lodierarekin. 
Hormigoi-proi

 
 

Edukiak: 
 
1

- Proiekta daitezkeen hormigoien ezaugarriak. Hormigoiaren eta nahasketaren osagaiak:
zuntzak eta gehigarriak.  

 Hormigoien proiekzio-siste
- Sare metalikoa, jartze-prozedurak. 
- Erabilitako ekipamenduak, osagarria

• Proiekzio-makina, konpresorea eta ponpa.  
• Ekipamenduen lehen mailako mantentze-lan
• Ekipamenduen funtzionamendurako eskuliburua. 
ali b harreko gainazalaren baldintzak. 

ezifikoak: hautsa sort- Hormigoi bidezko proiekzioaren arrisku esp
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. Hormigoi-proiekziorako prozedura. 
portzioetan. 

amendurako eskuliburuaren arabera manipulatzea. 
erarekin. 

 

. prestakuntza-modulua: 
AKO LURPEKO INDUSKETAKO LANEKOAK EZ 

2
- Osagaien nahasketak ezarritako pro
- Proiekzio-ekipamendua fabrikatzailearen funtzion
- Hormigoi-proiekzioa bide lehorraren eta hezearen bitartez egitea, modu uniformean eta ezarritako lodi
- Hormigoi-proiekzioko makinaren garbiketa eta lehen mailako mantentze-eragiketak. 

 
 
 

5 5
LEHERGAI BIDEZ EGIND
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

odea  K

 

: MP0160

80 ordu 

baluazio-irizpideak: 
n lagunduz:  

o barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak 

n arabera. 

A2: La a maneiatuz.  

telako lanabesak erabiliz. 

 

A3: La
lementuen estutze-presioa egiaztatzeko. 

tatzea, zementu-

A4: En

-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 

 ingurumena babesteko arauak betetzea, beti. 
 

du
egurtasun-egiaztapenak aurrera egiten ari den meazuloko edozein lan hastean. 

- Aireztapena kontrolatzea. 

 
raupena: I

 
halmenak eta eA

A1: Lan-prozesuetan parte hartzea, zulaketa-eragiketeta
EI1.1 Aireztapena egiaztatzea, gasak neurtzea eta huts egindak
detektatzea. 
EI1.2 Zulaketaren norabide egokia ezartzea, planoak eta datu topografikoak interpretatuz. 
EI1.3 Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren eta laneko argibidee
EI1.4 Eskuzko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak aplikatzea. 

enduak erabiltzea. EI1.5 Zulaketa-jardueretarako norbera babesteko egokiak diren ekipam
EI2.6 Huts egindako barrena-zuloak identifikatzea eta seinaleztatzea. 
n-prozesuetan laguntzea, lurpeko leherketa egiteko behar den material
EI2.1 Lehergaiak eta hastapen-sistemak lan-frontean banatzea. 

an baimendutako besEI2.2 Barrena-zuloak garbitzea putz eginez edo indarreko araudi
EI2.3 Tiroko linearen isolamendua ziurtatzea. 

zaintza edo seinaleztapen egokia ezartzea, segurtasun-distantzienEI2.4 Suntsitu beharreko guneko perimetroan 
arabera. 
EI2.5 Kokapen egokia ezartzea suntsiketa egingo duten langileentzat. 
EI2.6 Huts egindako barrena-zuloak identifikatzea eta seinaleztatzea. 
n-prozesuetan parte hartzea, meazuloa eusten lagunduz:  
EI3.1 Giltza dinamometrikoa erabiltzea elementuen lotura-e
EI3.2 Injekzio-kanula eta, hala badagokio, gainezka egindako kanula behar bezala lotuta dagoela ziur
esne bidezko finkapenari dagokionez. 
EI3.3 Hormigoi-proiekzioko makina garbitzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
presaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

iz, eta enpresaren lanEI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraik
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 

aEI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko et

E kiak: 
1. Aurretiko s
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eta euspena egonkorra ote den egiaztatzea. 
rrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea. 

2. E ilu birakari pneumatikoen edo 
elekt

 orientatzea, barrena-zuloak sarreran jartzeko zulaketa-eskemaren arabera. 

3. Lu

rbitzea putz eginez edo indarreko araudian baimendutako bestelako lanabesak erabiliz. 

n zaintza edo seinaleztapen egokia, segurtasun-distantzien arabera. 
. 

4. Ko ditzea edo 
berre

tze-presioa egiaztatzeko. 

atzea. 
unea sendotzea. 

antentze-eragiketak. 
5. La

tzea eta arretaz betetzea. 
zea. 

a ingurumena babesteko arauak betetzea. 
 

- Gasak neurtzea. 
- Arrokak erortzen ote diren 
- Huts egindako ba
skuzko ekipamendu bidezko, jumbo bidezko eta zulaga

rohidraulikoen bidezko zulaketa. 
- Zulaketa-aho eta hagaxka-multzo egokiak hautatzea lur-motaren eta laneko argibideen arabera. 
- Zulaketa-ekipamendua kokatzea eta
- Eskuzko zulaketarako ezarritako prebentzio-neurriak. 
- Zulaketa-jardueretarako norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea.  
rpeko leherketak. 
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak lan-frontean banatzea. 
- Barrena-zuloak ga
- Tiro-linearen isolamendua ziurtatzea. 
- Kartutxo-pizgailua sartzea eta lehergaiak kargatzea.  
- Suntsitu beharreko guneko perimetroa
- Kokapen egokia suntsiketa egingo duten langileentzat
- Huts egindako barrena-zuloak eliminatzea ezarritako metodoak aplikatuz. 
adro o zertxa metaliko bidezko euspen pasiboa, euspen aktiboa: buloitzea, galiboak han
skuratzea (hesiak jartzea), hormigoi- eta mortero-proiekzioa. 
- Koroak jartzea eta azken koadroari edo zertxari lotzea. 
- Giltza dinamometrikoa erabiltzea elementuen lotura-elementuen estu
- Hainbat buloi-mota sartzea eta finkatzea.  
- Buloi-mota bakoitzerako egokiak diren sistemekin buloi-mota desberdinen finkapen-maila egiazt
- Hesia jarri behar den lekutik hurbil dagoen g
- Osagaiak nahastea proiekziorako ezarritako proportzioetan. 
- Hormigoi-proiekzioko makinaren garbiketa eta lehen mailako m
ntokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpreta
- Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagut
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuna et
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0417_2 
Lurpeko zulaketa 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF0418_2 
Lurpeko leherketak 

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

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

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

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

• Artillari-kartilla 

1 urte 3 urte 

MF0419_2 
Koadro, zertxa eta 
ainguraketa bidezko euspena 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF0420_2 
Hormigoi-proiekzioa 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

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

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

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Lehergai bidezko lurpeko 
indusketarako praktika-tailerra 200 250 

Lehergai bidezko lurpeko 
indusketarako praktika-esparrua 500 600 

Lehergai bidezko lurpeko 
indusketarako biltegia 50 50 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Lehergai bidezko lurpeko 
indusketarako praktika-tailerra X X X X 

Lehergai bidezko lurpeko 
indusketarako praktika-esparrua X X X X 

Lehergai bidezko lurpeko 
indusketarako biltegia X X X X 

 
 
 

51 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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. 

Lehergai bidezko lurpeko indusketarako 
praktika-tailerra 

Ekipamenduak: 
– Jumboa. 
– Mailu pikatzailea. 
– Mailu zulatzaile birakariak. 
– Eskuzko mailu zulatzaileak. 
– Katu hidraulikoa. 
– Soldadura elektriko multzoa. 
– Soldadura oxiazetilenikorako ekipoa 
– Pala kargatzaile elektrohidraulikoa 
– Atzerakako hondeamakina. 
– Makina saneatzailea. 
– Makina buloitzailea. 
– Gunitatzailea. 
– Polipastoak. 
– Zerra pneumatikoa. 
– Dibidietak. 
– Haizagailuak. 
– Uretako injekzio-ponpa. 
– Grisuometroa. 
– CO-neurgailua. 
– Linea-egiaztagailua. 
– Ohmetroa edo egiaztagailua. 
– Lehertzailea. 
– Konpresoreak. 
– Hondakinen edukiontziak. 
– Kaxa elektrikoak makinak abiarazteko eta kontrolatzeko. 
– Koadro metalikoak. 
– Marruskadurazko zurkaitzak eta zurkaitz hidraulikoak. 
– Lurpeko zulaketa-makinak. 

 
Erremintak 
– Saneatze-barra. 
– Barra egonkortzaileak. 
– Ganibetak. 
– Zulaketa-barautsak. 
– Buloiak 
– Zinta metrikoa. 
– Katu kremaileraduna. 
– Aizkora. 
– Giltza-jokoa. 
– Mailua. 
– Mazoa. 
– Nibela. 
– Labana. 52 
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– Pala. 
– Pikatxoia. 
– Eskuzko pika. 
– Plomua. 
– Punterola. 
– Zulagailuak. 
– Kurrikak. 
– Trakterra. 
– Detonagailuak eta lehergai simulatuak. 
– Lehertzailea. 
– Buloiak. 
– Parrilla. 
– Bideko txantiloia. 
– Malda-txantiloia. 
– Peralte-txantiloia. 
– Traktela. 
– Ganibetak. 
– Zulaketa-ahoak. 
– Hagaxkak.  
– Jumboaren hagaxka-multzoa. 
– Barra egonkortzaileak. 

Lehergai bidezko lurpeko indusketarako 
biltegia 

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

jasotzailea edo 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 lanbide-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 duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
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