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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ERAUZKETA-INDUSTRIETAKO LURPEKO GARRAIO-INSTALAZIOETAKO ERAGIKETAK 
 
KODEA 
IEXM0509 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX269_2: Erauzketa-industrietako lurpeko garraio-instalazioetako eragiketak. (873/2007 Errege Dekretua, 2007ko 
uztailaren 2koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Lurpeko instalazioetan solteko gaien, materialen eta pertsonen garraioa baliabide jarraituen edo baliabide etenen bidez 
egitea, baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obra zibilak eraikitzeko, betiere indarrean den lan-arriskuak prebenitzeko 
eta ingurumena babesteko araudiari jarraikiz. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0861_2: Lurpeko indusketetako bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioa egitea. 
- UC0862_2: Baliabide jarraitu bidezko garraioa egitea. 
- UC0863_2: Kable bidezko trakzio-sistemako garraioa egitea. 
- UC0864_2: Lurpeko indusketetako arriskuak prebenitzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera lurpeko erauzketa-jardueran aritzen diren edo oro 
har lurpeko lanak egikaritzen dituzten enpresa publiko edo pribatu handi, ertain eta txikietako produkzio-eremuan. 
Jarduera teknikoak betetzen ditu goragoko mailako teknikariek agindutako funtzioen eta helburuen esparruan, 
goragokoen argibide orokorrak jasoz eta aldi berean haiei informatuz. Lurpeko meatze-ustiapenetako langileei 
segurtasunezko oinarrizko arauak irakatsi behar zaizkie aldez aurretik. Barruko ustiapeneko garraiorako ibilgailu 
automotoreetako gidari eta makinisten lanbide-jarduera eta erauzketa-makinaren operadorearen lanbide-jarduera 
Administrazio eskudunaren araudiaren mende daude. 
 
Produkzio-sektoreak 
Erauzketa-industrietako sektorean eta eraikuntzako sektorean kokatzen da eta nagusiki, honako produkzio-jarduera 
hauetan: Mineral energetikoen erauzketa. Uranio- eta torio-mineralen erauzketa. Mineral metalikoen erauzketa. 
Metalikoak eta energetikoak ez diren mineralen erauzketa (harria, hareak eta buztinak, ongarrietarako eta produktu 
kimikoetarako mineralak, gatzarria eta bestelakoak). Lurpeko ingeniaritza zibileko obra bereziak (errepideetarako, 
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trenetarako, metrorako eta hornidura-sareetarako: gasa, petrolioa, ura eta bestelakoak, hustubide-sareak barne, 
tunelak eraikitzea). 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
8111.1060 Mineralak erauzteko makinetako operadoreak oro har. 
8331.1180 Meatze-makinetako gidari-operadorea. 
8332.1142 Garraioko eta erauzketako meatzaria (meatzeak). 
Lurrak mugitzeko meatze-makinetako gidari-operadorea. 
Tren-makinista (meatzeak eta harrobiak). 
Trenen orratzain-krokatzailea. 
Bide-makinen gidari-operadorea. 
Anezka-bagonetako gidari-operadorea (meatzeak). 
Trengunezain-konportazaina. 
Erauzketa-makinista. 
Balantza-putzuko makinista. 
Krokatzailea. 
Plano-makinista. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0779: Lurpeko indusketetako 
burdinbide gaineko garraioa 80 

MF0861_2 
Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioa 110 UF0780: Segurtasuna burdinbide 

gaineko garraioan 30 

UF0781: Garraiatzaile jarraituak, 
uhal garraiatzaileak eta 
garraiatzaile blindatuak 

80 
MF0862_2 
Baliabide jarraitu bidezko garraioa 110 

UF0782: Segurtasuna baliabide 
jarraitu bidezko garraioan 30 

UF0783: Garraio bertikala 80 
MF0863_2 
Klabe bidezko trakzio-sistemako garraioa 160 UF0784: Plano inklinatu bidezko 

garraioa 80 

MF0864_2 (ZEHARKAKOA)  
Lurpeko indusketetako arriskuen prebentzioa 50 

  

MP0161 
Erauzketa-industrietako lurpeko garraio-instalazioetako 
eragiketetako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 520  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1

3
2

4

1. gaitasun-atala 
LURPEKO INDUSKETETAKO BAGOI BIDEZKO BURDINBIDE 

GAINEKO GARRAIOA EGITEA  
 

2. gaitasun-atala 
BALIABIDE JARRAITU BIDEZKO GARRAIOA EGITEA 

 
3. gaitasun-atala 

GARRAIOA KABLE BIDEZKO TRAKZIOKO SISTEMEKIN 
EGITEA 

 
4. gaitasun-atala 

LURPEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK PREBENITZEA 
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1. gaitasun-atala:  
LURPEKO INDUSKETETAKO BAGOI BIDEZKO BURDINBIDE GAINEKO 
GARRAIOA EGITEA  
 
Kodea: UC0861_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioa eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko beharrezkoak diren babes 
indibidual eta kolektiboko ekipamenduak, segurtasun-ekipamenduak, erremintak, lanabesak eta materialak prestatzea, 
lan-argibideei eta indarrean den segurtasun-araudiari jarraikiz. 

BI1.1 Informazio teknikoa (ahozko edo idatzizko lan-argibideak, planoak edo krokisak, mapak, ekipamenduak 
egikaritzeko eta mantentzeko eskuliburuak) interpretatzen da, eta lanak guztiz definitzeko behar den informazioan 
hutsegiteak eta akatsak atzematen dira. 
BI1.2 Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraio-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamendu 
espezifikoak egokiak dira, egoera onean prestatzen dira eta horien puntuan jartzea, erabilera eta mantentze-lanak 
fabrikatzailearen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz egiten dira, arduradun hurrenari falta diren ekipamenduak 
edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak eskatuz.  
BI1.3 Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraio-eragiketetan erabili beharreko babes kolektiboko ekipamendu 
espezifikoak (besteak beste, seinaleak, kartelak, suteen aurkako borroka) egokiak dira eta egoera onean 
prestatzen dira, arduradun hurrenari falta diren ekipamenduak edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak 
eskatuz. 
BI1.4 Behar diren erreminta eta lanabes osagarriak prestatzen dira arduradun hurrenari falta direnak edo ondo 
funtzionatzen ez dutenen ordezkoak eskatuz. 
BI1.5 Lokomotoraren lehen mailako mantentze-lanak batez ere segurtasun-gailuak (balazta edo frenoak, argiak, 
seinale akustikoa, txinpartak itzaltzeko gailua, gas-araztailea) egiaztatuz egiten dira eta bigarren mailako 
mantentze-lanak mantentze-lanetako langileekin elkarlanean egiten dira. 

LB2: Trena bagoiak baztergunean edo trengunean krokatuz osatzea konposizioa osatzeko, ezarritako xedapenei 
jarraikiz zirkulazioan jartzeko. 

BI2.1 Bagoiak baztergunean krokatzen dira, segurtasuneko barne-xedapenak betez. 
BI2.2 Nahitaezko argi-seinaleak, behar bezala eutsita, lokomotoran eta behar diren bagoietan ipintzen dira.  
BI2.3 Pertsonak garraiatzeko trena horretarako espezifikoki baimendutako bagoiez osatzen da, pertsonen 
garraiorako arau espezifikoei jarraikiz. 
BI2.4 Materialen garraioa trena modu egokian osatuta dagoela ziurtatuta egiten da, materialak ezarritako galiboak 
ez dituztela gainditzen eta garraio-unitateei behar bezala lotuta daudela egiaztatuta.  
BI2.5 Pieza berezien garraioa (tamaina edo pisua dela-eta) kargarako, zamarako eta seinaleztapenerako arau 
espezifikoak errespetatuz egiten da. 
BI2.6 Atzemandako anomalien partea ezarritako eredu eta prozedurei jarraikiz egiten da eta goragoko hurrenari 
jakinarazten zaio. 

LB3: Konposizioa karga- eta deskarga-puntuen artean mugitzeko lokomotorarekin egin beharreko maniobrak egitea, 
betiere ezarritako prozedurei eta segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz. 

BI3.1 Trena karga-punturaino gidatzen da, trenen zirkulazioa erregulatzen duten segurtasuneko barne-xedapenak 
errespetatuz. 
BI3.2 Bagoien karga-, garraio- eta deskarga-eragiketak argibideen arabera eta ezarritako segurtasuneko segidak, 
abisuak eta arauak jarraituz egiten dira. 
BI3.3 Bagoi bakoitza, aurreikusitako lokomotora edo herrestatze-sistemarekin, karga-puntuaren azpian kokatzen 
da eta ez da inongo maniobrarik egiten laguntzailearen aurretiko abisurik gabe. 
BI3.4 Trena deskarga-punturaino gidatzen da, ahal bada, abiarazterakoan bagoiak banaka-banaka eta poliki 
banantzeko moduan. 
BI3.5 Pertsonak trenez garraiatzeari buruzko arau espezifikoak errespetatuz eta betearaziz garraiatzen dira 
langileak. 
BI3.6 Material bereziak segurtasun-arau espezifikoen arabera (mugatutako abiadura, pisu-muga, seinaleztapena) 
zirkulatuz garraiatzen dira. 
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BI3.7 Aireztapeneko aire-korrontearen abiadura kontuan hartzen da garraio-abiadura zehazteko. 
BI3.8 Garraio-ekipamenduen errendimendua produkzio-lanetako atzerapenen edo ekipamendu-matxuren balizko 
arrazoiak identifikatuz optimizatzen da. 
BI3.9 Lan-parteak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera betetzen dira. 

LB4: Bagoiak (kargatuak edo hutsak) eta lokomotorak erraileragailuekin eta katu jasotzaileekin erraileratzea trena berriz 
osatzeko, betiere ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI4.1 Trena errailetik irteten bada errailetik irtendako bagoiaren atzean dauden bagoiei altxagarriak jarriz 
gerarazten da. 
BI4.2 Errailetik irtendako bagoia askatu, herrestan eraman eta gainerako bagoietatik banandu egiten da. 
BI4.3 Errailetik irtendako gurpilei erraileragailuak ipintzen zaizkie eta bagoia herrestan eramaten da gurpilak 
burdinbidearen gainean kokatu arte. 
BI4.4 Altxagarriak kentzen dira, bagoiak krokatzen dira eta trena funtzionamenduan jartzen da, aldez aurretik 
bestelako kalterik eragin ez dela egiaztatuz. 
BI4.5 Lokomotora edo bagoiak katu jasotzaileekin erraileratzen dira, trenetik askatuz eta trena frenatuz. 
BI4.6 Maniobra horiei buruzko segurtasun-xedapenak une oro errespetatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Lokomotorak eta bagoiak, langile-bagoiak, plataformak eta karkasak. Ekipamendu osagarriak, erremintak, lanabesak, 
materialak eta gehigarriak. Karga eusteko eta finkatzeko elementuak: kableak, sokak, kakoak eta eslingak. Norbera 
babesteko ekipamenduak. Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleak, suteen aurkako borroka. 
Produktuak edo emaitzak 
Ezarritako baldintzetan garraiatutako materialak eta solteko gaiak, produkzio-prozesu orokorraren barnean. 
Garraiatutako langileak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-eskuliburuak. Ezarritako informazio-
sistemak interpretatzeko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. 
Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lan- eta gorabehera-parteak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
BALIABIDE JARRAITU BIDEZKO GARRAIOA EGITEA 

 
Kodea: UC0862_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak eta baliabide jarraitu bidezko garraioa eraginkortasunez eta 
segurtasunez egiteko behar diren erreminta eta materialak prestatzea lan-argibideei eta indarreko segurtasun-araudiari 
jarraikiz. 

BI1.1 Informazio teknikoa (ahozko edo idatzizko lan-argibideak, planoak edo krokisak, ekipamenduak egikaritzeko 
eta mantentzeko eskuliburuak) interpretatu egiten da eta lanak guztiz definitzeko behar den informazioan 
hutsegiteak eta akatsak atzematen dira. 
BI1.2 Baliabide jarraitu bidezko garraio-eragiketan erabili beharreko norbera babesteko ekipamendu espezifikoak 
egokiak dira, egoera onean prestatzen dira eta horien puntuan jartzea, erabilera eta mantentze-lanak 
fabrikatzailearen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz egiten dira, arduradun hurrenari falta diren ekipamenduak 
edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak eskatuz.  

11 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI1.3 Garraio jarraituko eragiketetan erabili beharreko babes kolektiboko ekipamendu espezifikoak (seinaleak, 
suteen aurkako borroka eta beste batzuk) egokiak dira eta egoera onean prestatzen dira, arduradun hurrenari falta 
diren ekipamenduak edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak eskatuz. 
BI1.4 Segurtasun-gailuek, larrialdi-geldialdiko sistemak eta aurreabiarazte-abisuak behar bezala funtzionatzen 
dutela egiaztatzen da.  
BI1.5 Behar diren erremintak, lanabesak eta kontsumigarriak prestatzen dira eta erabiltzeko prest geratzen dira. 

LB2: Garraioa uhal garraiatzaileekin egitea ezarritako prozedurei jarraikiz, funtzionamendua kontrolatzea eta anomaliak 
zuzentzeko mantentze-lan egokiak gauzatzea, istripuak ez gertatzeko edo instalazioak ez kaltetzeko.  

BI2.1 Elementu mugikorren edo garbiketa-elementuen funtzionamendu egokia eragozten edo zailtzen duen 
material-pilaketarik ez dagoela egiaztatzen da uhala martxan jarri aurretik.  
BI2.2 Errasketa-gidek ondo funtzionatzen dutela eta bandaren tentsioa eta loturen egoera egokiak direla 
kontrolatzen da ezarritako maiztasun eta prozeduren arabera, eta atzemandako anomaliak jasotzen dira.  
BI2.3 Arrabolak eta estazio autozentratzaileak gainbegiratzen dira eta ondo biratzen dutela egiaztatu.  
BI2.4 Materiala modu erregularrean eta jarraituan deskargatzen da: 

- Toberako materiala muga jakin batetik behera jaisten ez dela kontrolatuz. 
- Buxadurak kenduz. 
- Objektu arrotzak kenduz. 

BI2.5 Arrisku espezifikoak dituzten lan-ingurunetan (lurpeko meatzeak, atmosfera leherkorrak edo korrosiboak) 
araudi espezifikoaren arabera segurtasunean eragin dezaketen anomaliak atzematen dira, eskumenekoak 
zuzentzen dira eta gainerakoak arduradun hurrenari jakinarazten zaizkio.  
BI2.6 Lehen mailako mantentze-lanak fabrikatzailearen eskuliburuaren argibideei jarraikiz egiten dira eta 
mantentze-lanetako langileekin elkarlanean egiten dira bigarren mailako mantentze-lanak eta uhalen muntatzea, 
luzatzea eta laburtzea. 
BI2.7 Langileen uhal bidezko garraiorako ezarritako segurtasun-xedapenei jarraitzen zaie. 
BI2.8 Banda-zirkuitua ezarritako segida eta prozeduren arabera geratzen da.  
BI2.9 Garraio-ekipamenduen errendimendua produkzio-lanetako atzerapenen, akatsen edo ekipamendu-matxuren 
balizko arrazoiak identifikatuz optimizatzen da. 
BI2.10 Lan-parteak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera betetzen dira. 

LB3: Materiala ezarritako prozedurei jarraikiz garraiatzaile blindatuekin kentzea, funtzionamendua eta garraiatutako 
materiala kontrolatuz eta anomaliak zuzentzeko mantentze-lan egokiak gauzatuz, instalazioetan istripurik edo kalterik ez 
gertatzeko.  

BI3.1 Garraiatzaile blindatua ezarritako prozedurei jarraikiz muntatzen, desmuntatzen, luzatzen eta laburtzen da. 
BI3.2 Katea aurreko eta atzeko tenkagailuen bidez tenkatzen da. 
BI3.3 Erliebezko txapak ezarritako prozedurei jarraikiz muntatzen, desmuntatzen eta kontserbatzen dira. 
BI3.4 Garraiatzailearen elikadura bloke lodiak hautsiz eta kenduz eta materiala kanaletatik kanpo isurtzea 
saihestuz kontrolatzen da.  
BI3.5 Garraiatzailearen erripatua ekipamendu osagarri egokiekin eta ezarritako prozedurei jarraikiz egiten da.  
BI3.6 Ezarritako ordenari eta prozesuari jarraikiz desmuntatzen da garraiatzailea, garraiatzeko prest utziz. 
BI3.7 Lehen mailako mantentze-eragiketak fabrikatzailearen eskuliburuaren argibideei jarraikiz egiten dira eta 
bigarren mailako mantentze-lanetako eragiketak mantentze-lanetako langileekin elkarlanean egiten dira. 
BI3.8 Ekipamenduak eta materialak ezarritako argibideei jarraikiz garraiatzen dira, garraiatzailetik hurbil dauden 
langileei abisatuz.  
BI3.9 Garraio-ekipamenduen errendimendua produkzio-lanetan gertatutako atzerapenen edo ekipamenduetan 
gertatutako matxuren balizko arrazoiak identifikatuz optimizatzen da. 
BI3.10 Lan-parteak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera betetzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Uhal garraiatzaileak. Garraiatzaile blindatuak. Ekipamendu osagarriak, erremintak, lanabesak, materialak eta 
gehigarriak. Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko ekipamenduak: larrialdi-geldialdiko sistemak, 
suteen aurkako borroka eta aurreabiaraztea. 
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Produktuak edo emaitzak 
Ezarritako baldintzetan garraiatutako materialak eta solteko gaiak, produkzio-prozesu orokorraren barnean. 
Garraiatutako langileak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-eskuliburuak. Ezarritako informazio-
sistemak interpretatzeko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Lan- eta gorabehera-parteak. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
GARRAIOA KABLE BIDEZKO TRAKZIOKO SISTEMEKIN EGITEA 

 
Kodea: UC0863_2 
 

3 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kable bidezko trakzio-sistemako garraioa eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko makinak eta babes indibidual 
eta kolektiboko ekipamenduak prestatzea segurtasun- eta komunikazio-sistemak egiaztatuta eta betiere lan-argibideei 
eta indarrean den segurtasun-araudiari jarraikiz. 

BI1.1 Informazio teknikoa (ahozko edo idatzizko lan-argibideak, planoak edo krokisak, ekipamenduak egikaritzeko 
eta mantentzeko eskuliburuak) interpretatu egiten da eta lanak guztiz definitzeko behar den informazioan 
hutsegiteak eta akatsak atzematen dira. 
BI1.2 Kable bidezko trakzio-sistemako garraio-eragiketan erabili beharreko norbera babesteko ekipamendu 
espezifikoak egoera onean prestatzen dira eta horien puntuan jartzea, erabilera eta mantentze-lanak 
fabrikatzailearen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz egiten dira arduradun hurrenari falta diren ekipamenduak 
edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak eskatuz.  
BI1.3 Kable bidezko garraio-eragiketetan erabili beharreko babes kolektiboko ekipamendu espezifikoak (seinaleak, 
suteen aurkako borroka eta beste batzuk) egokiak dira eta egoera onean prestatzen dira, arduradun hurrenari falta 
diren ekipamenduak edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak eskatuz. 
BI1.4 Segurtasun-, kontrol- eta babes-elementuak ezarritako prozedurei jarraikiz egiaztatzen dira eta goragoko 
arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI1.5 Kablearen egoera ezarritako prozedurei jarraikiz atzematen da, oharrak klabe-liburuan jasoz eta anomaliak 
ezarritako prozeduren bidez jakinaraziz.  
BI1.6 Garraio maniobretan une oro makinistaren eta trenguneen arteko komunikazio-sistema erabiltzen da. 
BI1.7 Lehen mailako mantentze-eragiketak fabrikatzailearen eskuliburuaren argibideei jarraikiz egiten dira eta 
bigarren mailako mantentze-lanak mantentze-lanetako langileekin elkarlanean egiten dira. 

LB2: Erauzketa-makina jasotako argibideei eta maniobrak segurtasunez egiteko ezarritako arauei jarraikiz egikaritzea. 
BI2.1 Makina ezarritako prozedurei eta maniobra-mota horri dagozkion segurtasun-xedapenei jarraikiz abiarazten 
eta egikaritzen da.  
BI2.2 Ekipamendu eta material berezien garraioa ezarritako argibideei jarraikiz egiten da. 
BI2.3 Pertsonen garraioa jasotako argibideei jarraikiz egiten da. 
BI2.4 Erauzketa-instalazioko danbor-makinetako aldaketa-eragiketak makina desenbragatuta egiten dira eta 
betiere ezarritako segurtasun-xedapenei jarraikiz.  
BI2.5 Laneko ziklo-amaierako eragiketak makina eta bere osagaiak behar bezala kokatuz egiten dira, ezarritako 
prozedurei jarraikiz.  
BI2.6 Putzu-galeriako instalazioen mantentze- eta konpontze-eragiketetarako postuan egon behar da nahitaez, 
une oro lan horiek egiten dituen pertsonarekiko komunikazioari eutsiz eta ezarritako prozedurak gauzatuz.  
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BI2.7 Garraio-ekipamenduen errendimendua produkzio-lanetan gertatutako atzerapenen edo ekipamenduetan 
gertatutako matxuren balizko arrazoiak identifikatuz optimizatzen da. 
BI2.8 Egindako lanari dagokion partea atzemandako anomalia guztiak bilduz lantzen da, ezarritako eredu eta 
prozedurei jarraikiz. 

LB3: Plano inklinatu bidezko erauzketa-makina egikaritzea bagoiak ezarritako araudiaren arabera trenguneen eta 
kanpoaldearen artean garraiatzeko. 

BI3.1 Makina ezarritako prozedurei eta maniobra-mota horri dagozkion segurtasun-xedapenei jarraikiz abiarazten 
eta egikaritzen da.  
BI3.2 Konposizioa osatzen duten unitateak segurtasun-krokadurak jarriz krokatu egiten dira, elkarren artean eta 
trakzio-kableari. 
BI3.3 Materialak, bagoiak eta langileak kaioletan edo skipetan eramaten dira trengunera edo ateratzen dira 
trengunetik, baliabide mekanikoak edo eskuzko baliabideak erabiliz eta ezarritako argibideei, prozedurei eta 
segurtasun-xedapenei jarraikiz. 
BI3.4 Pertsonen eta ekipamendu eta material berezien garraioa ezarritako argibideak jarraituz eta arlo horri 
dagozkion segurtasun-xedapen espezifikoak betez egiten da. 
BI3.5 Konposizioa plano inklinatutik igotzeko eta jaisteko aldez aurretik iraganbideetan langilerik ez dagoela 
egiaztatzen da, maniobra kontrolatzen da eta anomaliaren bat ikusiz gero, eragiketa geldiarazten da. 
BI3.6 Atxikitzailearen posizioa egokia dela egiaztatzen da materialak plano inklinatutik atzera egitea saihesteko. 
BI3.7 Postuan egon behar da, une oro planoko erraileratze-eragiketak egiten dituen pertsonarekin komunikazioan 
eta ezarritako prozedurei jarraikiz.  
BI3.8 Laneko ziklo-amaierako eragiketak makina eta bere osagaiak behar bezala kokatuz egiten dira ezarritako 
prozedurei jarraikiz.  
BI3.9 Garraio-ekipamenduen errendimendua produkzio-lanetako atzerapenen edo ekipamendu-matxuren balizko 
arrazoiak identifikatuz optimizatzen da. 
BI3.10 Egindako lanari dagokion partea atzemandako anomalia guztiak bilduz lantzen da, ezarritako eredu eta 
prozedurei jarraikiz. 

LB4: Materialak lan-frontera eramateko errailbakarra egikaritzea, funtzionamendua kontrolatuz eta ezarritako prozedurei 
jarraikiz. 

BI4.1 Funtzionamenduaren abisu optikoak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzen da errailbakarra abiarazi 
aurretik. 
BI4.2 Makina ezarritako prozedurei eta maniobra-mota horri dagozkion segurtasun-xedapenei jarraikiz abiarazten 
eta egikaritzen da.  
BI4.3 Materialak garraiatzeko arraste-trena beharren arabera osatzen da. 
BI4.4 Ekipamendu eta material berezien garraioa ezarritako argibideei jarraikiz egiten da. 
BI4.5 Errailbakarrean langileak garraiatzen direnean ezarritako segurtasun-xedapenei jarraikiz garraiatzen direla 
zaintzen da. 
BI4.6 Errailbakarraren funtzionamendua atzemandako anomaliak arduradun hurrenari berehala jakinaraziz 
kontrolatzen da. 
BI4.7 Errailbakarraren luzapen-lanak eta bigarren mailako mantentze-lanetako beste eragiketa batzuk mantentze-
lanetako langileekin elkarlanean egiten dira. 
BI4.8 Garraio-ekipamenduen errendimendua produkzio-lanetako atzerapenen edo ekipamendu-matxuren balizko 
arrazoiak identifikatuz optimizatzen da. 
BI4.9 Egindako lanari dagokion partea atzemandako anomalia guztiak bilduz lantzen da, ezarritako eredu eta 
prozedurei jarraikiz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Erauzketa-makina. Errailbakarra. Ekipamendu osagarriak, erremintak, lanabesak, materialak eta gehigarriak. Norbera 
babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. 
Produktuak edo emaitzak 
Ezarritako baldintzetan garraiatutako materialak eta solteko gaiak, produkzio-prozesu orokorraren barnean. 
Garraiatutako langileak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-eskuliburuak. Ezarritako informazio-
sistemak interpretatzeko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. 
Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lan- eta gorabehera-parteak. 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
LURPEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK PREBENITZEA 

 
Kodea: UC0864_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko neurriak prestatzea eraginkortasunez eta segurtasunez 
lan egiteko, betiere lurpeko indusketetako lan-arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

BI1.1 Enpresaren prebentzio-planetan eta segurtasuneko barne-xedapenetan ezarritako arriskuak eta prebentzio-
neurri orokorrak identifikatzen dira, eta neurriak modu sistematikoan eta zorrotzean hartzen dira. 
BI1.2 Lurpeko indusketako lan-arriskuak identifikatzen dira eta aldaketak jakinarazten dira enpresaren 
prozeduretan eta segurtasun-xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.  
BI1.3 Lurpeko indusketetan erabiltzen diren norbera babesteko ekipamenduak egokiak dira eta egoera onean 
prestatzen dira, arduradun hurrenari falta diren ekipamenduak edo ondo funtzionatzen ez dutenen ordezkoak 
eskatuz. 
BI1.4 Norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta mantentze-lanak fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuari 
jarraituz gauzatzen dira. 
BI1.5 Prebentzio-planetan eta segurtasuneko barne-xedapenetan ezarritako babes kolektiboko neurri orokorrak 
(seinaleztapenak, balizajeak, babesak eta langileei zuzendutako abisuak) identifikatzen dira eta jartzen eta 
mantentzen laguntzen da, arduradunari detektatutako edozein anomaliaren berri emanez.  
BI1.6 Lan bereziak (operadorearentzat edo hirugarrenentzat arrisku bereziak dakartzatenak) identifikatzen dira eta 
kasu bakoitzerako ezarritako prozedura modu sistematikoan erabiliz egikaritzen dira. 
BI1.7 Arduradunari jakinarazten zaio eta segurtasun-planean aurreikusitako jardun-prozedurak aplikatzen dira sor 
litezkeen arrisku-egoeren kasuan. 

LB2: Lanlekuak segurtasun-muga eta -baldintzak betetzen dituela egiaztatzea lanak segurtasunez eta eraginkortasunez 
egiten direla ziurtatzeko, betiere ezarritako prozedurei eta ingurumenaren arloko segurtasun- eta babes-arauei jarraikiz. 

BI2.1 Segurtasun-neurriekin egindako neurketak indarrean den araudian ezarritako segurtasun-neurrien barruan 
daudela egiaztatzen da eta neurri horien edozein anomalia arduradun hurrenari jakinarazten zaio. 
BI2.2 Langunea jasotako argibideei jarraikiz gainbegiratzen da honako hauek egiaztatzeko: aireztapena, sabaiaren 
egoera, hurbileko euspena eta hauts- eta zarata-baldintzak. 
BI2.3 Lan-ingurunea ordenan dagoela, bertan material, ekipamendu, erreminta edo lanabesik ez dagoela eta 
makinen ibilbidean oztoporik ez dagoela egiaztatzen da. 
BI2.4 Langileei lanen hasieraren berri ematen zaie eragiketak arriskurik ez dakarrela ziurtatzeko eta langileak 
makinen inguruko arrisku-eremuan egotea debekatzen da. 
BI2.5 Lurpeko indusketen ingurumen-arriskuak identifikatzen dira eta hala badagokio, arduradunari jakinarazten 
zaizkio. 
BI2.6 Hondakinak, soberako kontsumigarriak eta horien enbalajeak, obra-hondakinak eta lohiak languneetatik 
kentzen dira, ezarritako edukiontzietan botatzen dira eta/edo zabortegira eramaten dira, enpresaren prozedurei 
jarraikiz eta laneko nahiz ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez.  
BI2.7 Lanak bukatu ostean, erremintak, lanabesak eta materialak kentzen dira eta horretarako ezarritako tokietan 
biltegiratzen dira, ezarritako argibideei eta prozedurei jarraikiz. 

LB3: Lurpeko indusketetako istripuen, larrialdien eta ebakuazioen kasuetan azkar, modu eraginkorrean eta seguruan 
jardutea, ezarritako protokoloen eta lan-arriskuen prebentzio-planaren arabera.  

BI3.1 Istripuaren identifikazioa lan-arriskuen prebentzio-planean ezarritakoaren arabera egiten da. 
BI3.2 Istriputuaren babesa eta istripua eragin duen kausaren isolamendua berehala egiten dira. 
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BI3.3 Abisua eta laguntza-eskaera lan-arriskuen prebentzio-planean ezarritakoaren arabera egiten dira, betiere 
laguntzaren azkartasuna eta eraginkortasuna bermatuz. 
BI3.4 Lehen laguntzak kasu bakoitzerako agindutako gomendio sanitarioen arabera ematen dira, eta istriputua 
ebakuatzen laguntzen da, lan-arriskuen prebentzio-planaren arabera. 
BI3.5 Larrialdi-egoerak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko jardunak larrialdi-planean identifikatzen dira. 
BI3.6 Larrialdi-kasuetan azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, larrialdi-planean ezarritako 
protokoloen arabera. 
BI3.7 Ebakuazio-kasuetan azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, autobabes-/larrialdi-planean 
ezarritako protokoloen arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak: kaskoak, kaskorako lanpara, maskara, eskularruak, bota babesdunak, entzumen-
babesak, segurtasun-betaurrekoak, erreskatagailuak. Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleztapenak, balizajeak, 
komunikazio-sistemak. Gas-neurgailuak. Lehen laguntzako ekipamenduak: botikina, ohatilak. Ebakuazio-elementuak eta 
-baliabideak. Suteen aurka borroka egiteko elementuak eta baliabideak. Hondakinen edukiontziak. 
Produktuak edo emaitzak 
Arrisku identifikatuak. Hartutako segurtasun-neurriak. Norbera babesteko ekipamenduak prestatuak eta erabiltzeko 
prest. Babes kolektiboko ekipamenduak prestatuak eta erabiltzeko prest. Ekipamenduen behar bezalako erabilera. 
Ekipamenduen mantentze-lanak. Lehen laguntzak eta ebakuazioa istripuaren kasuan. Jarduna larrialdi-kasuetan eta 
ebakuazioa planaren arabera. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasun- eta osasun-
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
Autobabeseko/larrialdiko plana. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1

4

2
3

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
BAGOI BIDEZKO BURDINBIDE GAINEKO GARRAIOA  

 
2. prestakuntza-modulua:  

BALIABIDE JARRAITU BIDEZKO GARRAIOA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KABLE BIDEZKO TRAKZIO-SISTEMAKO GARRAIOA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

LURPEKO INDUSKETETAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 

5. prestakuntza-modulua:  

5ERAUZKETA-INDUSTRIETAKO LURPEKO  
GARRAIO-INSTALAZIOETAKO ERAGIKETETAKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK   
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1 1. prestakuntza-modulua:  
BAGOI BIDEZKO BURDINBIDE GAINEKO GARRAIOA 
 
Kodea: MF0861_2  
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0861_2: Lurpeko indusketetako bagoi bidezko burdinbide gaineko 
garraioa egitea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
LURPEKO INDUSKETETAKO BURDINBIDE GAINEKO GARRAIOA 
 
Kodea: UF0779 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Trenaren konposizioa egitea arlo horri dagozkion segurtasun-xedapen espezifikoak betez. 

EI1.1 Lokomotora-motak deskribatzea, ezaugarriak, osagai nagusiak, funtzionamendua, ahalmenak eta mugak, eta 
segurtasun-gailuak identifikatuz. 
EI1.2 Bagoi kopurua zehaztea, lokomotoraren ezaugarriak (potentzia, pisua), garraiatu beharreko materiala eta 
bidearen malda kontuan hartuta. 
EI1.3 Trena osatzeko prozedura deskribatzea, maniobra horri dagozkion segurtasun-xedapen espezifikoak azalduz.  
EI1.4 Ezarritako galiboak gainditzen dituzten materialen (hodiak, errailak, eskoratze-elementuak) garraiorako 
erabilitako garraio-unitateen motak deskribatzea (plataformak, karkasak). 
EI1.5 Langileak garraiatzeko bagoi berezien ezaugarriak adieraztea. 
EI1.6 Bagoiak krokatzeko prozedurak deskribatzea harrapatuta geratzeagatiko istripuak saihesteko eta harrapaketak 
saihesteko topeak kaxetatik luzera egokian ateratzea komeni dela justifikatzea. 
EI1.7 Ekipamenduaren lehen mailako mantentze-eragiketak deskribatzea jasotako argibideei jarraikiz. 
EI1.8 Indusketetako bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Abiarazi aurretik segurtasunari dagozkion gailuak (frenoak, argiak, krokadurak) egiaztatzea. 
- Garraio-unitatearen mota garraiatu beharreko kargaren izaera eta karga-mota kontuan hartuta aukeratzea. 
- Bagoi kopurua lokomotoraren eta garraiatu beharreko kargaren ezaugarrien arabera erabakitzea.  
- Trena eratzeko aurreikusitako maniobrak egitea. 
- Bagoiak horretako prestatutako baztergunean krokatzea. 

A2: Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioa ezarritako zirkulazio- eta segurtasun-xedapenak betez egitea. 
EI2.1 Trenen zirkulazioan erabiltzen diren kodeak eta seinaleztapen-motak ezagutzea. 
EI2.2 Lokomotora egikaritzeko prozedurak deskribatzea funtzionamendu-parametro arruntak aipatuz, betiere 
fabrikatzailearen funtzionamendu-eskuliburuari jarraikiz. 
EI2.3 Egin beharreko eragiketa-segida ezartzea (martxan jartzea, posizionatzea, gidatzea eta maniobrak, minerala 
edo hondakinak kargatzea, garraioa, deskarga, aparkatzea eta lanaldi-amaiera) argi adieraziz eragiketa bakoitzari 
dagozkion eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak.  
EI2.4 Aireztatze-ateen arteko zirkulazio-sistemak deskribatzea baita trena igarotzerakoan bakoitzak duen 
funtzionamendu-modua ere. 
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EI2.5 Bideak aldatzeko sistemak eta eragintza-moduak zerrendatzea.. 
EI2.6 Langileak garraiatzeko zirkulazio-arau espezifikoak interpretatzea. 
EI2.7 Ezarritako galiboa gainditzen duten materialak garraiatzeko zirkulazio-arau espezifikoak deskribatzea. 
EI2.8 Trenaren aireztapena eta aire-korrontearen abiadura zergatik ez diren uztartu behar azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Trenbide bidezko garraio-teknikak. 

- Zirkulazio-azpiegitura: errailak, lotura- eta finkapen-elementuak, trabesak eta balastoak. 
- Elementu osagarriak:  

• Aldaketak 
• Bidegurutzeak 
• Plakak 
 Zirkulazio-seinaleztapenak, semaforoak. 

 
•

- Barne-errekuntzako motor bidezko lokomotorak. Ezaugarriak eta funtzionamendu-modua.
 Metagailu bidezko lokomotorak. Ezaugarriak eta funtzionamendu-modua. Bateria-aldaketa. -
 - Atxikidura eta kako-esfortzua. 
 Garraio-ahalmena: lokomotoraren potentzia, kargaren ezaugarriak eta bidearen malda.  -
 sun-ekipamenduak: argiak, seinaleztapena, frenoak eta krokadurak. - Lokomotoraren segurta

- Elementu osagarriak:  
• Erraileragailuak. 
• Atalagak.  
• Polipastoak.  
• Dibidietak.  
• Katu kremaileradunak eta katu hidraulikoak. 

-
 Katu kremaileradunak eta katu hidraulikoak erabiltzea eta horiekin lanak egitea. 
 Lokomotoren organo mekanikoen, elektrikoen, oleohidraulikoen eta pneumatikoen funtzionamendua. 

-
 Lokomotoren lehen mailako mantentze-lanak. -
 Erabilitako ekipamendu guztien oinarrizko mantentze-lanak. -
 Errailak lotzea trabesak, lotura- eta finkapen-elementuak eta behar diren eskuzko erremintak erabiliz. -

- Polipastoen eta katuen erabilera. 
2. Garraio-trena osatzea.  

- Egin beharreko eragiketak:  
• Trena krokatzea.  
• Prozedura operatiboa.  
• Segurtasuneko barne-xedapenak.  

- Garraioko unitate-motak:  
• Bagoiak. 
• Plataformak. 
• Karkasak. 
• Langileak garraiatzeko bagoi bereziak. 

Bagoiak. Edukierak eta tamainak. Deskarga-motak. Errodamenak. Akoplamenduak eta krokadurak. Topeak. - 
 - Obra-galiboa eta karga-galiboa. 

Bagoi kopurua lokomotoraren ezaugarrien, garraiatu beharreko materialaren eta bidearen maldaren arabera. - 
 - Langileak garraiatzeko trena osatzea. 

Garraio bereziko trena osatzea. Karga kokatzeko, finkatzeko eta seinaleztatzeko sistemak. - 
 rtasun.-araudia kontuan hartuta. - Krokatzeko eta askatzeko eragiketak dagokion segu

- Lokomotora behar bezala maneiatzeko prozedurak. 
3. Lokomotoren eta bagoien zirkulazioa. 

Lokomotoraren funtzionamendu- eta egikaritze-eskuliburua.  - 
 - Martxan jartzea. 

Funtzionamendu-parametroak.  - 
 tzea.  - Gidatzea. Zirkula

Bide-aldaketak. - 
- Posizionamendu-maniobrak karga- edo deskarga-puntuan: 19 
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• Karga: materiala bagoietan jartzea. Ahalmenak eta mugak. Segurtasun-baldintzak. 
• Deskarga: materiala deskargatzeko gunean jartzea. Material-galerak. Segurtasun-baldintzak. 
• Baldintza bereziak: langileen garraioa, material berazien garraioa (hodiak, errailak). Zirkulazio-arau 

espezifikoak. 
• Aparkatzea. 

- Lanaldi-amaierako eragiketak. 
- Lan-parteak. 
- Mineral-garraioa. Segurtasun-baldintzak. 
- Trena osatzeko eta kargako eta deskargako guneetaraino zirkularazteko behar diren prozedurak. 
- Topekako maniobrak indarrean den araudiaren arabera. 
- Material bereziak garraiatzeko beharrezkoak diren prozedurak. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
SEGURTASUNA BURDINBIDE GAINEKO GARRAIOAN  
 
Kodea: UF0780 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak erabiltzea bagoi bidezko burdinbide gaineko garraiorako, lanpostuaren 
arrisku-motak identifikatuz. 

EI1.1 Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkien prebentzio-
neurriekin lotuta. 
EI1.2 Trena osatzeari, trenaren maniobrei eta trenaren gelditzeari loturiko arriskuak deskribatzea. 
EI1.3 Karga-izaerari eta -motari (langileak, materialak, material bereziak, minerala, hondakinak), karga-baldintzei eta 
tren-zirkulazioari dagozkien segurtasuneko barne-xedapenak interpretatzea. 
EI1.4 Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraio-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamendu 
espezifikoak identifikatzea arriskuen arabera. 
EI1.5 Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeko eta mantentzeko modu egokia azaltzea fabrikatzailearen 
erabilera-eskuliburuari jarraikiz. 
EI1.6 Babes kolektiboko baliabideak identifikatzea (seinaleztapenak, gas-arazketa, suteen aurkako borroka) 
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.7 Segurtasun- eta seinaleztapen-tresnak egiaztatzea funtzionamenduan gerta daitezkeen anomaliak 
detektatzeko. 
EI1.8 Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraio-eragiketek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak ezagutzea eta 
ingurumena babesteko kasu bakoitzean hartu behar diren neurriak adieraztea. 
EI1.9 Burdinbide gaineko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak adieraztea. 
- Hartu beharreko prebentzio-neurriak ezartzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak aukeratzea eta prestatzea. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak aukeratzea eta prestatzea. 

A2: Bagoiak eta lokomotorak erraileratzeko ezarritako prozedurak aplikatzea erreminta eta lanabes egokiak erabiliz eta 
segurtasun-araudi espezifikoari jarraikiz. 

EI2.1 Bagoiak eta lokomotorak erraileratzeari buruzko segurtasuneko barne-xedapen espezifikoak interpretatzea, 
bereziki eragiketa horiei dagozkien seinaleztapen eta balizaje espezifikoak. 
EI2.2 Bagoiak eta lokomotorak erraileratzeko behar diren erreminta eta lanabesak segurtasun-araudia betez 
aukeratzea. 
EI2.3 Bagoiak eta lokomotorak erraileratzeko prozedura deskribatzea, katu kremaileradunen, katu hidraulikoen eta 
erabilitako gainerako erreminten funtzionamendu-modua adieraziz. 
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EI2.4 Bagoiak erraileratzerakoan gerta daitezkeen arrisku-egoerak deskribatzea baita horiek saihesteko modua ere. 
EI2.5 Indusketetako bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Gunea seinaleztatzea. 
- Errailetik irtendako bagoia askatzea trenetik bananduz. 
- Katu jasotzaileak edo erraileragailuak erabiltzea bagoia erraileratzeko. 
- Bagoia krokatzea. 
- Seinaleztapenak kentzea. 
- Trena funtzionamenduan jartzea. 

 
Edukiak: 
1. Burdinbide gaineko garraioaren arrisku espezifikoak eta prebentzio-neurriak. 

- Meatze-segurtasuneko oinarrizko arau aplikagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
- Burdinbide gaineko garraioaren arrisku espezifikoak:  

• Talkak, atzetik jotzea.  
• Languneko elementuen edo instalazioen kontra jotzea.  
• Errailetik irteteak. Iraultzeak. Harrapaketak.  
• Harrapatzeak. 

- Hartu beharreko lan-arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Prebentzio-baliabide kolektiboak.  

• Segurtasun-gailuak.  
• Makinen babesak.  
• Trenaren inguruneko arriskugunea.  
• Languneko seinaleztapena. 
• Trenen zirkulazioan erabiltzen diren kodeak eta seinaleztapen-motak. 

- Aireztapen-sistemekin bateragarriak diren zirkulazio-baldintzak.  
- Trenaren erraileratzea:  

• Prozedura operatiboa.  
• erremintak eta lanabesak (polipastoak, erraileratzaileak, katua): ezaugarriak eta erabilera.  
• Segurtasuneko barne-xedapenak.  

- Gorabeheren parteak.  
- Ingurumen-kutsaduraren prebentzio-arau espezifikoak. 

 
 
 

2  
2. prestakuntza-modulua:  
BALIABIDE JARRAITU BIDEZKO GARRAIOA 
 
Kodea: MF0862_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0862_2: Baliabide jarraitu bidezko garraioa egitea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
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2.1 prestakuntza-atala 
GARRAIATZAILE JARRAITUAK, UHAL GARRAIATZAILEAK ETA GARRAIATZAILE 
BLINDATUAK 
 
Kodea: UF0781 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Garraio jarraituko sistemak deskribatzea, ekipamendu nagusiak eta horien ezaugarriak eta aplikazioak bereizita.  

EI1.1 Uhal garraiatzaileen motak, mota bakoitzaren funtzionamendu-modua eta materialen eta solteko gaien 
garraioan duten aplikazioa deskribatzea. 
EI1.2 Garraio-zirkuituaren arabera uhal garraiatzaile bat zein baldintzatan komeni den instalatzea ezagutzea. 
EI1.3 Uhal garraiatzaileen ezaugarriak identifikatzea arauzko espezifikazioak betetzen direla egiaztatzeko .  
EI1.4 Garraiatzaile blindatuen motak, mota bakoitzaren funtzionamendu-modua eta materialen eta solteko gaien 
garraioan duten aplikazioa deskribatzea. 
EI1.5 Garraiatzailearen aurrealdean mantendu beharreko distantzia ezagutzea. 
EI1.6 Garraiatzaile blindatu batek bere ezaugarrien arabera izan behar duen gehienezko luzera bereiztea. 
EI1.7 Garraio hidraulikoko sistemen motak, mota bakoitzaren funtzionamendu-modua eta materialen eta solteko 
gaien garraioan duten aplikazioa deskribatzea. 
EI1.8 Garraiatu beharreko solidoaren ezaugarri fisikoak deskribatzea (pisu espezifikoa, hauskortasuna, 
higadurarekiko erresistentzia eta bereziki, gehienezko tamaina), solido-likido nahasketaren proportzioaren 
eskakizunekin eta garraioa erregulartasunez egiteko mantendu beharreko mugekin lotuta. 
EI1.9 «Slurry-a» ponpatzeko presio egokia eta zerbitzuaren baldintza hoberenei eusteko ponpa-mota egokienak 
identifikatzea, karga-galeraren mugak ezagututa (marruskadura, dentsitateak eta solidoen tamaina). 
EI1.10 Garraio hidraulikoaren instalazioa deskribatzea: nahasketa prestatzeko ekipamenduak, ponpaketa-
ekipamenduak, ura eta solido-likido nahasketa hornitzeko hodi-sarea eta deshidratazio-ekipamenduak. 

A2: Materialak uhal garraiatzaileen bidez garraiatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea instalazioaren funtzionamendu-
argibideei jarraikiz. 

EI2.1 Uhal garraiatzaileak egikaritzeko prozedurak deskribatzea funtzionamendu-parametro arruntak aipatuz, betiere 
fabrikatzailearen funtzionamendu-eskuliburuari jarraikiz. 
EI2.2 Egin beharreko eragiketa-segida ezartzea (martxan jartzea, minerala edo hondakinak kargatzea, garraioa, 
deskarga, gelditzea) argi adieraziz eragiketa bakoitzari dagozkion eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak.  
EI2.3 Uhal garraiatzaileen lehen mailako mantentze-eragiketak deskribatzea behar bezalako funtzionamendua 
ziurtatzeko, betiere fabrikatzailearen eskuliburuei jarraikiz. 
EI2.4 Banda-lotura bat egiteko metodo operatiboak deskribatzea baita banda luzatzeko edo laburtzeko urrats-segida 
ere. 
EI2.5 Arrabol-aldaketak eragin ditzakeen arriskuak eta eragiketa hori segurtasunez egiteko hartu beharreko neurriak 
identifikatzea. 
EI2.6 Banda tenkatzeko eta lasaitzeko prozedura deskribatzea. 
EI2.7 Uhal garraiatzailearen elikagailu-motak eta horien erregulazio-moduak ezagutzea. 
EI2.8 Buru eragileen alarmak (tenkaketa, CO-kaptadorea) eta hartu beharreko segurtasun-neurriak identifikatzea. 
EI2.9 Bandaren garbiketa-sistemak ezagutzea, banda danbor eragileetara eta birbidalketa-danborretara garbi iristen 
dela ziurtatzeko. 
EI2.10 Buru eragileen argiztapen-puntuak eta deskarga- eta transferentzia-puntuak identifikatzea. 
EI2.11 Langileak garraiatzeko jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, arlo horretan ezarritako segurtasun-
xedapenak adieraziz.  
EI2.12 Baliabide jarraitu bidezko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Babes-, argiztapen- eta kontrol-gailuen operatibotasuna egiaztatzea. 
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- Uhala aurreikusitako prozedura operatiboei jarraikiz abiaraztea. 
- Elikagailua abiaraztea eta uhaleko karga modu egokian graduatzea isuriak saihesteko. 
- Banda ezarritako sistemei jarraikiz zentratzea eta lerrokatzea. 
- Botoi bidezko eta tiratze bidezko larrialdi-geldialdiko sistemei eragitea. 

A3: Materialak garraiatzaile blindatuen bidez garraiatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea ezarritako funtzionamendu-
argibideei jarraikiz. 

EI3.1 Garraiatzailea muntatzeko egin beharreko eragiketak eta erabili beharreko lanabes eta erremintak deskribatzea: 
txapak, kateak , errakletak, eragintza- eta birbidalketa-estazioak eta erliebezko txapak jartzea. 
EI3.2 Garraiatzaile blindatuak egikaritzeko prozedurak deskribatzea funtzionamendu-parametro arruntak aipatuz, 
betiere fabrikatzailearen funtzionamendu-eskuliburuari jarraikiz. 
EI3.3 Egin beharreko eragiketa-segida azaltzea (martxan jartzea, minerala edo hondakinak kargatzea, garraioa, 
deskarga, gelditzea) argi adieraziz eragiketa bakoitzari dagozkion eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak.  
EI3.4 Garraiatzaile blindatuen lehen mailako mantentze-eragiketak deskribatzea behar bezalako funtzionamendua 
ziurtatzeko, betiere fabrikatzailearen eskuliburuei jarraikiz. 
EI3.5 Garraiatzailea luzatzeko edo laburtzeko prozedurak deskribatzea baita muntatzekoak eta desmuntatzekoak ere. 
EI3.6 Kateen tentsioa erregulatzeko sistemak deskribatzea. 
EI3.7 Baliabide jarraitu bidezko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Garraiatzailearen martxan jartzearen abisua ematea. 
- Garraiatzailea aurreikusitako prozeduraren arabera abiaraztea. 
- Elikadura kontrolatzea garraiatzailearen ahalmenari doitzeko, gainezkatzeak eta bloke lodiak saihestuz. 
- Larrialdi-geldialdiko sistemen operatibotasuna egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Garraio jarraituko sistemak: 

- Uhal garraiatzaileak: Motak, ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Ellikagailuak: Motak eta erregulazioa.  
- Bandak. Motak, ezaugarriak eta loturak. 
- Uhal garraiatzailearen egitura:  

• Buru eragilea.  
• Itzulera-danborra.  
• Bastidoreak.  
• Arrabol eramaileak eta itzulera-arrabolak.  
• Errasketak eta garbiketa-elementuak. 

- Transferentzia-estazioak: Toberak, tobera txikiak eta karga-estazioak.  
- Garraiagailu blindatuak: Motak, ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Aplikazio-baldintzak. Luzera operatiboak. 
- Garraiatzaile blindatuaren egitura. Eragintza. 

• Arraste-kateak.  
• Errakletak edo eskuareak.  
• Hondoko eta alboetako txapak.  
• Tenkaketa-sistemak. 

- Garraio hidraulikoko ekipamenduak. Motak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Garraio-sistema hidraulikoaren oinarriak.  
- Aplikazio-baldintzak. Solidoaren granulometriak. Hauskortasuna. Higadurarekiko erresistentzia. Urragarritasuna. 
- Solido-likido nahasketa prestatzea. Solidoen ehunekoa. Nahasketa-ekipamenduak. 
- Ponpaketa-ekipamenduak: Ezaugarriak. Ponpa-motak. Ponpaketa-presioak. 
- Igurzketa bidezko karga-galerak. Sedimentazio-abiadura.  
- Birsortze-ekipamenduak: Deshidratazioa. 
- Zentrifugazioa. Iragaztea. Lehortzea. 

2. Uhal garraiatzaile bidezko garraioa. 
- Uhalari eragitea. Tenkatzea eta lasaitzea. Banda zentratzea, lerrokatzea, biltegiratzea eta gordetzea.  
- Arrabolak: arrabol-aldaketa.  
- Ekipamenduen funtzionamendu-eskuliburua. Ekipamenduen funtzionamendu-parametroak. 
- Prozedura operatiboa:  

• Konexioa.  23 
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.2 prestakuntza-atala 
ABIDE JARRAITU BIDEZKO GARRAIOAN   

30 ordu 

rentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
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- Babes-, argiztapen- eta kontrol-gailuak.  
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- Kateen tentsioa erregulatzea. 

 desmuntatzeko prozedurak. - Garraiatzailea muntatzeko eta
- Garraiatzaileak segurtasun-baldintzetan martxan jartzeko et
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SEGURTASUNA BALI
 

odea: UF0782 K
 

aupena: Ir
 

aitasun-errefeG
 

halmenak eta ebaluazio-irizpideak: A
A1: Baliabide jarraitu bidezko garraioari dagozkion n
ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren arrisku-motak identifikatuz. 

EI1.1 Baliabide jarraitu bidezko garraioaren arrisku espezifikoak identifikatzea, dagozkien prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.2 Baliabide jarraitu bidezko garraio-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea 
arriskuen arabera. 
EI1.3 Baliabide jarraitu bidezko garraio-eragiketetarako erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduen erabilera 
eta mantentze egokia azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.4 Garraio-eragiketetan erabili beharreko babes kolektiboko ekipamenduak (seinaleztapenak, babesak, suteen 
aurkako borroka, larrialdi-geldialdiak eta aurreabiarazte-abisua) identifikatzea arriskuen arabera.  
EI1.5 Segurtasun- eta seinaleztapen-tresnak egiaztatzea funtzionamenduan gerta daitezkeen anomaliak 
detektatzeko. 
EI1.6 Baliabide jarraitu bidezko garraioaren puntu kritikoak, hau da, kontrol-postuetan nahiz ibilbide osoan
behar dituztena
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Edu
na garraio jarraituko eragiketetan. 
 garraiatzaile bidezko lanaren arrisku espezifikoak:  

leekin.  

tura.  
- Uhal garraiatzaileei dagozkien prebentzio-neurriak:  

ak: larrialdi-geldialdia, aurreabiaraztea, CO-neurgailuak eta banda garraiatzailearen 

• 
- Ga t oak: 

 

k.  
- Garraiatzaile blindatuei dagozkien prebentzio-neurriak:  

-geldialdia, aurreabiaraztea.  

skugunea. 
- Ing espezifiko aplikagarriak. Hauts-kaptazioko ekipamenduak. 
- Ga o
- Air p

 
 
 

 prestakuntza-modulua:  
ABLE BIDEZKO TRAKZIO-SISTEMAKO GARRAIOA 

EI1.7 Baliabide jarraitu bidezko garraio-eragiketek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak ezagutzea, ingurumena
babesteko hartu behar diren babes-neurriak adieraziz. 
EI1.8 Banda berotzearen ondorioz sor daitekeen karbono monoxidoa detektatzeko ekipamenduen kokapen-puntuak 
ezagutzea. 
 
kiak: 

1. Segurtasu
 Uhal-

• Harrapaketak itzulera-arrabolekin edo buru eragi
• Suteak.  
• Proiekzioak.  
• Uhal-haus

• Segurtasun-gailu
labainketa.  

• Babesak buru eragilean eta itzulera-buruan. 
Suteen aurkako borroka. 

rraia zaile blindatu bidezko lanaren arrisku espezifik
• Harrapaketak katearekin. 
• Proiekzioak.  
• Arrasteak eta labainketak.  
• Kate-haustura

• Segurtasun-gailuak: larrialdi
• Suteen aurkako borroka, CO-neurgailua.  
• Errakleten kontrola.  
• Seinaleztapenak.  

an eta itzulera-buruan. Arri• Babesak buru eragile
urumena babesteko neurri 
s-m tak. Neurgailuak. 
ezta en-motak. 

- Norbera babesteko ekipamenduak: Autoerreskatatzaileak. 

 
3

 

.
K
 
Kodea: MF0863_2 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0863_2: Garraioa kable bidezko trakzioko sistemekin egitea. 

tala 
ARRAIO BERTIKALA 

 
Iraupena: 160 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-a
G
 
Kodea: UF0783 
raupena: 80 ordu I
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erentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

1: Norbera babesteko ekipamenduak eta seinaleztapen- eta oharpen-ekipamenduak erabiltzea kable bidezko trakzio-
otak identifikatuz. 

A2: Erau
adieraziz

lisi ez-suntsitzailea (magnetikoa, 
atzeko irizpideak adieraztea baita egin 

zea. 
dilladun lokailuek 

A3: Mate
garraiatze

Gaitasun-erref
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A
sistemako garraio bertikalerako, lanpostuaren arrisku-m

EI1.1 Kable bidezko trakzio-sistemako garraio bertikalaren arrisku espezifikoak identifikatzea, dagozkien 
prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.2 Kable bidezko trakzio-sistemako garraio bertikaleko eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko 
ekipamenduak identifikatzea arriskuen arabera. 
EI1.3 Kable bidezko trakzio-sistemako garraio-eragiketetarako norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta 
mantentze egokia azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.4 Segurtasun- eta seinaleztapen-tresnak egiaztatzea funtzionamenduan gerta daitezkeen anomaliak 
detektatzeko. 
EI1.5 Babesak behar dituzten kable bidezko trakzio-sistemako garraio-baliabideetako puntu kritikoak, gelditze-
sistemak edo larrialdi-abisuko sistemak identifikatzea kontrol-postuetan nahiz ibilbide osoan. 
EI1.6 Seinaleztapen akustikoaren eta optikoaren funtzionamendu-egoera egiaztatzea baita abiadura kontrolatzeko 
gailuena ere. 
EI1.7 Kable bidezko trakzio-sistemako garraio-eragiketek ingurumenean eragin ditzaketen arriskuak ezagutzea, 
ingurumena babesteko hartu behar diren babes-neurriak adieraziz. 

zketa-makinen kable-motak eta elementu osagarriak identifikatzea, horiek gainbegiratzeko eta aldatzeko prozesuak 
.  
EI2.1 Kable-motak, izenak, ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea. 
EI2.2 Erauzketa-makinen kable-motak eta horien portaera identifikatzea. 
EI2.3 Kablea gainbegiratzeko sistemak identifikatzea: eskuz, bisualki eta ana
elektrikoa) eta ezarritako segurtasun-araudiaren arabera kablea ald
beharreko eragiketak ere.  
EI2.4 Kableak lotzeko sistema-motak, ezaugarriak eta aplikazioak identifikatzea. 
EI2.5 Lokailuak aldatzeko egin beharreko eragiketak deskribatzea. 
EI2.6 Gida-kablea lortzeko lokailuan egin beharreko eragiketak deskribatzea.  
EI2.7 Putzuak sakontzerakoan gidatu gabeko kargak erauzteko erabilitako kable-mota identifikat
EI2.8 Plano inklinatu bidezko erauzketan erabilitako kable-motak identifikatzea baita antza
garraio-elementuetan (tinak, plataformak edo zuzenean, bagoiak) betetzen duten funtzioa ere. 
EI2.9 Plano inklinatuetako erauzketa-kableen euskarri- eta gida-motak identifikatzea.  
riala edota langileak putzu bertikal bidezko (gainazalean edo barrualdean kokatuak) erauzketa-makinen bidez 
a solairuen arteko zerbitzua egiteko, betiere ezarritako segurtasun-araudiari jarraikiz. 
EI3.1 Erauzketa-makinen motak, ezaugarriak eta funtzionamendu-modua deskribatzea. 
EI3.2 Tina, kaiola edo skipa bidezko erauzketa-sistemak identifikatzea, sistema bakoitzari dagozkion aplikazio 
egokienak ezagutuz. 
EI3.3 Erauzketa-zirkuituko elementu osagarriak, tako txikiak, taula zabukariak, barruko eta kanpoko krokadurak, 
maniobra-begiztak, bultzatzaileak eta atxikitzaileak ezagutzea. 
EI3.4 Gidatze-motak eta mota bakoitzaren aplikazioak bereiztea putzuaren sakoneraren, erauzketa-abiaduraren 
eta beste faktore batzuen arabera, eta gidatze zurrunaren eta kable bidezko gidatzearen abantailak eta 
eragozpenak konparatzea. 
EI3.5 Materialen erauzketan erabiltzen diren kode eta seinaleak deskribatzea baita langileak ateratzeko hartu 
beharreko neurri bereziak ere. 
EI3.6 Solairu-aldaketan eta zentratze-eragiketan danbor-makinak enbragatzeko eta desenbragatzeko egin 
beharreko eragiketen segida deskribatzea. 
EI3.7 Kaiolak eta skipak husteko moduak deskribatzea (baskulatuz edo konporta bidez) baita materiala husteko 
zirkuitua ere. 
EI3.8 Erauzketa-instalazioko segurtasun-gailuak bereiztea baita maniobra-frenoaren eta segurtasun-frenoaren 
jardunak ere. 
EI3.9 Erauzketa-maniobretan gerta daitezkeen arrisku nagusiak zerrendatzea eta konporten eta katigagailuen 
operatibotasuna egiaztatzea. 
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ailako mantentze-eragiketak ere. 

utako kasu praktiko batean: 

EI3 u-aldaketa egitea ezarritako prozedurari jarraikiz. 
 
Edukia

na kable bidezko trakzio-sistemako garraio-eragiketetan. 
ze-segurtasuneko oinarrizko arau aplikagarriak. 

k:  

n-neurriak.  
- Errailbakarrekin egindako lanen berezko arriskuak:  

rortzea. 

- Pre t ak.  
egurtasun-gailuak.  

k.  

 (trenguneetan, krokaduretan eta errailbakarraren ibilbidean). 

ra-kodeak.  
ak.  

istema.  

- Ing oak: erabilitako gantzak eta olioak, kotoia. 
- An li

2. Kableak. 

 Biraketa-kontrako kableak. Kable zapalak. 
ak. Segurtasun-koefizientea. 

adura, nekeak.  
sun-neurriak.  

EI3.10 Erauzketa-instalazioaren lehen mailako mantentze-eragiketak (lanaldi-amaierakoak) deskribatzea baita 
lagundu beharreko bigarren m
EI3.11 Erauzketa-makinak egikaritzeko prozedurak deskribatzea funtzionamendu-parametro arruntak aipatuz, 
betiere fabrikatzailearen funtzionamendu-eskuliburuari jarraikiz. 
EI3.12 Pertsonak garraiatzeko eta ekipamendu eta material bereziak garraiatzeko baldintza bereziak adieraztea. 
EI3.13 Erauzketa-makina bidezko garraioko behar bezala zehazt

- Martxan jartzearen aurretik jasotako seinaleztapena identifikatzea. 
- Frenoen, tako txikien eta putzuaren segurtasun-langen operatibotasuna egiaztatzea. 
- Kordada eta geldialdia egitea eskatutako solairuan. 
- Segurtasun-frenoaren eragintza egiaztatzea. 

.14 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean solair

k: 
1. Segurtasu

- Meat
- Kable bidezko trakzio-sistemako garraio-eragiketen arriskuak.  
- Erauzketa-makinekin egindako lanen berezko arriskua

• Harrapaketak makinaren elementu mugikorrekin.  
• Erorketak.  
• Elektrokuzioa.  
• Suteak.  
• Zaratak.  
• Segurtasu

• Harrapaketak.  
• Txokeak.  
• Talkak.  

 • Erorketak. 
 e• Objektuak

Suteak.  • 
• Zarata. 
ben zio-baliabide kolektibo
• Makinen s
 Organo mugikorren babesa

Suteen aurkako borroka.  
•
• 
• Makinen inguruko arriskugunea
• Seinaleztapena.  
• Komunikazio-sistemak.  
• Argiztapena.  
• Abisu- eta maniob
• Segurtasun-automatismo
• Gizon hilaren s
• Karrera-amaierak.  
urumena babesteko neurri espezifik
oma a-parteak. 

- Kable-motak. Kablearen egitura. Osaketa. Nomenklatura. Aplikazioak. 
 - Erauzketa-kableak.

- Karg
 - Osagarriak: lokailuak, antzadillak. 
 Mantentze-lanak. Biltegiratzea. -
 atzea, luzatzea, korrosioa, hig- Erauzketa-kableen portaera. Zanp

- Kableak hausteko arriskua. Segurta
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nika Laginak hartzea, entseguak. 
eratiboa. Segurtasun-neurriak.  

3. Ka
orokorrak. 

- Gid e ugak. 
- Maniobra- eta segurtasun-balaztak. Larrialdi-geldialdia. 
- Pol az aldurak. 
- Up . otak eta aplikazioak. 

 organo mekanikoen, oleohidraulikoen eta pneumatikoen 

4. Pl

ko arauak.  

uliburuak.  

- Ma n
- Zirk zi
- Tre n

zentratzeko eragiketak. 
k. 
ak. 

 
 
 
3.2 

LANO INKLINATU BIDEZKO GARRAIOA 

erentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

baluazio-irizpideak: 
eei eta ezarritako 

-ekipamenduak eta horien ezaugarriak deskribatzea. 
 hartuta, garraia daitezkeen bagoi kargatuen eta hutsen kopurua 

zehaztea. 

- Arauzko berrikuspenak. Hainbat tek
- Kableak aldatzea. Prozedura op
- Lokailuak aldatzea. Prozedura operatiboa. Segurtasun-neurriak. 
ble bidezko trakzio-sistemako garraioaren teknikak. 

tzipio - Erauzketa-makinak: motak, ezaugarriak eta funtzionamendu-prin
- Dibidietak. Motak eta ezaugarriak. 

 Trengune-estazioak: -
• Bultzatzaileak eta atxikitzaileak.  
• Tako txikiak.  

riak.  • Taula zabuka
• Automatismoak. 
atz zurruna. Kable bidezko gidatzea. M

ea- alak eta danbor-est
elak Kaiolak. Skipak. M

- Lehen mailako mantentze-teknikak. 
- Kable bidezko trakzio-sistemako garraio-ekipamenduen

funtzionamendua. 
- Higadura-ordezkoak eta -elementuak. 
- Mantentze-lanetarako eskuliburuak. 

ano bertikal bidezko erauzketa-makinak egikaritzea. 
Egikaritze- eta garra- io-araudia:  

rriz• Meatze-segurtasuneko oina
• Argibide tekniko osagarriak.  
• Segurtasuneko barne-xedapenak. Egikaritze-esk

- Kordada-motak eta aplikazioak. 
rtxa  jartzea.  
ula oa. 
ngu eetako geldialdiak. 

- Pieza berezien garraioa.  
. - Langileen garraioa

ketako eta kaiola - Solairu-alda
- Lanaldi-amaierako eragiketa

un- Larrialdiak: motak eta jard
- Produkzio-parteak. 

prestakuntza-atala 
P
 
Kodea: UF0784 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erref
 
Ahalmenak eta e
A1: Materiala plano inklinatu bidezko erauzketa-makinen bidez garraiatzea funtzionamendu-argibid
egurtasun-araudiari jarraikiz. s

EI1.1 Plano inklinatuetan erabilitako erauzketa
EI1.2 Plano inklinatuaren ahalmena kontuan
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heko trengunean bagoien ihesei aurre egiteko ezarri beharreko babesak ere. 
geldiarazteko 

rtasun-gailuak, langak, konportak eta katigagailuak deskribatzea. 

katzeko segida 

edurak deskribatzea funtzionamendu-parametro arruntak aipatuz, 

(martxan jartzea, 

-irizpideak.  

ilako mantentze-eragiketak deskribatzea jasotako 

 ezarritako prozedurei jarraikiz.  

n duten unitateak prestatzea segurtasun-krokadurak jarriz. 

A2: Materiala ei eta segurtasun-xedapenei 
jarraikiz. 

EI2
EI2. -moduak identifikatzea. 
EI2  (diferentzialak esaterako) ezagutzea. 

bagoiak) muntatzeko prozedurak deskribatzea ezarritako segidaren arabera. 
 beharreko urratsak 

ztea. 

rametro arruntak aipatuz eta betiere 

ak garraiatzeko egin beharreko eragiketa-segida azaltzea (martxan jartzea, posizionatzea, 
egurtasun-

iketak deskribatzea jasotako argibideei jarraikiz baita 

lbakarraren martxan jartzearen abisua ematea ekipamenduaren seinaleztapenarekin. 

 
 
Edukiak: 
1. Plano ink

- Egikaritze- eta g
• Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak.  
 Argibide tekniko osagarriak.  
 Segurtasuneko barne-xedapenak.  

EI1.3 Bagoiak krokatzerakoan bide inklinatutik bide horizontalera igarotzerakoan hartu beharreko neurriak 
deskribatzea baita be
EI1.4 Abiadura handian jaisten diren bagoiak (askatu direlako edo beste arrazoiengatik) 
mekanismoaren funtzionamendua azaltzea. 
EI1.5 Segu
EI1.6 Lanaldi-amaierarako egin beharreko eragiketak zerrendatzea ezarritako araudiei jarraikiz. 
EI1.7 Garraioa bagoi bat baino gehiagorekin egiten den kasuan, bagoiak krokatzeko eta as
zehaztea. 
EI1.8 Erauzketa-makinak egikaritzeko proz
betiere fabrikatzailearen funtzionamendu-eskuliburuari jarraikiz. 
EI1.9 Mineralak edo hondakinak garraiatzeko egin beharreko eragiketa-segida azaltzea 
posizionatzea, lekualdatzea eta maniobrak) argi adieraziz eragiketa bakoitzari dagozkion eraginkortasun- eta 
segurtasun
EI1.10 Pertsonak garraiatzeko eta ekipamendu eta material bereziak garraiatzeko baldintza bereziak adieraztea.  
EI1.11 Plano inklinatu bidezko erauzketa-instalazioaren lehen ma
argibideei jarraikiz. 
EI1.12 Bagoi bat plano inklinatuan errailetik irteten bada erauzketa berrezartzeko egin beharreko eragiketak 
deskribatzea horretarako
EI1.13 Plano inklinatuko erauzketa-makina bidezko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Makina abiarazi aurretik seinaleztapena eta segurtasun-gailuak identifikatzea. 
- Trena osatze
- Trena zehaztutako solairuraino igotzea eta jaistea segurtasuneko barne-xedapenetan ezarritako 

abiaduran. 
- Maniobra-frenoei eta segurtasun-frenoei eragitea. 
k lan-frontera garraiatzea errailbakar baten bidez, betiere funtzionamendu-argibide

.1 Lurpeko meatzaritzan erabilitako errailbakar-motak eta horien osagaiak deskribatzea. 
2 Erabilitako dibidieta-motak eta horien funtzionamendu
.3 Garraio-kaiolan piezak kargatzeko erabilitako gailuak

EI2.4 Gidagailuak, freno-orga eta errodamenak diferentzialekin eta garraio-edukiontziekin (kaiolak, plataformak edo 

EI2.5 Aurrera egiteko premien arabera errailbakarra luzatzeko edo laburtzeko egin
zerrendatzea. 
EI2.6 Garraiatu beharreko materialaren arabera arraste-trena osatu behar duten elementuak zeha
EI2.7 Trakzio-kablearen tenkaketa kontrolatzeko sistema identifikatzea. 
EI2.8 Errailbakarra egikaritzeko prozedurak deskribatzea funtzionamendu-pa
fabrikatzailearen funtzionamendu-eskuliburuari jarraikiz. 
EI2.9 Material
lekualdatzea eta maniobrak) argi adieraziz eragiketa bakoitzari dagozkion eraginkortasun- eta s
irizpideak.  
EI2.10 Trakzio-kablearen kontrol- eta egiaztatze-sistemak deskribatzea. 
EI2.11 Errailbakarraren lehen mailako mantentze-erag
lagundu beharreko bigarren mailako mantentze-eragiketak ere. 
EI2.12 Errailbakar bidezko garraioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Errai
- Lan-fronterainoko ibilbidea egitea. 
- Ekipamendua aurretik zehaztutako lekuan uztea deskarga-estazioko operadorearen oharpenei jarraikiz. 

linatu bidezko mineral- eta material-erauzketa. 
arraio-araudia:  

•
•
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- Ma n
- Zirk zi

2. Erauzket a aniobrak. 
- Tre n e-mekanismoen jardunak. 

iatzea: bagoiak krokatzea eta askatzea.  

. 

3. Er  eta funtzionamendua. 
-modua. 

ta-estazioak. Trakzio-kablearen kontrola eta egiaztapena. 
k. Plataformak. Bagoiak. 

4. Er

 eragiketak. 
k. 

 
rikoen, oleohidraulikoen eta pneumatikoen funtzionamendua. 

arriskuak eta prebentzio-neurriak. 
 
 
 
4. p
URPEKO INDUSKETETAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

- Kordada-motak eta aplikazioak. 
rtxa  jartzea.  
ula oa. 
a-m kinen garraio-eragiketak eta -m
ngu eetako geldialdiak. Gelditz

rra- Bagoi bat baino gehiagorekin ga
rraioa.  - Pieza berezien ga

rraioa- Langileen ga
 Bagoiak erra- ileratzeko eragiketak. 

- Solairu-aldaketako eta kaiola zentratzeko eragiketak. 
- Lanaldi-amaierako eragiketak. 
- Larrialdiak: motak eta jardunak. 
- Produkzio-parteak.  
railbakarren ezaugarriak, osagaiak
- Errailbakarrak: motak. Ezaugarriak eta funtzionamendu

k. Dibidietak. Tenkake- Kableak eta elementu osagarria
- Freno-orga. Errodamenak. Kaiola

ra. - Bideak. Poleak. Itzule
 Elementu osagarriak:-  Diferentzialak. Polipastoak. 

- Ekipamenduen funtzionamendu-eskuliburuak. 
- Errailbakarren luzatzeak. 
- Martxan jartzea.  
- Zirkulazioa. 
railbakar bidezko eragiketa. 
- Geldialdiak deskarga-estazioetan. 

skargatzea.  - Materiala kargatzea eta de
rraioa.  - Pieza berezien ga

erako- Lanaldi-amai
 Larrialdiak: m- otak eta jarduna

- Produkzio-parteak.  
- Lehen mailako mantentze-teknikak.
- Errailbakarren organo mekanikoen, elekt
- Errailbakarraren maneiua, 

4 restakuntza-modulua:  
L
 
Kodea: MF0864_2 

itzea. 

aupena: 50 ordu 

oreko enpresetako 
netan ja otzen direnak) aztertzea.  

ta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0864_2: Lurpeko indusketetako arriskuak preben
 
Ir
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio-eta segurtasun-neurriak (sektA
segurtasun-pla s

EI1.1 Instalazio e
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entifikatzea eta ebaluatzea.  
 

ide eta betebeharrak definitzea. 
A2: S
babes

rabiltzea barne. 

utuak 

A3: L ea, arriskuak eta hartu beharreko 
segurtasun-n

EI3.1 A a, horretarako, indusketaren helburu 

, zaratak).  

ta 

A4: L a 
egiazt

iak ere. 

A5: L zea eta orokorrean 
erabili

a 

iltzen diren babes kolektiboko ekipamenduak (seinaleztapenak, 

raren arabera. 
 eta mantentzea, fabrikatzailearen 

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak id
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 eskub
egurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
tekoak aztertzea.  
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala e
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

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

 Larrialdi- etan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istrip
eramatea.  
urpeko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatz

reur iak identifikatzeko. 
ire zabaleko eta lurpeko indusketetako lanen ezaugarri nagusiak definitze

nagusiekin (meatzaritza, eraikuntza eta obra zibila) eta duen izaerarekin (iraunkorra edo aldi baterakoa) lotuz. 
EI3.2 Lurpeko inguruneko lan-baldintza bereziak deskribatzea (ordutegiak, konfinamendua, argiztapena, atmosfera 
arriskutsuak
EI3.3 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako lan-prozesuak deskribatzea eta jarduera nagusiak (abiaraztea, karga 
eta garraioa, euspena) jarduera horietako bakoitzean erabilitako teknika eta prozedura, ekipamendu eta makinekin 
lotzea. 
EI3.4 Lurpeko indusketetan dauden azpiegiturak (sarbideak, iraganbideak, putzuak, tximiniak) instalazio orokorrak e
zerbitzuak (elektrizitatea, garraioa, aireztapena, aire konprimatua, ura eta hustubidea) identifikatzea eta bakoitzaren 
helburua eta ezaugarri orokorrak adieraztea. 

anetako segurtasun-baldintzak (gasak, euspena eta bestelakoak) ezarritako segurtasun-arauak betetzen dituztel
atzeko ezarritako prozedurak aplikatzea. 
EI4.1 Aireztapen primarioaren eta sekundarioaren funtzionamendua eta aireztapen-instalazioa osatzen duten 
elementuen kokapen egokia deskribatzea. 
EI4.2 Lurpeko indusketetako gas ohikoenak, gas horien ezaugarriak, eragin kaltegarriak, detekzio-aparatuak eta 
lanean baimendutako mugak aipatzea, indarrean den araudiari jarraikiz. 
EI4.3 Grisu-maila jasan ezin den proportzioan dagoenean jardun beharreko modua deskribatzea. 
EI4.4 Hauts sukoi edo lehergarriak daudenean jardun beharreko modua deskribatzea. 
EI4.5 Zuloak irekitzen direnean lurrak izaten duen portaera deskribatzea baita arroka-jausiak gertatzeko arrazo
EI4.6 Euspen-moten funtzionaltasuna eta lan-ingurunean duten ezarpena ezagutzea. 
EI4.7 Lan-ingurunea behar bezala mantentzeko eta garbitzeko irizpideak identifikatzea, lanen segurtasuna, 
operatibotasuna eta efikazia bermatzeko.  

urpeko indusketetan dauden arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-arau orokorrak deskribat
 beharreko babes kolektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea.  

s-neurriekin lotzea. EI5.1 Lurpeko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea eta hartu beharreko babe
EI5.2 Hautsa sortzeko moduak, hautsaren eragin kaltegarriak, hartu beharreko prebentzio-neurriak eta hauts
neutralizatzeko sistemak deskribatzea. 
EI5.3 Lurpeko indusketetan normalean erab
balizajeak, babesak, seinale akustikoak eta optikoak) zerrendatzea eta dagozkien arriskuekin lotzea.  
EI5.4 Normalizatutako segurtasun-seinaleak ezagutzea eta zorrotz errespetatzea. 
EI5.5 Ustiapeneko arrisku-prebentzioko teknikariari honako zeregin hauetan laguntzea: 

- Arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak aipatzea. 
 Norbera babesteko beharrezk- oak diren ekipamenduak aipatzea. 

- Babes kolektiboko beharrezko ekipamenduak aipatzea. 
 Ekipamenduak aukeratzea erabiltzea derrigorrezkoa den lekuetarako eta benetako lan-egoe-

- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala prestatzea, erabiltzea
aginduei jarraikiz. 
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ko segurtasun-neurriak ondo kokatuta eta egoera 

A6: Lurpeko i
EI6.1 I
inguru
EI6.2 Pertsonengan edo ingurumenean kalte egin dezaketen produktuen ontzien segurtasunaren seinaleztapena 

atzeko edukiontziak, tokiak eta baldintzak 

A7: Is  ezarritako 
prozed

suetan jarraitu beharreko prozedura deskribatzea: abisuak, istriputua babesteko neurriak, 

tzako teknikak eta istriputua eramateko teknikak aplikatzea. 

 
batean: 

atea. 

ajeak). 
tzen laguntzea. 

EI7.7 L
katzea. 

kusitako ekintzak egitea: maskarak edo su-itzalgailuak erabiltzea eta 

EI7.8 E
tzea. 

aliabideak eta -zirkuituak identifikatzea. 
rreikusitako ekintzak egitea. 

 
Edukiak:
1. Laneko s eptuak. 

 Lana eta osasuna. 
de-arriskuak. 
u-faktoreak. 

. 
ixotasuna. 

 batzuk. 
mendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

uruzko direktibak. 
- Lan  in zerikusia duten erakunde publikoak: 

2. Ar
- Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak. 

- Seinaleak, balizajeak, babesak, abisu-gailuak eta gainera
onean daudela gainbegiratzea. 

ndusketetan sortutako hondakinak ezagutzea eta haiei dagozkien biltegiratze-ontziak eta -lekuak identifikatzea.  
ndusketetan sortutako hondakin-motak sailkatzea, toxikoak eta arriskutsuak bereiziz bereziki, eta 
menean eragiten dituzten ondorio kaltegarriak adierazita.  

ezagutzea (material sukoiak, toxikoak, lehergaiak eta bestelakoak).  
EI6.3 Norbera babesteko ekipamenduak —sortutako hondakinetarako egokiak direnak— hautatzea. 
EI6.4 Indusketetan sortutako hondakinak biltegiratzeko eta birzikl
identifikatzea. 

tripuen, larrialdien eta lurpeko indusketetako ebakuazioen kasuetarako lan-arriskuak prebenitzeko planetan
urak aplikatzea.  
EI7.1 Istripuaren larritasuna ezagutzea laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritakoaren arabera. 
EI7.2 Istripu-ka
seinaleztapenak. 
EI7.3 Lehen lagun
EI7.4 Larrialdi-plan bat deskribatzea eta planaren zatiak aztertzea. 
EI7.5 Larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliabide materialei dagokienez.
EI7.6 Istripu-kasu 

- Eraginpeko gunea babestea edo istriputua gune seguru batera eram
- Laguntza eskatzea. 
- Lehen laguntza emateko aurreikusitako ekintzak egitea, istripu-motaren arabera (ibilgetzea, bend
- Istriputua garraia
arrialdi-egoera batean: 
- Larrialdi-mota identifi
- Abisua ematea ezarritako protokoloaren arabera. 
- Larrialdi-motaren arabera aurrei

ureztatzea. 
bakuazio-egoera batean: 
- Ebakuazioa eskatzen duen larrialdi-mota identifika
- Abisua ematea ezarritako protokoloaren arabera. 

 Ebakuazio-b-
- Ebakuazio-planean au

 
egurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontz

-
- Lanbi

 Arrisk-
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua
• Lanbide-ga
• Lanetik eratorritako beste patologia

omikoak eta funtziona• Ondorio ekon

• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari b
eko segurtasunarekin eta osasunarek
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 

risku orokorrak eta haien prebentzioa. 
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- Sis a  arriskuak. 
n arriskuak. 

mentala. 

- Lan e ren eta osasunaren babesa. 
a. 

3. Ist u k. 
- Istr m

 Istriputuaren lehen mailako ebaluazioa. 

azio-planak. 
 jarduerarako informazio osagarria. 

4. Lu rokorrak, arrisku orokorrak eta segurtasun-baldintzak. 

- Lur o une-baldintzak: 
ua. 

hezetasuna, ura. 
 orokorrak eta lur-moten portaera. 

- Lur o

- Lur o  jardunak: 

a prozedurak. 

- Azp it

k. 

- Ins zi itzuak: 

a. 
tua. 

tem  eta instalazioak manipulatzeak dituen
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzte
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

oa. • Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizi
• Sua. 

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

 gile n segurtasuna
• Babes kolektibo
• Banakako babesa. 

rip -, l ria io-kasuetako jardunaar ldi- eta ebakuaz
ipu- otak. 

-
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebaku
- Larrialdietako
rpeko indusketaren printzipio o
- Lurpeko indusketetako hainbat aplikazio: 

• Meatzaritza. 
• Eraikuntza. 
• Obra zibila. 
pek  baoaren ingur

 Konfinamend•
• Egonkortasuna. 
• Argiztapena. 
• Aireztapena. 
• Hauts-giroa. 
• Zaratak. 
• Tenperatura, 
• Ezaugarri
pek  indusketa egikaritzea: 
• Produkzio-prozesua. 
• Faseak. 
pek  indusketako oinarrizko
• Abiatzea. 
• garraioa.  Karga eta 
• Euspena: teknikak et
• Ekipamendu eta makina nagusiak. 
ieg urak: 
• Sarbideak. 
• Iraganbidea
• Putzuak. 

 • Tximiniak.
tala oak eta zerb
• Elektrizitatea. 
• Garraioa. 
• Aireztapen
• Aire konprima

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

34 

bidea. 
 Lur o  ingurumen-baldintzak: 

 kontzeptuak, ekipamenduak eta lan-fronteekiko distantziak. 
ak eta 

• etektagailuak: funtzionamendua eta neurtzeko prozedurak. 

tapenari buruzko araudi espezifikoa. 
 Ind a

 lur-motaren arabera eta lurraren egoeraren arabera. 

 eta prebentzio-neurri nagusiak: erorketak (maila 

• rrak, kalte fisiologikoak, detekzioa eta hautsaren aurkako borroka. 

u espezifikoak. 
 Ing m

. etiketak. 

• Ura. 
• Hustu

-
• Aireztapen primarioa eta sekundarioa:
pek  indusketetako

• Gas-motak: ezaugarri fisiko-kimikoak, kalte fisiologikoak, jatorria, kokapena, prebentzio-neurri
detekzioa. 
Erabilitako d

• Aireztapenari buruzko araudi orokorra. 
• Leherketa-arriskua duten lanetako airez

-
• Induskatutako zuloaren portaera
usk tutako zuloaren egonkortasuna: 

• Lan-inguruneko euspen- eta osaera-motak. 
- Arri a okorrak: 

• Lurpeko indusketa baten inguruneko arrisku orokor
sku k eta segurtasun- eta ingurumen-baldintza or

berdinean edo desberdinean), objektuen erorketak, harrapaketak eta ebakiak, bizkarreko eta gerriko 
gaixotasunak eta bestelakoak. 
Hautsa. sorrera, ezaugarri oroko

• Ura: uholde-arriskua. 
• Lan bereziak. 
• Segurtasun-ara

-
• Hondakinen identifikazioa
uru ena babesteko neurriak: 

• Seinaleztapena. 
• Hondakinen eta botatzeko materialen bilketa. 
• Hondakinen biltegiratzea. 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua:  
ERAUZKETA-INDUSTRIETAKO LURPEKO GARRAIO-INSTALAZIOETAKO 
ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 
Kodea: MP0161 
 

5 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lurpeko indusketetan dauden arriskuez ohartzea eta hartu beharreko neurriak adieraztea, norbera babesteko 
ekipamenduak eta babes kolektibokoak identifikatuz. 

EI1.1 Egin beharreko lurpeko garraio-eragiketei dagozkien babes kolektiboko ekipamenduak (atmosfera 
arriskutsuetako gas-neurgailuak, seinaleztapenak, suteen aurkako borroka eta abar) identifikatzea.  
EI1.2 Norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea. 

A2: Bideak prestatzen, instalatzen eta mantentzen laguntzea 
EI2.1Trebesak adierazitako distantziaren, peraltearen eta maldaren arabera jartzea. 
EI2.2 Bide-aldaketak, aldaketa-plakak eta bidegurutze-plakak instalatzen laguntzea jasotako argibideak zorrotz 
jarraituz. 

 
 
 
 



 
 

Erauzketa-industrietako lurpeko 
garraio-instalazioetako eragiketak 

A3: Garraioa egiteko prozeduretan parte hartzea.  
EI3.1 Larrialdi-geldialdiko segurtasun-gailuen operatibotasuna egiaztatzea: gas-detektagailuak, banda-
desbideratzeak, tiratzeak. 
EI3.2 Erremintak, elementuak eta gainerako lanabesak biltzea garraiatzaile blindatu bidezko garraio-eragiketetan. 

A4: Garraioa kable bidezko trakzioko sistemekin egiten laguntzea.  
EI 4.1 Frenoen, tako txikien, taula zabukarien eta putzuaren segurtasun-langen operatibotasuna egiaztatzea. 
EI4.2 Konporten eta katigagailuen operatibotasuna egiaztatzea. 
EI4.3 Bagoiak krokatzea eta askatzea.  

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Lan-arriskuen prebentzioa garraioan. 

- Lan-arriskuak prebenitzeko araudiaren aplikazioan laguntzea lan-ingurune erreal batean. 
- Egin beharreko eragiketetako arriskuak eta aplikatu beharreko neurriak identifikatzea. 

2. Lurpeko meatzaritzako garraio-motetako makinen, ekipamenduen eta erreminten maneiua indarrean 
diren segurtasuneko prozedurei eta araudiari jarraikiz.  

- Lokomotoraren posizionamendu-maniobrak, kargarako, deskargarako, pertsonen garraiorako eta garraio 
berezitarako segurtasun-arauei jarraikiz. 

- Erraileratze-eragiketak ezarritako prozeduren arabera. 
- Bagoiak ezarritako araudia aplikatuz krokatzea eta askatzea. 
- Topekako maniobrak. 
- Errailak lotzea trabesak, lotura- eta finkapen-elementuak eta behar diren eskuzko erremintak erabiliz. 
- Eragiketak uhal garraiatzaileekin: uhalen mantentzea (arrabolak aldatzea), abiaraztea, gelditzea eta tiratze-

eragintza. Garbiketa. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak aztertzea: gas-detektagailuak, ur-mahukak. 
- Eragiketak garraiatzaile blindatuekin: Errakleten eta katearen kontrola, tiratze-eragintza eta buru eragileen eta 

birbidalketa-isatsen kontrola. Gas-detektagailuak aztertzea. Martxan jartzea eta gelditzea. 
- Trenguneko maniobrak. 
- Plano inklinatuetako garraio-maniobrak. 
- Errailbakarraren maneiua. 

3. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz egitea. 
- Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0861_2 
Bagoi bidezko burdinbide 
gaineko garraioa 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF0862_2 
Baliabide jarraitu bidezko 
garraioa 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF0863_2 
Klabe bidezko trakzio-
sistemako garraioa 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 
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MF0864_2:  
Lurpeko indusketetako 
arriskuen prebentzioa 

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

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

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

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-
mailako teknikaria. 

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

1 urte 

Ezinbestekoa da 
Lan-Arriskuen 
Prebentzioan 
eskatzen den 

titulazioa 

 

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

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

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

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Lurpeko garraio-
instalazioetarako praktika-
tailerra 

200 300 

Biltegia 50 50 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Lurpeko garraio-
instalazioetarako praktika-
tailerra 

X X X X 

Biltegia X X X  

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

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

Internet. 
– Espezialitateko software espezifikoa. 
– Errotuladorez idazteko arbelak. 
– Orri birakaria. 
– Ikasgelako materiala. 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Lurpeko garraio-instalazioetarako praktika-
tailerra 

– Ekipamenduak:  
– Lokomotora, bagoiak. Karkasak. 
– Bideak. 
– Ekipamendu osagarriak, erremintak, lanabesak, materialak eta 

gehigarriak.  
– Karga eusteko eta finkatzeko elementuak: kableak, sokak, 

kakoak eta eslingak.  
– Norbera babesteko ekipamenduak.  
– Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleztapena, suteen 

aurkako borroka, larrialdi-geldialdia. 
– Uhal garraiatzailea.  
– Garraiagailu blindatua. 
– Erauzketa-makina edo simulagailua. 
– Errailbakarrak. 
– Dibidietak. 
– Garraio-sistemen eskalako simulagailuak. 
– Erremintak: Pikotxak, palak, mazoak, polipastoak, katu 

hidraulikoak, giltza-jokoak. Trabesak. 

Biltegia – Apalak. 
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Erauzketa-industrietako lurpeko 
garraio-instalazioetako eragiketak 

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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
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