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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
INDUSKETAKO ETA INSTALAZIOETAKO EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN 
MEKANIKOKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 
KODEA 
IEXM0609 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX408_1 Indusketako eta instalazioetako ekipamendu eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko eragiketa 
osagarriak (1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 11koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Instalazioen, ekipamenduen eta makinen muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko oinarrizko eragiketak gauzatzea, lurpeko 
edota aire zabaleko indusketetan nahiz mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako eta harri naturala lantzeko 
instalazioetan, betiere mantentze-lanetako goi-mailako teknikariei jarduera horietan lagunduta eta laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak beteta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1317_1: Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu finkoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa 

osagarriak egitea. 
- UC1318_1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan ekipamenduen eta makinen muntaketa eta mantentze-lanetako 

eragiketa osagarriak egitea. 
- UC1319_1: Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko prozesuetan oinarrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-

eragiketak gauzatzea. 
- UC0858_1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera, mantentze-lanen alorrean, eta enpresa publiko 
edo pribatu txiki, ertain edo handietan, zehazki, aire zabaleko edota lurpeko indusketetan dihardutenetan, 
induskatutako materialen aprobetxamenduarekin edo aprobetxamendurik gabe, mineral eta arroken tratamendu eta 
ustiapenerako eta harri naturala lantzeko instalazioetan. Laguntza-jarduerak egiten ditu eta mantentze-lanetako goi-
mailako teknikarien argibideak betetzen ditu; izan ere, horrelako teknikarien argibideak jasotzeaz gain, jakinaren 
gainean ere edukiko ditu horiek. Aire zabaleko edo lurpeko meatze-ustiategietako langileen lanbide-jarduerak, 
segurtasun-arau orokorrei eta lanpostuarekin lotutako arau espezifikoei dagokienez, Administrazio eskudunaren 
arautegiaren eraginpean daude. 
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Produkzio-sektoreak 
Erauzketa-industrien sektoreetan eta eraikuntzan kokatzen da, eta nagusiki, honako produkzio-jarduera hauetan: 
Energia-mineralen erauzketa (antrazita, harrikatza, lignitoa eta zohikatza). Uranio- eta torio-mineralen erauzketa. 
Mineral metalikoen erauzketa. Mineral ez-metalikoen eta ez-energetikoen erauzketa (eraikuntzarako harria, 
kareharria, igeltsua eta kreta; hareak eta buztinak, ongarri eta produktu kimikoetarako mineralak, gatzarria eta 
bestelakoak). Harriaren industria. Zulaketak eta zundaketak. Eraispena eta indusketak. Lur-mugimendu handiak. 
Gainazaleko eta altuerako ingeniaritza zibileko obra bereziak. Lurpeko ingeniaritza zibileko lan bereziak (errepide, 
trenbide, metro eta bestelakoetarako tunelen eta zuzkidura-sareen eraikuntza: gasa, petrolioa, ura eta bestelakoak, 
baita hobi-sareak ere). 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
7403.1021 Meategi-elektromekanikoaren laguntzailea. 
7403.1179 Eraikuntzako, lur-mugimenduetako eta/edo meatzaritzako makinen mekanikari konpontzailearen 
laguntzailea. 
Meatzaritzako makinen muntatzaile/doitzailearen laguntzailea. 
Aire zabaleko eta lurpeko azpiegituren mantentze-lanetako laguntzailea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK
UF1140: Indusketako eta 
instalazioetako ekipamendu 
finkoen eta instalazioen muntaketa 
eta mantentze-lanetako materialak 
eta oinarrizko eragiketak 
prestatzea  

40 
MF1317_1 
Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu 
finkoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa 
osagarriak. 

110 

UF1141: Indusketako eta 
fabriketako instalazioen muntaketa 
eta mantentze-lanetako eragiketa 
osagarriak. 

70 

UF1142: Ekipamenduen eta 
makinen muntaketako material-
prestaketa eta eragiketa 
osagarriak lurpeko eta aire 
zabaleko indusketetan. 

70 
MF1318_1 
Ekipamenduen eta makinen muntaketa eta mantentze-
lanetako eragiketa osagarriak lurpeko eta aire zabaleko 
indusketetan. 

120 UF1143: Lurpeko eta aire 
zabaleko indusketetan 
ekipamenduen eta makinen 
muntaketa eta mantentze-lanetako 
eragiketa osagarriak. 

50 

MF1319_1 (ZEHARKAKOA)  
Oinarrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-
eragiketak muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko 
prozesuetan 

90 
  

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

50 
  

MP0237 
Indusketako eta instalazioetako ekipamendu eta 
instalazioen muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko 
eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 450  7 
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1. gaitasun-atala:  
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIO ETA EKIPAMENDU 
FINKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK EGITEA 
 
Kodea: UC1317_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erreminta, lanabes eta materialak prestatzea, baita muntaketa eta mantentze-laneko eragiketetan norbera 
babesteko tresna espezifikoak ere, lanak eraginkortasun eta segurtasunez egiteko, eta betiere mantentze-lanen 
arduradunaren laneko argibideak beteta. 

BI1.1 Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetan norbera babesteko ekipamendu espezifikoak, kasu bakoitzean 
erabili beharrekoak, mantentze-lanen arduradunak zuzenean emandako argibideak beteta prestatzen dira, lanak 
segurtasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.2 Lantokian, lurpeko indusketetan, aireztapena dagoela egiaztatzen da esleitutako lanak egin baino lehen, eta 
detektatutako anomalia oro langile arduradunei jakinarazten zaie. 
BI1.3 Erremintak, lanabesak, osagarriak eta materialak lantokira eramaten dira, eta mantentze-lanen arduradunari 
falta direnen edo akatsen bat dutenen berri ematen zaio, ordezka daitezen. 
BI1.4 Erabili beharreko makinak, lanabesak, tresnak, materialak eta osagarriak egin beharreko eragiketen 
segidarekin bat etorrita prestatzen eta ordenatzen dira, betiere mantentze-lanen arduradunak ezarritako argibideen 
arabera, lanak eraginkortasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.5 Lubrifikatzaileak, olioak, koipeak, disolbatzaileak eta bestelakoak metatu egiten dira, eta motari eta 
kantitateei dagokienez, egokiak izan behar dute horiek, betiere mantentze-lanen arduradunaren eskakizunen eta 
ekipamenduen mantentze-lanetarako eskuliburuetan jasotako argibideen arabera. 
BI1.6 Erabilitako neurketa-erreminta eta -tresnak dagozkien ontzi edo kutxetan ipintzen dira, kontserbazio-egoera 
onean daudela berma dadin. 
BI1.7 Eragiketetan erabilitako ekipamendu eta erremintak ezarritako argibideen edota prozeduren arabera 
garbitzen dira, geroago erabiltzeko prest uzteko. 

LB2: Instalazio eta ekipamendu finkoen muntaketa eta mantentze-lanetako oinarrizko eragiketa orokorrak egitea, 
ekipamendu eta instalazio horien funtzionamendu egokia bermatzeko, eta betiere mantentze-lanen arduradunak 
emandako laneko argibideak beteta. 

BI2.1 Ezarritako segurtasun-neurriak (hornidura elektrikoa etetea, larrialdi-geldialdia edota bestelakoak) muntaketa 
edo mantentze-lanak egin baino lehen gauzatzen dira. 
BI2.2 Instalazio eta ekipamendu finkoak garbitzeko eragiketak ezarritako aldizkakotasunez egiten dira, eta 
ezarritako mantentze-programari jarraikiz. 
BI2.3 Tangen mailak egiaztatzen dira mantentze-lanen arduradunaren argibideak eta ekipamenduetako 
mantentze-lanen eskuliburuak beteta, eta behar izanez gero, kasu bakoitzean egokiak diren produktuekin betetzen 
dira, ekipamenduak beti prest edukitzeko eta matxurak saihesteko. 
BI2.4 Ekipamenduak koipeztatzeko eragiketak ezarritako aldizkakotasunez gauzatzen dira, betiere mantentze-
lanen arduradunak ezarritako argibideak beteta eta ekipamendu bakoitzerako erabilera-eskuliburuen arabera, 
ekipamenduaren funtzionamendua eta balio-bizitza optimizatzeko. 
BI2.5 Ekipamendu eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lanetako oinarrizko eragiketa osagarriak —hala nola 
torlojutzea, zerratzea, zulatzea, hariztatzea, akabera ematea, lixatzea, karrakatzea, betetzea, purgatzea, putz 
egitea eta bestelakoak— makina eta erreminta sinpleak erabiliz gauzatzen dira, eta betiere mantentze-lanen 
arduradunak emandako argibideak beteta. 
BI2.6 Zati mugikorrak babesteko elementuak eta ezarritako segurtasun-gailuak —larrialdi-geldialdia eta 
bestelakoak— ipintzeko eragiketa osagarriak mantentze- eta -muntaketa-lanen ondoren eta ekipamenduak 
abiarazi baino lehen gauzatzen dira, behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. 

LB3: Aireztapeneko, ureko eta aire konprimatuko sareen eta ekipamenduen muntaketa- eta mantentze-lanetan eragiketa 
osagarriak gauzatzea, lan-eremu guztietarako zuzkidura egokia bermatzeko, eta betiere mantentze-lanen arduradunak 
emandako argibideak beteta. 

BI3.1 Ezarritako segurtasun-neurriak (hornidura elektrikoa etetea, larrialdi-geldialdia edota bestelakoak) muntaketa 
edo mantentze-lanak egin baino lehen gauzatzen dira. 10 
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BI3.2 Eraikin guztietarako materiala nahiz mekanismoak, askotariko akoplamenduak, galdaratxoak, errakoreak eta 
bestelakoak identifikatzen, hautatzen eta banatzen dira mantentze-lanen arduradunaren zuzeneko argibideen 
arabera, beti erabiltzeko prest egon daitezen. 
BI3.3 Akoplamenduak, deribazioak, txirrikak, giltzak, konportak eta banagailuak kokatzeko eta egiaztatzeko 
eragiketa osagarriak gauzatzean, horien funtzionamendua perfektua dela ziurtatu behar da. 
BI3.4 Haizagailuak, barreiatzaileak, iragazkiak eta bestelako ekipamenduak dagozkien beste ezaugarri batzuk 
dituzten aireztapen-hodiekin (zurrunak, malguak edota bestelakoak) instalatzeko eragiketa osagarriak 
ekipamenduekin, fidatzaileekin eta euskarriekin eutsita, lerrokatuta eta akoplatuta gauzatzen dira. 
BI3.5 Aire konprimatuko sarearen instalazioko eragiketa osagarriak, egiten dituzten ebaki guztietarako 
deribazioekin, horiek sare orokorrera edo/eta dagokien konpresorera akoplatuta gauzatzen dira, behar bezala 
finkatuta, zintzilikatuta edo eutsita gera daitezen eta egonkortasuna eta estankotasuna bermatuta gera dadin. 
BI3.6 Makina eta ekipamendu, zulatze-ekipamendu, pala, dibidieta eta turbina guztien eta bestelako erreminta 
pneumatikoen elikadurarako deribazioen instalazioko eragiketa osagarriak material normalizatua erabilita 
gauzatzen dira, ekipamenduetarako hornikuntza bermatzeko. 
BI3.7 Ponpatzeko ekipamenduen, hodien eta osagarrien konexioko eragiketa osagarrietarako, ongi finkatuta 
daudela, ihesik ez dutela eta beren funtzionalitatea —elikadura/ebakuazioa— behar bezala identifikatuta dagoela 
egiaztatzen da. 
BI3.8 Aireztapeneko, aire konprimatuko eta ureko sareak aldian behin berrikusten dira, instalazioen 
funtzionamendu ezin hobea berma dadin, betiere ezarritako prozedurei jarraikiz eta funtzionamendu-parametroak 
eta emariak aurreikusitakoak direla egiaztatuta, eta hala badagokio, anomaliak detektatuta. 
BI3.9 Detektatutako anomaliak, matxurak, ihesak, higadurak, hausturak, zapalketak eta bestelakoak mantentze-
lanen arduradunari jakinarazten zaizkio, eta bere eskumenekoak konpontzen dira, ezarritako argibideei eta 
prozedurei jarraituta, eta baita ekipamenduen fabrikatzaileen eskuliburuetan jasotakoari ere. 
BI3.10 Aireztapen-ateen eta -konporten estankotasuna eta funtzionalitatea egiaztatzen da gerta litezkeen 
anomaliak detektatuta, bere eskumenekoak konponduta eta mantentze-lanen arduradunari jakinarazita. 

LB4: Garraio-instalazio eta -ekipamendu finkoen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea, horien 
behar bezalako funtzionamendua berma dadin, eta betiere mantentze-lanen arduradunak emandako argibideak beteta. 

BI4.1 Ezarritako segurtasun-neurriak (hornidura elektrikoa etetea, larrialdi-geldialdia edota bestelakoak) muntaketa 
edo mantentze-lanak egin baino lehen gauzatzen dira. 
BI4.2 Instalazio eta ekipamendu finkoak muntatzeko materiala nahiz bateratze- eta finkatze-sistemak eta elementu 
osagarriak identifikatzen, hautatzen eta banatzen dira mantentze-lanen arduradunaren zuzeneko argibideen 
arabera, beti erabiltzeko prest egon daitezen. 
BI4.3 Garraio-sistemak instalatzeko eragiketa osagarriak euspen-egitura eta -elementuak muntatuta, eutsita eta 
lerrokatuta gauzatzen dira. 
BI4.4 Elementu mugikorrak muntatutako egituraren gainean ipintzeko eragiketa osagarriak kokapenean, 
tenkatzean eta eustean lagunduta eta mantentze-lanen arduradunak emandako argibideei jarraikiz gauzatzen dira. 
BI4.5 Elementu eragileak instalatzeko eragiketa osagarriak kokapenean lagunduta, lerrokatuta, nibelatuta eta 
finkatuta gauzatzen dira, horien egonkortasuna eta funtzionalitatea berma daitezen. 
BI4.6 Zintak eta panzerrak luzatzeko eta laburtzeko eragiketa osagarriak, xedea gauzatu beharreko garraio-
jardueretarako luzera egokia lortzea izanik, gauzatzen dira txertatutako eta ordezkatutako elementuen kokapenean 
eta doikuntzan lagunduta, eta baita geroagoko tenkatzean eta lerrokatzean lagunduta ere. 
BI4.7 Garraio-ekipamendu finkoen aldian behingo berrikuspenak, xedea horien funtzionamendu ezin hobea 
bermatzea izanik, egiturak, elementu eragile, errakleta, kate, kable eta bestelakoen egiaztapenean lagunduta 
egiten dira, eta hala badagokio, anomaliak detektatuta. 
BI4.8 Detektatutako anomaliak —matxurak, ihesak, higadurak, hausturak eta bestelakoak— mantentze-lanen 
arduradunari jakinarazten zaizkio, eta bere eskumenekoak konpontzen dira, ezarritako argibideei eta prozedurei 
jarraituta, eta baita ekipamenduen fabrikatzaileen eskuliburuetan jasotakoari ere. 

LB5: Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako eta harri naturala lantzeko instalazio eta azpiegituren muntaketa 
eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea, horien behar bezalako funtzionamendua berma dadin, eta betiere 
mantentze-lanen arduradunak emandako argibideak beteta. 

BI5.1 Materialak —xaflak, torlojuak, zirrindolak eta bestelakoak— eta elementu mekanikoak —akoplamenduak, 
transmisioak, poleak, motorrak, neurgailuak, elikagailuak eta bestelakoak— identifikatzen, hautatzen eta banatzen 
dira mantentze-lanen arduradunaren zuzeneko argibideen arabera, beti erabiltzeko prest egon daitezen. 
BI5.2 Garraio-ekipamenduen elementu mugikorrak ipintzeko eragiketa osagarriak kokapenean, tenkatzean eta 
eustean lagunduta eta mantentze-lanen arduradunak emandako argibideei jarraikiz gauzatzen dira. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI5.3 Elementu eragileak instalatzeko eragiketa osagarriak kokapenean, lerrokatzean, nibelatzean eta finkapenean 
lagunduta gauzatzen dira, horien egonkortasuna eta funtzionalitatea berma daitezen, betiere mantentze-lanen 
arduradunak emandako argibideei jarraikiz. 
BI5.4 Garraioko, tratamenduko, sailkapeneko, kontzentrazioko eta elaborazioko instalazio eta ekipamendu finkoen 
abiarazpeneko eragiketa osagarriak gauzatzen dira mantentze-lanen arduradunari lagunduta eta jasotako aginduei 
jarraituz. 
BI5.5 Instalazio eta ekipamenduen funtzionamendu-parametroak eta emariak aldian behin egiaztatzen dira, 
instalazio eta ekipamenduen funtzionamendu ezin hobea berma dadin, eta hala badagokio, anomaliak detektatuta. 
BI5.6 Detektatutako anomaliak —matxurak, ihesak, higadurak, hausturak eta bestelakoak— mantentze-lanen 
arduradunari jakinarazten zaizkio, eta bere eskumenekoak konpontzen dira, ezarritako argibideei eta prozedurei 
jarraituta, eta baita ekipamenduen fabrikatzaileen eskuliburuetan jasotakoari ere. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko ekipamenduak. Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. zinta 
metrikoa, erregelak, kalibreak, manometroak, emari-neurgailuak, konpasak, eskuairak, txantiloiak eta galgak. Erremintak 
eta lanabesak: disko-makinak, eskuzko zulagailuak, inpaktu-giltzak eta giltza dinamometrikoak, koipeztatze-ponpak, 
koipeztagailuak, giltza ingelesak, giltza finkoak, kate-giltzak eta iturgin-giltzak, mailuak eta mazoak, bihurkinak, hotzeko 
zizelak, eskuzko zerrak, limak, lixak eta bestelakoak. Jasotzeko eta kokatzeko baliabideak: trakteloa, tornuzilak, puliak, 
diferentzialak, eslingak, kateak, kableak eta bestelakoak. Ordezko piezak: higadura-elementuak, suntsikorrak, 
iragazkiak, olioak eta koipeak. 
 

Produktuak edo emaitzak 
Muntatutako eta abian jarritako instalazioak eta ekipamenduak. Konpondutako instalazioak eta ekipamenduak 
Instalazioen eta ekipamenduen mantentze-lan programatuak. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Makinen erabilera-eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana.  
Segurtasun- eta osasun-dokumentua. 
 Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lan-parteak. Inguruneko ingurumen-
egoerari buruzko informazioa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAN EKIPAMENDUEN 
ETA MAKINEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC1318_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erreminta, lanabes eta materialak prestatzea, baita muntaketa eta mantentze-laneko eragiketetan norbera 
babesteko tresna espezifikoak ere, hondakinak jasotzeko edukiontziak eta ingurumen-babeseko bestelako neurriak 
aurreikusita, lanak eraginkortasun eta segurtasunez egiteko, eta betiere mantentze-lanen arduradunaren laneko 
argibideak beteta. 

BI1.1 Muntaketa- eta mantentze-lanetan norbera babesteko ekipamendu espezifikoak, kasu bakoitzean erabili 
beharrekoak, mantentze-lanen arduradunak emandako argibideei jarraituz prestatzen dira, lanak segurtasunez 
egingo direla ziurtatzeko. 12 

 
 
 
 



  
 

Indusketako eta fabriketako tresneria  
eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lan  

mekanikoetako eragiketak 

BI1.2 Lantokian, lurpeko indusketetan, beharrezko aireztapena dagoela egiaztatzen da esleitutako lanak egin 
baino lehen, eta detektatutako anomalia oro langile arduradunei jakinarazten zaie. 
BI1.3 Erremintak, lanabesak, osagarriak eta materialak lantokira eramaten dira, eta mantentze-lanen arduradunari 
falta direnen edo akatsen bat dutenen berri ematen zaio, ordezka daitezen. 
BI1.4 Erabili beharreko makinak, lanabesak, tresnak, materialak eta osagarriak egin beharreko eragiketen 
segidarekin bat etorrita prestatzen eta ordenatzen dira, betiere mantentze-lanen arduradunak ezarritako argibideen 
arabera, lanak eraginkortasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.5 Lubrifikatzaileak, olioak, koipeak, disolbatzaileak eta bestelakoak metatu egiten dira, eta motari eta 
kantitateei dagokienez, egokiak izan behar dute horiek, betiere mantentze-lanen arduradunaren eskakizunen eta 
ekipamenduen mantentze-lanetarako eskuliburuetan jasotako argibideen arabera. 
BI1.6 Erabilitako neurketa-erreminta eta -tresnak dagozkien ontzi edo kutxetan ipintzen dira, kontserbazio-egoera 
onean daudela berma dadin. 
BI1.7 Eragiketetan erabilitako ekipamendu eta erremintak ezarritako argibideen edota prozeduren arabera 
garbitzen dira, geroago erabiltzeko prest uzteko. 

LB2: Zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduak eta makinak muntatzeko 
eragiketa osagarriak egitea, horrelakoak abiarazteko, betiere mantentze-lanen arduradunak emandako argibideak 
beteta. 

BI2.1 Ekipamenduak eta makinak muntatzeko materiala identifikatzen, hautatzen eta banatzen da mantentze-lanen 
arduradunaren zuzeneko argibideen arabera, beti erabiltzeko prest egon daitezen. 
BI2.2 Ezarritako segurtasun-neurriak (hornidura elektrikoa etetea, larrialdi-geldialdia edota bestelakoak) muntaketa 
edo mantentze-lanak egin baino lehen gauzatzen dira. 
BI2.3 Muntaiarako ekipamenduaren osagaien manipulazioa eta kokapena gauzatzen da jasotze-elementuen 
ainguraketan parte hartuz. 
BI2.4 Ekipamenduaren edo makinen osagaien muntaiako eragiketa osagarriak gauzatzen dira horiek kokatzeko 
eta finkatzeko lanetan lagunduz, betiere funtzionalitatea bermatzeko. 
BI2.5 Zati mugikorrak babesteko elementuak eta ezarritako segurtasun-baliabideak —larrialdi-geldialdia eta 
bestelakoak— ipintzeko eragiketa osagarriak instalazio-, mantentze- edota -konponketa-lanen ondoren eta 
ekipamenduak abiarazi baino lehen gauzatzen dira, behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko.  
BI2.6 Ekipamenduen edo makinen abiaraztean laguntzen da, eta horien operatibotasuna ez ezik, makinaren 
adierazleen irakurketa ere egiaztatzen da. 

LB3: Zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduen eta makinen mantentze-
lanetarako eta konponketarako eragiketa osagarriak egitea, horrelakoen funtzionamendu eraginkorra eskatutako 
segurtasun-baldintzetan lortzeko, betiere mantentze-lanen arduradunak emandako argibideak beteta. 

BI3.1 Mantendu edo konpondu beharreko ekipamenduari eta makinei dagokienez, behar bezala kokatuta daudela 
egiaztatzen da, lanak egin behar dituzten langileentzat inolako arrisku-egoerarik gerta ez dadin, ezta 
ekipamenduetarako ere. 
BI3.2 Ekipamenduak eta lanabesak garbitzeko lanak mantentze-lanen arduradunak emandako argibideei eta 
ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira. 
BI3.3 Tangen mailak egiaztatzen dira mantentze-lanen arduradunak emandako argibideak beteta, eta behar izanez 
gero, kasu bakoitzean egokiak diren produktuekin betetzen dira, ekipamenduak beti prest edukitzeko eta matxurak 
saihesteko. 
BI3.4 Olioa, iragazkiak, lanparak eta bestelako elementu suntsikorrak eta higadurazkoak aldatzeko eragiketetan 
laguntzen da, horien egoeraren edota ekipamenduaren erabilera-eskuliburuan ezarritakoaren arabera aldaketak 
eginez, xedea ekipamenduaren funtzionamendua eta balio-bizitza optimizatzea izanik. 
BI3.5 Ekipamenduak koipeztatzeko eragiketak ezarritako aldizkakotasunez gauzatzen dira, betiere mantentze-
lanen arduradunak ezarritako argibideak beteta eta ekipamendu bakoitzerako erabilera-eskuliburuen arabera, 
ekipamenduaren funtzionamendua eta balio-bizitza optimizatzeko. 
BI3.6 Elementu suntsikorren eta hondatutako osagaien higadura-egoera ezarritako aldizkakotasunez egiaztatzen 
da, eta horiek ordezkatzen laguntzen da, betiere mantentze-lanen arduradunak ezarritako argibideak beteta, 
ekipamenduaren funtzionamendua eta errendimendua optimizatzeko. 
BI3.7 Mantentze-lanetan identifikatutako akatsak, narriadurak edota matxurak ekipamenduen mantentze-lanen 
arduradunei jakinarazten zaizkie, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI3.8 Hondatutako osagaiak desmuntatzeko, konpontzeko eta muntatzeko eragiketa osagarriak mantentze-lanen 
arduradunek zuzenean emandako argibideei jarraikiz gauzatzen dira. 
BI3.9 Babesteko elementuak eta ezarritako segurtasun-sistemak ipintzeko eragiketa osagarriak ekipamenduak 
konpondu ondoren eta horiek abiarazi baino lehen gauzatzen dira, behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko.  
BI3.10 Ekipamenduen edo makinen abiaraztea gauzatzen da horien operatibotasuna ez ezik, makinen adierazleen 
irakurketa ere egiaztatuz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. Zinta metrikoa, 
erregelak, kalibreak, manometroak, emari-neurgailuak, konpasak, eskuairak, txantiloiak eta galgak. Erremintak eta 
lanabesak: eskuzko zulagailuak, inpaktu-giltzak eta giltza dinamometrikoak, koipeztatze-ponpak, koipeztagailuak, giltza 
ingelesak, giltza finkoak, kate-giltzak eta iturgin-giltzak, mailuak eta mazoak, bihurkinak, hotzeko zizelak, eskuzko zerrak, 
limak, lixak eta bestelakoak. Jasotzeko eta kokatzeko baliabideak: trakteloa, tornuzilak, puliak, diferentzialak, eslingak, 
kateak, kableak eta bestelakoak. Ordezko piezak: higadura-elementuak, suntsikorrak, iragazkiak, olioak eta koipeak. 
Produktuak edo emaitzak 
Ekipamendu mugikorren instalazioa eta abiaraztea. Ekipamendu mugikorren mantentze programatua. Ekipamendu 
mugikorren konponketa. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Makinen erabilera-eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Segurtasun- 
eta osasun-dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lan-parteak. 
 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO PROZESUETAN 
OINARRIZKO EBAKETA-, KONFORMAZIO- ETA SOLDATZE-
ERAGIKETAK GAUZATZEA 

 
Kodea: UC1319_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Laneko ekipamenduak, erremintak, lanabesak, materialak eta babesgarriak —elementu eta egitura metalikoak 
moztu, elkartu, konformatu edo babestekoak— prestatzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
arauak beteta. 

BI1.1 Gauzatu beharreko prozesu eta prozedurei buruzko argibide teknikoak, hots, planoak, krokisak eta bestelako 
dokumentazio teknikoa, eta goragoko arduradunak emandako argibideak —ahozkoak edo idatziak— interpretatzen 
dira lanak erabat definitzeko beharrezkoa den informazioan falta den informazioa, akatsak edo zehaztapenik ezak 
detektatuta, eta hala badagokio, goragokoarengandik edo arduradunarengandik bilduta. 
BI1.2 Ekipamendu, erreminta, lanabes, material eta osagaiak hautatzen dira eta egokiak dira prozesu 
operatiborako eta materialaren eta egin beharreko lanaren ezaugarrietarako. 
BI1.3 Makinak, ekipamenduak eta osagaiak eta norbera babesteko ekipamenduak eskuliburuetan deskribatutako 
prozedurei jarraikiz prestatzen, erabiltzen eta mantentzen dira, betiere egin beharreko prozesuaren arabera eta 
laneko arriskuak prebenitzeko arauak beteta, beti erabiltzeko prest egon daitezen. 
BI1.4 Makinak eta ekipamenduak operatibo mantentzen dira erabiltzailearen mantentze-prozedurak aplikatuz. 
BI1.5 Laneko ekipamenduak, lanabesak eta erremintak, erabili ondoren, garbitu, jaso eta adierazitako tokietan 
ipintzen dira, beti erabiltzeko prest egon daitezen. 
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BI1.6 Hondakinak languneetatik kentzen dira eta edukiontzietan eta/edo ezarritako tokietan lagatzen dira, betiere 
enpresaren prozedurei jarraikiz eta ingurumen-arauak beteta. 

LB2: Ebaketak, zulatzeak eta arbastuak egitea, eskuz edota prozedura mekaniko sinpleen bitartez, mantentze-
eragiketetarako behar diren neurri eta ezaugarriak izango dituzten piezak eta/edo multzoak lortzeko, betiere kalitateari, 
laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumenari buruzko arau espezifikoak beteta. 

BI2.1 Ebaketa-, zulatze- eta arbastu-eragiketetarako parametroak egokiak dira lanabeserako eta tratatuko den 
materialerako, ekipamendu eta materialen erabilera optimizatzeko. 
BI2.2 Egin beharreko prozesuaren arabera kokatzen da materiala, kalitate ezin hobea lortzeko eta mekanizatuaren 
akatsak saihesteko. 
BI2.3 Ebaketa eta alakak trazaduran adierazitako neurriak eta formak errespetatuz gauzatzen dira, edo halakorik 
ez badago, eskatutako araudian adierazitakoak, eskatutako mota eta maila lortuz. 
BI2.4 Karrakatze- eta esmerilaketa-eragiketen bitarteko akabera disko-makina angeluar bat erabilita gauzatzen da, 
betiere jasotako argibideei jarraituz, eta proiekzioei arreta berezia jarriz, eta horrenbestez, eskatutako akabera-
mota eta -maila lortuz.  
BI2.5 Ekipamendu eramangarri elektrikoen, zulagailuen eta disko-makinen erabilera arrisku elektrikoei buruz 
jasotako argibide espezifikoak kontuan hartuta gauzatzen da. 

LB3: Oxiebaketa-eragiketak gauzatzea, mantentze-eragiketetarako behar diren piezak kentzeko, ordezkatzeko eta/edo 
txertatzeko, eskatutako kalitatea lortuz, eta segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz. 

BI3.1 Oxiebaketa-eragiketa gauzatzen da trazaduran adierazitako baldintzak errespetatuta eta ebaketarako 
oxigeno-lantza gehigarria duen ekipatutako sopletea erabiliz, betiere ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.2 Oxiebaketa-eragiketa gauzatzen da oxigeno- eta azetileno-botilen presio-erregulagailuak erregulatuta, 
sopleteen presioa balio zehatzera murrizteko. 
BI3.3 Sopletea pita egokiarekin erregulatzeko eragiketa gauzatzen da erregai-nahasketan oxigenoaren eta 
azetilenoaren arteko erlazioa aldatuta, prozesuak eskatzen dituen balioak lortzeko. 
BI3.4 Botilak indarreko araudian eta segurtasuneko barne-xedapenetan ezarritakoari jarraikiz manipulatzen eta 
biltegiratzen dira. 

LB4: Soldatze elektrikoak gauzatzea elektrodo metaliko estaliarekin eta MIGarekin (Metal-Inert Gas) oinarrizko 
materialaren hainbat kalitaterekin eta kokapen ohikoenetan, mantentze-eragiketak behar dituzten pieza eta multzo 
metalikoak elkartzeko, behar den kalitatea lortuz eta betiere laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
arauak beteta. 

BI4.1 Soldatzeko makinek behar bezala dituzte finkatuta parametroak, egin beharreko soldatzearen arabera, 
errendimendua eta lanen kalitatea optimizatzeko. 
BI4.2 Soldatze-prozedura oinarrizko materialaren motaren, altzairuen, aleazioen eta ezaugarrien, formaren eta 
lodieren eta haren kokapenaren —soldatze-kokapenaren— arabera aplikatzen da, eta betiere jasotako argibide 
teknikoei jarraikiz, behar den kalitatearekin elkartzea lortzeko. 
BI4.3 Elkartu beharreko ertzek aplikatu beharreko espezifikotasun edo arauek eskatutako prestaketa dute. 
BI4.4 Kontsumigarriak behar bezala hautatzen, manipulatzen eta kontserbatzen dira lanpostuan, ezarritako 
prozedurei jarraikiz, horien erabilera eraginkorra eta segurua bermatzeko. 
BI4.5 Soldatzeak esparru horretan berariaz ezarritako kalitate-arauak beteta gauzatzen dira, azalera-kalitateari, 
neurriari, hozkei eta garbiketari dagokienez. 

LB5: Konformazio-eragiketa sinpleak gauzatzea, elementu eta egitura metalikoen muntaketa eta mantentzea 
segurtasun-baldintza espezifikoetan gauzatzeko. 

BI5.1 Makinen funtzionamendu-parametroak ekipamendu eta materialen erabilera optimizatzeko jasotako 
argibideen arabera finkatzen dira. 
BI5.2 Materiala banandu gabe konformatzeko, tolesteko eta plegatzeko eragiketak prentsei ezarritako toleste-
indarrak aplikatuta gauzatzen dira, materialaren erresistentzia eta toleste-angelua kontuan hartuta, piezaren 
berreskurapen elastikorik gerta ez dadin. 
BI5.3 Hodien konformazioa, ahozabaltzea, zabaltzea, izurketa eta tolestea kurbatzeko prentsekin eta txantiloiekin 
gauzatzen da, betiere ezarritako prozedurak aplikatuta eta zimurrik ager ez dadin saiatuz. 
BI5.4 Konformazioa esparru horretan berariaz ezarritako kalitate-arauak beteta gauzatzen da, azalera-kalitateari, 
neurriei, itxurei, beharrezko angeluei, hozkei eta garbiketari dagokienez. 
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Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Ebaketa mekanikoko lanabesak eta ekipamenduak: esku-zerra eta zerra mekaniko sinpleak. Erremintak eta lanabesak: 
disko-makina angeluarra, zulagailu eramangarria eta zulagailu zutabeduna, mailuak eta mazoak, ingudeak, hotzeko 
zizelak, limak, lixak, barautsak, zorroztarriak, ebaketa-diskoak eta bestelakoak. Oxiebaketa bidezko ebaketarako esku-
ekipamenduak. Presio-erregulagailuak. Oxigeno- eta azetileno-botilak. Sopleteak. Lantza. Garraio-orgak eta -maletak. 
Elektrodo metaliko estaliarekin soldatzeko ekipamenduak. Soldatze-taldea. Pintzak, elektrodoak, masa-konexioak. MIG 
prozesu bidezko soldatze-ekipamenduak. Bobinak. Gas-botilak. Kurbatzeko prentsak. Txantiloiak. Trokelak. Muntaketa-
erremintak eta -lanabesak. Tornuzilak eta finkatze-lanabesak. Jasotzeko eta garraiatzeko baliabideak. Neurtzeko eta 
egiaztatzeko tresnak. Norbera babesteko ekipamenduak. 
 
Produktuak edo emaitzak 
Prestatutako ertzak dituzten pieza ebakiak, markatuak eta egiaztatuak. Konformaturiko piezak. Soldatutako egiturak. 
Errepasatutako egiturak. Bereizitako piezak eta egiturak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko argibideak. Prozedurak. Kalitate-arauak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Ingurumena babesteko arauak. 
Materialen zerrendak. Muntatzeko segidak. Makinen eskuliburuak. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK 
PREBENITZEA 

 
Kodea: UC0858_1 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko neurriak prestatzea, lanak eraginkortasunez eta 
segurtasunez egiteko, laneko argibideen eta segurtasuneko barne-xedapenen arabera. 

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

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

BI2.1 Lantokiaren egoera eta sostengua bisualki egiaztatzen da, arroken edo bestelako materialen luiziak 
gertatzeko arriskua identifikatuta, eta betiere argibideei nahiz ezarritako prozedurei jarraituz. 
BI2.2 Lan-ingurunea ordenatuta mantentzen da, eta lanak egitea galarazi ahalko luketen hondakin eta materialik 
gabe; horretaz gain, gerta litekeen edozein anomalia edo jarduteko zalantza teknikari arduradunari ohartarazten 
zaio. 
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BI2.3 Hondakinak, soberako kontsumigarriak eta horien enbalajeak, obra-hondakinak eta lohiak laneko 
eremuetatik kentzen dira, ezarritako edukiontzietan botatzen dira eta/edo zabortegira eramaten dira, enpresaren 
prozedurei jarraikiz eta laneko nahiz ingurumeneko arriskuen prebentzio-arauak betez. 
BI2.4 Lanak bukatu ostean, erremintak, lanabesak eta materialak kentzen dira, horretarako ezarritako tokietan 
biltegiratzen dira, ezarritako argibideei eta prozedurei jarraituta. 

LB3: Istripuen, larrialdien eta ebakuazioen kasuan, bizkor, eraginkortasunez eta segurtasunez jardutea, ezarritako 
protokoloak eta laneko arriskuak prebenitzeko plana betez. 

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

 
Lanbide-testuingurua: 
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. Segurtasunari eta osasunari buruzko 
dokumentua. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana. Segurtasuneko barne-xedapenak. 
Autobabeseko/larrialdiko plana. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  

1INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIO ETA 
EKIPAMENDU FINKOEN MUNTAKETA ETA  

MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK  
 

2. prestakuntza-modulua:  

2EKIPAMENDUEN ETA MAKINEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 

LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAN 
 

3. prestakuntza-modulua:  

4
3OINARRIZKO EBAKETA-, KONFORMAZIO- ETA  

SOLDATZE-ERAGIKETAK MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN 
MEKANIKOKO PROZESUETAN 

 
4. prestakuntza-modulua:  

LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO 
ARRISKUEN PREBENTZIOA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

INDUSKETAKO ETA INSTALAZIOETAKO EKIPAMENDU ETA 
INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN 

MEKANIKOKO ERAGIKETA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  5
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1 1. prestakuntza-modulua:  
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIO ETA EKIPAMENDU 
FINKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF1317_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1317_1: Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu finkoen 
muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea.
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
INDUSKETAKO ETA INSTALAZIOETAKO EKIPAMENDU FINKOEN ETA 
INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANETAKO MATERIALAK ETA 
OINARRIZKO ERAGIKETAK PRESTATZEA 
 
Kodea: UF1140 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazioetako eta ekipamendu finkoetako osagarri mekaniko, elektriko, hidrauliko eta pneumatikoak nahiz horien 
segurtasun-babesgarriak identifikatzea, osatzen dituzten elementu nagusiak eta funtzioak seinalatuta. 

EI1.1 Mekanismo nagusiak (pareko eraldaketarekin edo ez) bereiztea, bakoitzaren funtzionamendua adierazita. 
EI1.2 Osagarri elektriko nagusiak identifikatzea (motorea, abiagailuak, erregulagailuak, karrera-amaierak, larrialdi-
eragileak, babesgarriak eta bestelakoak), bakoitzaren funtzionamendua adierazita. 
EI1.3 Osagai hidrauliko nagusiak ezagutzea (ponpak, motoreak, banagailuak, erregulazio-balbulak, zilindroak, 
iragazkiak, dekantagailuak eta bestelakoak), bakoitzaren funtzionamendua adierazita. 
EI1.4 Osagarri pneumatiko nagusiak, konpresoreak, motoreak, banagailuak, erregulazio-balbulak, zilindroak, 
iragazkiak eta bestelakoak bereiztea, bakoitzaren funtzionamendua adierazita. 
EI1.5 Elementu bakoitzaren segurtasun-babesgarri nagusiak bereiztea (pantailak, larrialdi-geldialdiak, karkasak, 
detektagailuak, karrera-amaierak eta bestelakoak), bakoitzaren funtzionamendua adierazita. 
EI1.6 Makina, ekipamendu edo instalazio bat edukita: 

- Osatzen dituzten multzo nagusiak, elementuak eta funtzionalitatea identifikatzea. 
- Multzoen osagai eta pieza nagusiak ezagutzea. 
- Segurtasun-babesgarri nagusiak ezagutzea. 

A2: Instalazioen muntaketa eta mantentzea baino lehenagoko eragiketak identifikatzea, erremintak, lanabesak eta 
materialak prestatzeari, lan-inguruneari eta segurtasun-arauei dagokienez.  

EI2.1 Erauzketa-industrietako instalazioen muntaketak eta mantentze-lanetan erabilitako erremintak, lanabesak eta 
materialak zerrendatzea, horiek erabiltzeko eta mantentzeko modua adierazita. 
EI2.2 Erauzketa-industrietako muntaketa- eta mantentze-eragiketetako arrisku espezifikoak identifikatzea, hartu 
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI2.3 Muntaketa- eta mantentze-jardueretan derrigorrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea, 
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI2.4 Muntaketa- eta mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamenduen 
erabilera eta mantentze egokiak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 20 
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EI2.5 Muntaketa, mantentzea edota konponketaren eraginpeko languneak seinaleztatzeko eta hesitzeko eragiketak 
deskribatzea, eta baita horiek argiztatzeko baldintzak ere. 
EI2.6 Konponketa- eta mantentze-eragiketak baino lehen eta horien bitartean jarraitu beharreko jardun-protokoloa 
identifikatzea: katigamendurako, blokeorako, lurrera jartzeko, abisuetarako, jakinarazpenetako eta abarrerako 
baliabideak. 
EI2.7 Muntaketa- eta mantentze-jarduerek ingurumenerako dituzten arrisku espezifikoak identifikatzea, kasu 
bakoitzean hartu beharreko babes-neurriak adierazita, bereziki, hondakin-, soinu- eta hauts-mota desberdinak 
sortzeari gagozkiola. 
EI2.8 Muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak gauzatu ondoren ekipamenduak abiarazteko prozedura 
deskribatzea, egin beharreko egiaztapenak eta ziurtapenak adierazita eta hartu beharreko ardurak nabarmenduta. 

A3: Instalazioen eta ekipamendu finkoen muntaketa mekanikorako oinarrizko teknikak eta eragiketak deskribatzea, Laneko 
arriskuak prebenitzeko araudia beteta. 

EI3.1 Instalazioei eta ekipamendu finkoei dagokienez, egiturak, multzo mekanikoak eta elektromekanikoak, 
hidraulikoak eta pneumatikoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Egin beharreko funtsezko muntaketako eragiketa osagarri orokorrak deskribatzea: torlojutzea, zerratzea, 
zulatzea, hariztatzea, akabera ematea, karrakatzea, inguratzea, tenkatzea eta beste hainbat. 
EI3.3 Osagai desberdinak manipulatzeko, lekuz aldatzeko eta jasotzeko teknikak deskribatzea, muntaketa-eragiketan 
koka daitezen, betiere prozedura-eskuliburuari jarraikiz. 
EI3.4 Elementu mugikorrak babesteko sistemen muntaketarako eragiketak deskribatzea, baita makinaren segurtasun-
sistemei dagokienez ere (larrialdi-geldialdia eta bestelakoak). 

A4: Instalazioen eta ekipamendu finkoen oinarrizko mantentze-lanetarako teknika orokorrak deskribatzea eta aplikatzea, 
erreminta eta baliabide egokiak erabilita eta laneko arriskuak prebenitzeko araudiari jarraituta. 

EI4.1 Ekipamenduetako multzo mekaniko eta elektromekanikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen oinarrizko 
mantentze-lanetarako teknika orokorrak eta mantentze-fitxak definitzea. 
EI4.2 Marruskaduragatik, erosioagatik, igurtzimenduagatik eta beste hainbat arrazoirengatik piezek jasan dezaketen 
higadura-prozesua deskribatzea, erabilitako piezen higadura normalak eta anormalak ezagututa. 
EI4.3 Ekipamenduen zati mugikorrak eta larrialdi-geldialdiak babesteko sistema guztiak aipatzea, behar bezala 
funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 
EI4.4 Aldian behin egiaztatu beharreko deposituak, mailak eta adierazleak identifikatzea. 
EI4.5 Olio, lubrifikatzaile- eta erregai-motak bereiztea (eta beste hainbat kontsumigarri), bakoitza dagokion kasuan 
behar bezala erabil dadin. 
EI4.6 Bere eskumeneko mantentze-eragiketa orokorrak zerrendatzea, deskribatzea eta gauzatzea: 

- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea. 
- Egitura eta karrozeria, kable, kate eta bestelakoen egoera egiaztatzea. 
- Transmisio-uhalak tenkatzea. 
- Babes-elementuak, segurtasun-sistemak, argiak eta abar egiaztatzea. 
- Mailak, adierazleak eta abar egiaztatzea. 
- Koipeztatzea, lubrifikatzea. 
- Garbiketa egitea. 
- Olioa, erregaiak, hozgarriak, iragazkiak, lanparak eta bestelakoak. 
- Anomalia esanguratsuak detektatzea. 

 
Edukiak: 
1. Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu finkoen mantentze-lanak prestatzeko 
lanetako oinarrizko printzipioak. 

- Erremintak, lanabesak eta materialak: 
• Sailkapena. 
• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 
• Garraioa. 
• Garbiketa. 

- Jardun-protokoloak. 
- Abiarazte-prozedurak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa: 

• Arrisku nagusiak. 
• Segurtasun-arauak. 21 
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• Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
• Seinaleztapena. 

- Ingurumenaren babesa. 
• Hondakinak: bilketa eta biltegiratzea. 
• Arriskuak. 
• Hartu beharreko neurriak. 

2. Sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoen oinarrizko ezaugarriak. 
- Makinen mekanismo eta elementuak: 

• Motoreak. 
• Erreduktoreak. 

-  Enbrageak. 
• Balaztak. 
• Engranaje-trenak. 
• Poleak. 
• Abiadura-kaxak. 
• Diferentzialak. 
• Akoplagailuak. 
• Akoplamenduak. 
• Lotura-elementuak. 
• Transmisio-elementuak. 
• Kate zinematikoak. 

- Transmisio-, pare- eta potentzia-erlazioak. 
- Indarra eta palanka. 
- Magnitude fisikoak neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. 
- Hidraulika-printzipioak: 

• Oinarrizko osagaiak: ponpak, deposituak, iragazkiak, balbulak, zilindroak. 
• Konpresoreak. 
• Banagailuak. 
• Dekantagailuak. 
• Abiagailuak. 
• Erregulagailuak. 
• Fluido hidraulikoak. 
• Hodiak, konexioak eta akoplamenduak. 
• Neurtzeko tresnak. 

- Pneumatika-printzipioak: 
• Hodiak, konexioak eta akoplamenduak. 
• Elektrizitate-funtsak: 

 Oinarrizko kontzeptuak eta definizioak. 
 Oinarrizko zirkuitu elektrikoa. 
 Babeserako eta lur-hargunerako sistemak. 

- Errodamenduak: 
• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Aplikazioak. 

- Desplazamendu-azalerak: 
• Gidak. 
• Zutabeak. 
• Zorroak. 
• Orgak. 
• Bestelakoak. 

- Segurtasun-babesgarriak. 
• Pantailak. 
• Karkasak. 
• Detektagailuak. 
• Karrera-amaierak. 22 
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3. Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu finkoen muntaketa-teknika orokorrak. 
- Elementu mekanikoen muntaketa: 

• Errodamenduen muntaketa. 
- Elementu hidraulikoen muntaketa: 

• Segurtasun- eta funtzionalitate-probak. 
- Elementu pneumatikoen muntaketa: 

• Neurtzeko tresnak. 
• Segurtasun-probak. 
• Funtzionalitatea. 

- Loturen muntaketa: 
• Torlojuak: aplikazioak eta hautaketa; segurtasun-elementuak. 

- Gidak eta zorroak: 
• Muntaketa. 
• Doikuntza. 
• Erregulazioa. 
• Erremintak. 
• Irristaketaren eta kokapenaren egiaztapena. 
• Lubrifikazioa. 

- Junturen prestaketa eta muntaketa: 
• Funtzionalitatearen egiaztapena. 

- Makinen instalazioa: 
• Zimenduak eta ainguraketak. 
• Elikadura-instalazioak. 
• Martxan jartzea. 
• Funtzionalitatearen egiaztapena. 

- Oinarrizko eragiketak: 
• Torlojutzea. 
• Zerratzea. 
• Zulatzea. 
• Hariztatzea. 
• Akabera ematea. 
• Karrakatzea. 
• Inguratzea. 
• Tenkatzea. 

4. Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu finkoen mantentze-teknika orokorrak. 
- Zuzenketa-, prebentzio- eta aurreikuspen-mantentzea: 

• Kontzeptua. Aplikazioa. Mantentze-fitxak. 
- Makina eta instalazioen egiaztapena. 

• Egiaztapen-lanabesak. 
- Lubrifikazio-funtsak: 

• Igurtzimendua, azalera-egoera. 
• Olio- eta koipe-motak. Aplikazioa. 
• Lubrifikazio- eta koipeztatze-eragiketak. 

- Elementu suntsikorren edo higadura-elementuen ordezkapena. 
- Mailen eta tangen egiaztapena: 

• Betetzea. 
- Garbitzeko eragiketak. 
- Matxurak: 

• Diagnostikoa. 
• Sintomak. 
• Kausak. 
• Matxuren konponketa. 
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1.2 prestakuntza-atala 
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK 
 
Kodea: UF1141 
 
Iraupena: 70 ordu 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aireztapeneko, aire konprimatuko eta ureko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea. 

EI1.1 Aireztapen primarioko instalazioak osatzen dituzten ekipamenduak eta elementu osagarriak identifikatzea, 
horien helburua eta funtzionamendu-printzipio orokorrak adierazita. 
EI1.2 Aireztapen sekundarioko instalazioak osatzen dituzten ekipamenduak eta elementu osagarriak identifikatzea, 
horien helburua eta funtzionamendu-printzipio orokorrak adierazita. 
EI1.3 Aire konprimatuko instalazioak osatzen dituzten ekipamenduak eta elementu osagarriak identifikatzea, horien 
helburua eta funtzionamendu-printzipio orokorrak adierazita. 
EI1.4 Ura husteko instalazioak osatzen dituzten ekipamenduak eta elementu osagarriak identifikatzea, horien 
helburua eta funtzionamendu-printzipio orokorrak adierazita. 
EI1.5 Ur-sarea osatzen duten ekipamenduak eta elementu osagarriak identifikatzea, horien helburua eta 
funtzionamendu-printzipio orokorrak adierazita. 
EI1.6 Zerbitzu-instalazioen muntaketa-eragiketak deskribatzea, kasu bakoitzean gauzatu beharreko eragiketa 
osagarriak adierazita. 
EI1.7 Erabilera-eskuliburuetatik abiatuta, aldian behin berrikusi eta mantentze-lanak egin beharreko puntuak 
identifikatzea, eta kasu bakoitzean gauzatu beharreko mantentze-eragiketak deskribatzea. 
EI1.8 Horrelako instalazioetan jazo ohi diren anomalia eta matxura ohikoenak eta horiek lantokiko segurtasunean izan 
ditzaketen ondorioak ezagutzea. 
EI1.9 Instalazio baten muntaketan, honako eragiketa hauek gauzatzea: 

- Adierazitako tokietan lanak egiteagatiko arrisku-oharpen horretarako seinaleztapena ipintzea. 
- Muntatu beharreko instalazioaren elementuen bilgarriak kentzea. 
- Elementu guztiak identifikatzea eta muntaketagunean zehar banatzea. 
- Elementuen ezaugarriak egiaztatzea, eta elementu akastunak kentzea, jasotako argibideei jarraikiz. 
- Adierazitako tokietan euspen-elementuak ipintzea eta amarratzeko lanabesak prestatzea. 
- Adierazitako tokietan adierazitako seinaleztapena ipintzea, betiere jasotako argibideei jarraikiz. 
- Enbalajeen hondarrak, elementu akastunak, oharpen-seinaleztapena eta muntaketaren ondoriozko beste 

edozein hondakin-material kentzea. 
EI1.10 Mantentze-lanetako teknikariari instalazio baten muntaketan laguntzea, zehazki, honako eragiketa hauetan: 

- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea, prestatzea eta antolatzea. 
- Elementu guztien muntaketa eta akoplamendua, argibideei eta ezarritako prozedurei jarraituta. 
- Deribazioen muntaketa. 
- Instalazioaren barnean hartutako ekipamenduen akoplamendua. 
- Ekipamenduen funtzionamenduaren konexioa eta egiaztapena. 
- Instalazioaren funtzionamendu egokiaren egiaztapena. 

EI1.11 Teknikariari instalazio baten mantentze-lanetan eta konponketan laguntzea, zehazki, honako eragiketa 
hauetan: 

- Funtzionamendu-parametroen egiaztapena. 
- Matxura-motaren, tokiaren eta matxurarekin eta konponketarekin lotutako arriskuen identifikazioa. 
- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea, prestatzea eta antolatzea. 
- Konponketa baino lehenagoko jardunak eta beharrezko seinaleztapena ipintzeko jardunak. 
- Matxuraren konponketa. 
- Konponketan sortutako hondarrak eta erabilitako seinaleztapena kentzea. 
- Konponketa-eragiketak amaitu direla jakinaraztea. 

A2: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan garraio-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak 
gauzatzea. 
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EI2.1 Uhal garraiatzaileak osatzen dituzten ekipamenduak, elementuak eta instalazio osagarriak identifikatzea, eta 
baita funtzionamendu-printzipio orokorrak eta segurtasun-elementuak ere. 
EI2.2 Uhal garraiatzaile blindatuak osatzen dituzten ekipamenduak, elementuak eta instalazio osagarriak 
identifikatzea, eta baita funtzionamendu-printzipio orokorrak ere. 
EI2.3 Kable bidezko trakzio-sistemak osatzen dituzten ekipamenduak, elementuak eta instalazio osagarriak 
ezagutzea, eta baita funtzionamendu-printzipio orokorrak ere. 
EII2.4 Garraio-instalazioen muntaketa-eragiketak deskribatzea: egitura, euspen-elementuak, elementu mugikorrak eta 
elementu eragileak, kasu bakoitzean gauzatu beharreko eragiketa osagarriak adierazita. 
EI2.5 Erabilera-eskuliburuetatik abiatuta, aldian behin berrikusi eta mantentze-lanak egin beharreko puntuak 
adieraztea, eta kasu bakoitzean gauzatu beharreko mantentze-eragiketak —bere eskumenekoak— deskribatzea. 
EI2.6 Horrelako garraio-instalazio eta -ekipamendu finkoetan gerta ohi diren anomaliak eta matxurak ezagutzea, kasu 
bakoitzean aplikatu beharreko jardun-prozedura adierazita. 
EI2.7 Lurpeko edota aire zabaleko indusketetan garraio-instalazio baten muntaketan, honako eragiketa hauek 
gauzatzea: 

- Adierazitako tokietan lanak egiteagatiko arrisku-oharpen horretarako seinaleztapena ipintzea. 
- Muntatu beharreko instalazioaren elementuen bilgarriak kentzea. 
- Elementu guztiak identifikatzea eta muntaketagunean zehar banatzea. 
- Elementuen ezaugarriak egiaztatzea, eta elementu akastunak kentzea, jasotako argibideei jarraikiz. 
- Adierazitako tokietan adierazitako seinaleztapena ipintzea, betiere jasotako argibideei jarraikiz. 
- Enbalajeen hondarrak, elementu akastunak, oharpen-seinaleztapena eta muntaketaren ondoriozko beste 

edozein hondakin-material kentzea. 
EI2.8 Lurpeko edota aire zabaleko indusketetan garraio-instalazio baten muntaketan, mantentze-lanetako teknikariari 
laguntzea, zehazki, honako eragiketa hauetan: 

- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea, prestatzea eta antolatzea. 
- Elementu guztien muntaketa eta akoplamendua, argibideei eta ezarritako prozedurei jarraituta. 
- Garraio-elementu mugikorraren muntaketa, lotura eta egiturarako akoplamendua. 
- Garraio-egitura nibelatzea eta lerrokatzea. 
- Instalazioaren barnean hartutako ekipamenduen akoplamendua. 
- Olioz betetzea eta koipeztatzea. 
- Garraio-instalazioaren segurtasun-elementuak instalatzea. 
- Instalazioaren eta horren segurtasun-elementuen funtzionamendu egokiaren egiaztapena. 

EI2.9 Teknikariari garraio-instalazio baten mantentze-lanetan laguntzea, zehazki, honako eragiketa hauetan: 
- Egituren, horien nibelazioaren eta egoeraren egiaztapena. 
- Elementu eragileen egiaztapena: soinuak, bibrazioak, mailak. 
- Kateen eta kableen egiaztapena. 
- Zinten eta/edo panzerren luzapena eta ebaketa. 
- Zinta, kate eta kableak lotzea, tenkatzea eta lerrokatzea. 
- Funtzionamendu-parametroak abiaraztea eta egiaztatzea. 

EI2.10 Lurpeko edota aire zabaleko indusketetan garraio-instalazio baten konponketan, mantentze-lanetako 
teknikariari laguntzea, zehazki, honako eragiketa hauetan: 

- Matxura-motaren, tokiaren eta matxurarekin eta konponketarekin lotutako arriskuen identifikazioa. 
- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea, prestatzea eta antolatzea. 
- Konponketa baino lehenagoko jardunak eta beharrezko seinaleztapena ipintzeko jardunak, segurtasunez 

gauza daitezen. 
- Matxuraren konponketa. 
- Olio-mailen eta koipeztatzearen egiaztapena. 
- Konponketan sortutako hondarrak eta erabilitako seinaleztapena kentzea. 
- Konponketa-eragiketak amaitu direla jakinaraztea. 

A3: Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako eta harri naturala lantzeko instalazioetan muntaketa- eta mantentze-
eragiketa osagarriak deskribatzea eta gauzatzea. 

EI3.1 Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako instalazioak osatzen dituzten ekipamendu nagusiak, horien 
elementuak eta instalazioak identifikatzea: 

- Birrintze- eta ehoketa-lanetarako instalazioak eta ekipamenduak. 
- Arrokak sailkatzeko instalazioak eta ekipamenduak. 
- Mineral-kontzentraziorako instalazioak eta ekipamenduak. 
- Prozesuan dagoen arroka- eta mineral-fluxuaren zirkuiturako instalazioak eta ekipamenduak. 
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EI3.2 Harri naturala lantzeko instalazioak osatzen dituzten ekipamendu nagusiak, horien elementuak eta instalazioak 
identifikatzea: 

- Bloke-ebaketarako instalazioak eta ekipamenduak. 
- Azalera-tratamendu fisiko eta kimikorako instalazioak eta ekipamenduak. 
- Neurrirako ebaketarako eta mekanizaziorako instalazioak eta ekipamenduak. 
- Produktuak paketatzeko eta manipulatzeko instalazioak eta ekipamenduak. 

EI3.3 Ur-horniketako eta efluente-tratamendurako eta berreskurapenerako zirkuituan erabilitako ekipamenduak, 
ekipamenduen elementuak eta instalazio osagarriak identifikatzea, horien funtzionamendu-printzipio orokorrak 
adierazita. 
EI3.4 Fabriketako instalazioen muntaketa-eragiketak deskribatzea: egitura, euspen-elementuak, elementu mugikorrak 
eta elementu eragileak, kasu bakoitzean gauzatu beharreko eragiketa osagarriak adierazita. 
EI3.5 Erabilera-eskuliburuetatik abiatuta, aldian behin berrikusi eta mantentze-lanak egin beharreko puntuak 
identifikatzea, eta kasu bakoitzean gauzatu beharreko mantentze-eragiketak adieraztea. 
EI3.6 Horrelako instalazio eta ekipamendu finkoetan gerta ohi diren anomaliak eta matxurak ezagutzea, kasu 
bakoitzean aplikatu beharreko jardun-prozedura adierazita. 
EI3.7 Ondoren adierazitako ekipamendu-muntaketako lanak egitea mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako 
instalazioetan edo/eta harri naturala lantzeko instalazioetan: 

- Adierazitako tokietan lanak egiteagatiko arrisku-oharpen horretarako seinaleztapena ipintzea. 
- Muntatu beharreko instalazioaren elementuen bilgarriak kentzea. 
- Elementu guztiak identifikatzea eta muntaketagunean zehar banatzea. 
- Elementuen ezaugarriak egiaztatzea, eta elementu akastunak kentzea, jasotako argibideei jarraikiz. 
- Adierazitako tokietan adierazitako seinaleztapena ipintzea, betiere jasotako argibideei jarraikiz. 
- Enbalajeen hondarrak, elementu akastunak, oharpen-seinaleztapena eta muntaketaren ondoriozko beste 

edozein hondakin-material kentzea. 
EI3.8 Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako instalazioetako edo/eta harri naturala lantzeko instalazioetako 
ekipamendu-muntaketako lanetan mantentze-lanetako teknikariari laguntzea: 

- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea, prestatzea eta antolatzea. 
- Muntaketan osagai desberdinak manipulatzea, lekuz aldatzea eta jasotzea. 
- Elementu guztien muntaketa eta akoplamendua, argibideei eta ezarritako prozedurei jarraituta. 
- Instalazioaren barnean hartutako ekipamenduen ainguraketa eta akoplamendua. 
- Ekipamenduen funtzionamenduaren konexioa eta egiaztapena. 
- Olioz betetzea eta koipeztatzea. 
- Instalazioren segurtasun-elementuak instalatzea. 
- Instalazioaren eta horren segurtasun-elementuen funtzionamendu egokiaren egiaztapena. 

EI3.9 Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako instalazioetako edo/eta harri naturala lantzeko instalazioetako 
ekipamenduen mantentze-lanetan teknikariari laguntzea: 

- Instalazioen eta ekipamenduen funtzionamendua egiaztatzea, erabilera-eskuliburuari jarraikiz. 
- Higadurak eta hausturak aztertzea, argibideei eta/edo ekipamenduen mantentze-eskuliburuei jarraikiz. 
- Higadura-elementuak, ebaketarako, birrinketarako, ehoketarako, arbasturako eta leunketarako 

elementuak, iragazkiak eta baheketa-saretoak (besteak beste) aldatzea, argibideei eta/edo ekipamenduen 
mantentze-eskuliburuei jarraikiz. 

- Material-zirkulazioko zirkuituak libratzea. 
- Kargak jasotzeko eta manipulatzeko ekipamenduen eta lanabesen segurtasuna egiaztatzea. 

EI3.10 Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako instalazioetako edo/eta harri naturala lantzeko 
instalazioetako ekipamendu-konponketako lanetan mantentze-lanetako teknikariari laguntzea: 

- Beharrezko baliabide, lanabes eta erremintak hautatzea, prestatzea eta antolatzea. 
- Konponketa baino lehenagoko jardunak eta beharrezko seinaleztapena ipintzeko jardunak. 
- Konponketan osagai desberdinak manipulatzea, lekuz aldatzea eta jasotzea. 
- Matxuraren konponketa. 
- Olio-mailen eta koipeztatzearen egiaztapena. 
- Segurtasun-baliabideak berrezartzea. 
- Instalazioaren eta horren segurtasun-elementuen funtzionamendu egokiaren egiaztapena. 
- Konponketan sortutako hondarrak eta erabilitako seinaleztapena kentzea. 
- Konponketa-eragiketak amaitu direla jakinaraztea. 
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Edukiak: 
1. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan zerbitzu orokorretako instalazioen muntaketa eta mantentze-
lanak. 

- Aireztapeneko instalazioak: 
• Aireztapen primarioa eta sekundarioa. 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Aire konprimatuko instalazioak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Ura husteko instalazioak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Ur-instalazioak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

2. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan garraio- instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 
- Uhal garraiatzaileak: 

• Osagaiak. 
• Funtzionamendua. 
• Uhalaren tentsioa. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Uhalak laburtzeko eta luzatzeko prozedurak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Garraiagailu blindatuak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Uhal garraiatzaileak laburtzeko eta luzatzeko prozedurak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Kable bidezko trakzio-sistemak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia ohikoenak. 

3. Muntaketa eta mantentze-lanak mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako eta harri naturala 
lantzeko fabriketako instalazioetan. 

- Birrintze- eta ehoketa-lanetarako instalazioak: 
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• Ekipamendu eta makina nagusiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Arrokak sailkatzeko instalazioak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Mineral-kontzentraziorako instalazioak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Arroka- eta mineral-fluxuaren zirkuitua: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

- Harri naturala lantzeko instalazioak: 
• Osagaiak. 
• Helburua. 
• Funtzionamendua. 
• Oinarrizko muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Anomalia eta matxura ohikoenak. 

 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  

2 EKIPAMENDUEN ETA MAKINEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-
LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO 
INDUSKETETAN 
 
Kodea: MF1318_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1318_1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan ekipamenduen eta 
makinen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
EKIPAMENDUEN ETA MAKINEN MUNTAKETAKO MATERIAL-PRESTAKETA ETA 
ERAGIKETA OSAGARRIAK LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAN 
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Kodea: UF1142 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako ekipamenduak eta makinak osatzen dituzten osagai guztien eraketa eta 
funtzionamendua deskribatzea, osagai horietako bakoitza identifikatuta, muntaketan eta mantentze-lanetan laguntzeko. 

EI1.1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan erabiltzen diren ekipamenduetarako sistema eragile guztien eraketa eta 
funtzionamendua deskribatzea: motore elektrikoak, elektrohidraulikoak, barne-errekuntzakoak, errekuntza 
pneumatikokoak eta errekuntza hidraulikokoak. 
EI1.2 Makinetan potentzia transmititzeko sistemak, eta horien lubrifikazioa eta koipeztatzea definitzea. 
EI1.3 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan erabilitako ekipamenduak osatzen dituzten desplazamendu-sistema 
guztiak deskribatzea, motak, zatiak eta muntaketan eta mantentze-lanetan kontuan hartu beharreko ezaugarriak 
aipatuta. 
EI1.4 Sistema eragileen hozte-, lubrifikazio- eta koipeztatze-sistemak zerrendatzea. 
EI1.5 Makinetan lan-ekipamenduak eta horien potentzia-, kontrol- eta aginte-zirkuituak deskribatzea. 
EI1.6 Eragiketarekin eta makinen desplazamenduarekin lotutako segurtasun-sistemak identifikatzea (argiak, 
seinaleztapen argiduna eta akustikoa, larrialdi-geldialdia, atzera egiteko abisuak, hildako gizona, eta bestelakoak eta 
bestelakoak). 
EI1.7 Kutsadura kontrako sistemetako funtzioak, elementuak edo parametroak deskribatzea: gasen birzirkulazioa eta 
arazketa, lurpeko indusketetan erabilitako ekipamenduei arreta berezia jarrita. 
EI1.8 Zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko edota garraiatzeko ekipamenduen kasuan, osagaiak, 
zirkuituak, segurtasun-sistema eta funtzionalitatea identifikatzea. 

A2: Instalazioen muntaketa eta mantentzea baino lehenagoko eragiketak identifikatzea, erremintak, lanabesak eta 
materialak prestatzeari, lan-inguruneari eta segurtasun-arauei dagokienez. 

EI2.1 Erauzketa-industrietako instalazioen muntaketak eta mantentze-lanetan erabilitako erremintak, lanabesak eta 
materialak zerrendatzea, horiek erabiltzeko eta mantentzeko modua adierazita. 
EI2.2 Erauzketa-industrietako muntaketa- eta mantentze-eragiketetako arrisku espezifikoak identifikatzea, hartu 
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI2.3 Muntaketa- eta mantentze-jardueretan derrigorrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea, 
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI2.4 Muntaketa- eta mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamenduen 
erabilera eta mantentze egokiak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI2.5 Muntaketa, mantentzea edota konponketaren eraginpeko languneak seinaleztatzeko eta hesitzeko eragiketak 
deskribatzea, eta baita horiek argiztatzeko baldintzak ere. 
EI2.6 Konponketa- eta mantentze-eragiketak baino lehen eta horien bitartean jarraitu beharreko jardun-protokoloa 
identifikatzea: katigamendurako, blokeorako, lurrera jartzeko, abisuetarako, jakinarazpenetako eta abarrerako 
baliabideak. 
EI2.7 Muntaketa- eta mantentze-jarduerek ingurumenerako dituzten arrisku espezifikoak identifikatzea, kasu 
bakoitzean hartu beharreko babes-neurriak adierazita, bereziki, hondakin-, soinu- eta hauts-mota desberdinak 
sortzeari gagozkiola. 
EI2.8 Muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak gauzatu ondoren ekipamenduak abiarazteko prozedura 
deskribatzea, egin beharreko egiaztapenak eta ziurtapenak adierazita eta hartu beharreko ardurak nabarmenduta. 

A3: Zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko edota garraiatzeko ekipamenduen muntaketarako eragiketa osagarriak 
deskribatzea eta aplikatzea, makinaren erabilera-eskuliburuan ezarritakoari jarraikiz eta segurtasuneko barne-xedapenen 
arabera. 

EI3.1 Instalazioei eta ekipamendu finkoei dagokienez, multzo mekanikoak eta elektromekanikoak, hidraulikoak eta 
pneumatikoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Egitea dagokion funtsezko muntaketako eragiketa osagarri orokorrak zerrendatzea: torlojutzea, zerratzea, 
zulatzea, hariztatzea, akabera ematea, karrakatzea, inguratzea, tenkatzea eta beste hainbat. 
EI3.3 Osagai desberdinak manipulatzeko, lekuz aldatzeko eta jasotzeko teknikak definitzea, muntaketa-eragiketan 
koka makinetan daitezen, betiere prozedura-eskuliburuari jarraikiz. 
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EI3.4 Elementu mugikorrak babesteko sistemen muntaketa deskribatzea, baita makinaren segurtasun-sistemei 
dagokienez ere (larrialdi-geldialdia eta bestelakoak), horien egikaritze eta funtzionamendurako. 
EI3.5 Mantentze-lanen arduradunari zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduen 
muntaketan laguntzea, zehazki, honako eragiketa hauetan: 

- Muntatu beharreko osagai guztien banaketa, argibideei jarraikiz. 
- Ekipamenduaren osagai guztien muntaketan laguntzea, ezarritako prozeduren arabera eta lanak egiteko 

behar diren tresnak eta lanabesak erabilita. 
- Ekipamenduaren babes-elementuak eta segurtasun-sistemak ipintzea. 
- Erreduktoreak eta zirkuitu hidraulikoak olioz betetzeko lanean laguntzea, koipeztatzea eginda. 
- Azken egiaztatzean eta abiaraztean laguntzea. 
- Ezarritako prozedurari jarraikiz erabilitako erreminta eta lanabesen garbiketa eta biltegiratzea. 

 
Edukiak: 
1. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan mantentze-lanak prestatzeko lanen oinarrizko printzipioak. 

- Erremintak, lanabesak eta materialak: 
• Sailkapena. 
• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 
• Garraioa. 
• Garbiketa. 

- Jardun-protokoloak. 
- Abiarazte-prozedurak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa. 

• Arrisku nagusiak. 
• Segurtasun-arauak. 
• Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
• Seinaleztapena. 
• Segurtasun-sistemak. 

- Ingurumenaren babesa. 
• Hondakinak: bilketa eta biltegiratzea. 
• Arriskuak. 
• Hartu beharreko neurriak. 
• Kutsadura kontrako sistemak. 

2. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen bastidoreen eta kabinen prestaketa eta muntaketa. 
- Motak. 
- Egiturak, euskarriak eta loturak: 

• Identifikazioa. 
• Hautaketa. 
• Banaketa. 
• Manipulazioa. 
• Kokapena. 
• Muntaia. 
• Egiaztapena. 

3. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen motorren prestaketa eta muntaketa. 
- Motor-motak: 

• Elektrikoak. 
• Elektrohidraulikoak. 
• Barne-errekuntzakoak. 
• Pneumatikoak. 
• Hidraulikoak. 

- Motorraren osagaiak: 
• Identifikazioa. 
• Hautaketa. 
• Banaketa. 30 
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• Manipulazioa. 
• Kokapena. 
• Muntaia. 
• Egiaztapena. 

4. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen transmisioen prestaketa eta muntaketa. 
- Enbrageak. 
- Pareko bihurgailuak. 
- Pareko Zatigailuak. 
- Abiadura-kaxak. 
- Transferentzia-kaxak. 
- Servotransmisoreak. 
- Akoplagailuak. 
- Kutxa hidrostatikoak. 
- Talde konikoak eta diferentzialak. 
- Direkzio-enbrageak. 
- Azken aginteak. 
- Transmisio-osagaiak: 

• Identifikazioa. 
• Hautaketa. 
• Banaketa. 
• Manipulazioa. 
• Kokapena. 
• Muntaia. 
• Egiaztapena. 

5. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen sistema hidraulikoen prestaketa eta muntaketa. 
- Zentral hidraulikoak. 
- Zirkuituak. 
- Banagailuak. 
- Iragazkiak. 
- Balbulak. 
- Deposituak. 
- Martxan jartzeko sistemak: 

• Direkzioa. 
• Balazta. 
• Eragiketa. 

- Kontrol, aginte- eta pilotaje-sistemak. 
- Osagaien hodi zurrunak eta tenkagailuak: 

• Identifikazioa. 
• Hautaketa. 
• Banaketa. 
• Manipulazioa. 
• Kokapena. 
• Muntaia. 
• Egiaztapena. 

6. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen lan-ekipamenduen prestaketa. 
- Finkatzeko eta kokatzeko sistemak: 

• Besoak. 
• Zaliak, orriak eta gidatzeak. 
• Karga-kaxak. 

- Edukiontziak. 
- Baskulagarriak. 
- Honako hauetako sistemak: 

• Urraketa. 
• Ebaketa. 
• Zizaila. 31 
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• Inpaktua. 
• Zulaketa. 

- Elementu suntsikorrak, higadurazkoak eta/edo hondatuak: 
• Egiaztapenak. 
• Ordezkapena edo konponketa. 

- Desplazamendu-sistemak: 
• Gurpilak. 
• Beldar-kateak. 
• Sistema gidatuak. 

- Ezarpenen osagaiak: 
• Identifikazioa. 
• Hautaketa. 
• Banaketa. 
• Manipulazioa. 
• Kokapena. 
• Muntaia. 
• Egiaztapena. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
EKIPAMENDUEN ETA MAKINEN MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAN 
 
Kodea: UF1143 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko edota garraiatzeko ekipamenduen mantentze-lanetarako eragiketa 
osagarriak deskribatzea eta aplikatzea, makinaren erabilera-eskuliburuan ezarritakoari jarraikiz eta segurtasuneko barne-
xedapenen arabera. 

EI1.1 Erabilera-eskuliburuetatik abiatuta, aldian behin berrikusi eta mantentze-lanak egin beharreko puntuak 
adieraztea, eta bere eskumeneko mantentze-eragiketak adieraztea. 
EI1.2 Eragiketa guztiak gauzatzeko makinak eduki behar duen egoera adieraztea. 
EI1.3 Ekipamenduaren gainean interpretatzea erregai-adierazleak, bateria-kargaren maila, iragazkiak, olio- eta 
hozgarri-mailak, koipeztatze-puntuak eta bestelakoak, makinaren erabilera eskuliburuaren barnean hartuta daudenak. 
EI1.4 Makina koipeztatzeko jarraitu beharreko prozedura deskribatzea eta koipe motak identifikatzea. 
EI1.5 Olio-motak —hidraulikoak eta koipeztatzekoak— definitzea, oinarrizko propietateak adierazita. 
EI1.6 Pneumatikoen puzte-presioa egiaztatzeko prozesua eta horretarako erabili beharreko tresnak deskribatzea, 
istripurik ez izateko pneumatikoak nola puztu behar diren azalduta. 
EI1.7 Beldar-kateen mantentze-lanetarako jarraitu beharreko prozedura azaltzea. 
EI1.8 Elementu suntsikorrak edo hondatuak aldatzeko edo ordezkatzeko jarraitu beharreko eragiketak zehaztea: 
pikak, diskoak, iragazkiak, lanparak, fusibleak, uhalak, tenkagailuak, eragingailuak eta bestelakoak. 
EI1.9 Ekipamenduak eta osagai jakin batzuk garbitzeko prozesua xehatzea. 
EI1.10 Suteen aukako sistema egiaztatzeko prozedura deskribatzea. 
EI1.11 Matxura nagusiak, horien kausak, eta kasu bakoitzean jarduteko prozedura zerrendatzea, eroapen edo 
manipulazio seguruan eragina duten edo/eta ekipamendua honda dezaketen anomaliak adierazita, eta baita berehala 
konpontzeko jakinarazi behar diren eta ekipamendua geldiaraztea eta uztea edota atoian eramatea eragiten duten 
matxura bereziak ere. 
EI1.12 Ekipamendu mugikorraren mantentze prebentibo eta zentzatzaileko fitxa behar bezala interpretatzea eta 
betetzea. 
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EI1.13 Arduradunari zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduen mantentze-
lanetan laguntzea, zehazki, honako eragiketa hauetan: 

- Olio-maila, hozgarri-maila, erregai-maila eta elektrolito-maila guztiak berrikustea. 
- Gutxienekotik behera dauden mailak substantzia egokiarekin betetzea, zehazki, makinaren erabilera-

eskuliburuan eta mantentze prebentiboko fitxan agertzen den moduan. 
- Makina koipeztatzea edota koipe-tanga betetzea, koipeztatze automatiko zentralizatuaren kasuan. 
- Olio-aldaketa. 
- Iragazkien, lanparen eta bestelako elementuen aldaketa. 
- Ekipamenduaren eta bestelako elementuen garbiketa, behar badute. 
- Pneumatikoen puzte-presioa egiaztatzea, eta beharrezkoa bada, horiek puztea. 
- Ihes eta jarioen detekzioa. 
- Makinaren mantentze prebentiboko fitxa betetzea eta egindako eragiketak adieraztea. 
 

Edukiak: 
1. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen bastidoreen eta kabinen mantentze-lanak. 

- Elementu higatuak edo hondatuak. 
- Garbitzea, koipeztatzea eta lubrifikatzea. 
- Zirkulazioaren eta eragiketaren inguruko seinaleztapen-elementuak: 

• Egiaztapenak. 
• Elementu suntsikorrak ordezkatzea. 

- Kontrol-tresnak: 
• Adierazleak eta mailak egiaztatzea. 
• Adierazitako anomaliak eta matxurak detektatzea. 

- Alarma-panelak: 
• Egiaztapenak. 
• Jardun-prozedura. 
• Segurtasun-gailuak. 

- Eragiketa-elementu osagarriak: 
• Elementu suntsikorren egiaztapena eta ordezkapena. 
• Matxura nagusiak. 
• Konponketa. 

2. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen motorren mantentze-lanak. 
- Sistemak: 

• Koipeztatzea. 
• Hoztea. 
• Elikadura. 

- Emisio-sistemak: 
• Ke-tratamendua. 
• Katalizatzaileak. 
• Garbiketa-kaxak. 

- Babesgarrien egiaztapena: 
• Mekanikoak. 
• Termikoak. 
• Hozte-zirkuituenak. 

- Mailen egiaztapena: 
• Betetzea. 
• Olio-aldaketa. 
• Koipeztatzea. 

- Iragazkiak eta bestelako elementu suntsikor eta higadurazkoak: 
• Berrikuspena eta aldaketa. 
• Osagaien garbiketa. 
• Matxura nagusiak. 
• Konponketa. 
• Abiaraztea eta egiaztapenak. 
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3. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen transmisioen mantentze-lanak. 
- Lubrifikazioa eta koipeztatzea. 
- Garbiketak. 
- Honako hauen egiaztapena: 

• Mailak eta betetzea. 
• Higadurak eta tenkaketa. 
• Jarioak. 
• Lerrokadurak, bibrazioak eta soinuak. 

- Matxura nagusiak: 
• Matxuratutako piezen ordezkapena. 
• Abiaraztea eta egiaztapenak. 

4. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen sistema hidraulikoen mantentze-lanak. 
- Ihes eta jarioen detekzioa. 
- Iragazkien ordezkapena. 
- Adierazleen eta mailen egiaztapena. 
- Tenperaturaren egiaztapena. 
- Presioa mugatzeko balbulak eta beste hainbat balbula egiaztatzea eta doitzea. 
- Funtzionamendu-parametroen egiaztapena. 
- Sutzen zailak diren likidoen konposizioaren egiaztapena. 
- Matxura nagusiak: 

• Matxuratutako elementuen ordezkapena. 
• Abiaraztea eta egiaztapenak. 

5. Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako makinen lan-ekipamenduen mantentze-lanak. 
- Honako hauen egiaztapena: 

• Elementu suntsikorrak, higadurazkoak eta/edo hondatuak. 
• Pneumatikoak, puztea eta ordezkatzea. 

- Desplazamendu-sistemen ordezkapena edota konponketa, gurpilak, beldar-kateak eta sistema gidatuak. 
- Beldar-kateen tenkaketa eta mantentze-lanak. 
- Esekidura eta indargetzea. 
- Indusketa-tresnen mantentze-lanetako eragiketak, erabilera-eskuliburuari jarraikiz. 
- Ekipamenduen garbiketa. 
- Matxura nagusiak: 

• Zilindroen edota tornuzilen egiaztapena eta ordezkapena, hala badagokio. 
• Abiaraztea eta egiaztapenak. 

 
 
3. prestakuntza-modulua:  
OINARRIZKO EBAKETA-, KONFORMAZIO- ETA SOLDATZE-ERAGIKETAK 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO PROZESUETAN 
 
Kodea: MF1319_1 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1319_1: Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko prozesuetan oinarrizko 
ebaketa-, konformazio- eta soldatze-eragiketak gauzatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekipamenduak —eskuzkoak nahiz mekanikoak, ebakitzekoak, zulatzekoak eta arbastatzekoak— lantzea, elementu eta 
egitura metalikoen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzeko, betiere espezifikazio teknikoak, kalitate-arauak eta laneko 
eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak beteta. 
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EI1.1 Ebaketa-, zulaketa- eta arbastu-ekipamendu eta erremintak lotzea material-motekin, materialen ezaugarriekin 
eta behar diren akaberekin, ekipamendu bakoitzeko prestazioak adierazita. 
EI1.2 Ebaketa mekanikorako ekipamendu bat osatzen duten osagaiak deskribatzea, eta baita horietako bakoitzaren 
funtzioa, guztien arteko lotura eta erabilera- eta mantentze-arauak ere. 
EI1.3 Ebaketa-, zulaketa- eta arbastu-ekipamendu bakoitzaren erabileran eska daitezkeen laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak azaltzea. 
EI1.4 Ebaketa-, zulaketa- eta arbastu-parametro bakoitza lotzea landu beharreko lanabes eta materialekin. 
EI1.5 Ebaketa-, zulaketa- eta arbastu-prozesu bakoitzean gerta litezkeen akats behagarri nagusiak ezagutzea, kausa 
posibleak identifikatuta. 
EI1.6 Xafla eta profilen gaineko ebaketa, zulatze eta arbastu mekanikoko eragiketak barnean hartzen dituen soldatze-
prozesu batean, honako hauetan laguntzea: 

- Ekipamenduen hautaketa, materialaren eta egin beharreko lanaren arabera. 
- Erabiltzen diren erreminta eta lanabesen erabilera-baldintzen egiaztapena. 
- Ekipamenduak doitzea eta erabilera-parametroak zehaztea. 
- Ebaketa-, zulaketa- eta arbastu-eragiketak ezarritako akabera-mailarekin egikaritzea. 
- Lortutako piezek eskatutako kalitatea dutela eta zehaztutako neurriak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Akatsak identifikatzea eta eragiten dituzten kausekin lotzea. 
- Ekipamenduen erabilera- eta mantentze-argibideen aplikazioa, eta baita eragiketak gauzatzean jarraitu 

beharreko laneko arriskuen prebentzioaren aplikazioa ere. 
A2: Oxigasarekiko ebaketa termikoko prozedurak aplikatzea (oxiebaketa), elementu eta egitura metalikoen muntaketa eta 
mantentze-lanak egiteko, eskatutako kalitatea lortuz eta segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz. 

EI2.1 Oxiebaketa-aplikazioak ebaki beharreko materialen, eragiketa-parametroen eta akabera desberdinen arabera 
zerrendatzea. 
EI2.2 Ebaketa oxiazetilenikorako ekipamendu bat osatzen duten osagaiak deskribatzea, eta baita horietako 
bakoitzaren funtzioa, guztien arteko lotura eta erabilera- eta kontserbazio-arauak ere. 
EI2.3 Oxiebaketan erabilitako gasen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.4 Oxiebaketa-eragiketetan eska daitezkeen arriskuak prebenitzeko neurriak azaltzea. 
EI2.5 Oxiebaketa-prozesu bakoitzean gerta litezkeen akats behagarri nagusiak ezagutzea, kausa posibleak 
identifikatuta. 
EI2.6 Xafla eta profilen gainean oxiebaketa gauzatzean: 

- Ebaketa-lanabesak eta -parametroak definitzea, materialaren, horren neurrien eta beharrezko lanaren 
arabera. 

- Erabiltzen diren ekipamenduak eta lanabesek erabilera-baldintza egokiak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Ebaketa-ekipamenduak doitzea eta erabilera-parametroak zehaztea. 
- Ebaketa-eragiketak eskatutako kalitatez egitea eta egindako ebaketa egoki garbitzea. 
- Lortutako piezek eskatutako akabera eta neurriak dituztela egiaztatzea. 
- Gerta litezkeen akatsak identifikatzea, edo hala badagokio, eragiten dituzten kausekin lotzea. 
- Ekipamenduen erabilera- eta mantentze-argibideak aplikatzea, eta baita eragiketak gauzatzean jarraitu 

beharreko laneko arriskuen prebentzioa aplikatzea ere. 
A3: Elektrodo metaliko estaliarekin eta MIG prozesuarekin (Metal-Inert Gas) soldadurak egitea, elementu eta egitura 
metalikoen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzeko, hainbat material eta posiziotan, eskatutako kalitatearekin eta laneko 
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauei jarraikiz. 

EI3.1 Elektrodo metaliko estali eta MIG prozesu bidezko soldadura-prozesuak definitzea, soldatu beharreko material-
mota kontuan hartuta. 
EI3.2 Soldadura elektrikoan erabilitako kontsumigarrien ezaugarriak erakustea (gasak eta ekarpen-materialak), 
dituzten aplikazioen arabera. 
EI3.3 Soldadura egokia lortzeko, lotu beharreko piezen ertzek izan beharreko ezaugarriak ezagutzea, lotura-motaren 
arabera. 
EI3.4 Elektrodo metaliko estali eta MIG prozesu bidezko soldatzerako ekipamendu bat osatzen duten osagaiak 
deskribatzea, eta baita horietako bakoitzaren funtzioa, guztien arteko lotura eta erabilera- eta mantentze-arauak ere. 
EI3.5 Soldatzeko ekipamendu bakoitzaren erabileran eska daitezkeen Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak 
azaltzea. 
EI3.6 Soldatze-prozesu bakoitzean gerta litezkeen akats behagarriak ezagutzea, kausa posibleak identifikatuta. 
EI3.7 Elementu metalikoen soldatze-prozesuan: 

- Ekipamenduak eta lanabesak egiaztatzea eta doitzea. 
- Eragiketaren parametroak behar bezala zehaztea. 
- Ertzen egoera eta piezen kokapena soldatzea egiteko egokiak direla egiaztatzea. 35 
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- Soldatzeak kokapen erraz eta ohikoenetan gauzatzea. 
- Lotutako piezak eskatutako kalitate-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Sortu ahal izan diren akatsak identifikatzea. 
- Ekipamenduen erabilera- eta mantentze-argibideak aplikatzea, eta baita eragiketak gauzatzean jarraitu 

beharreko laneko arriskuen prebentzioa aplikatzea ere. 
A4: Konformazio-teknikak aplikatzea, elementu eta egitura metalikoen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzeko, betiere 
espezifikazio teknikoak, kalitate-arauak eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak beteta. 

EI4.1 Hodiak plegatzeko, tolesteko eta konformatzeko prozesuak deskribatzea. 
EI4.2 Hodiak plegatzeko, tolesteko eta konformatzeko prozesuetan erabilitako ekipamenduak, lanabesak eta 
erremintak identifikatzea.  
EI4.3 Ekipamendu bakoitzaren erabileran eska daitezkeen laneko arriskuak prebenitzeko neurriak azaltzea. 
EI4.4 Konformazio-prozesu bakoitzean gerta litezkeen akats behagarri nagusiak ezagutzea, kausa posibleak 
identifikatuta. 
EI4.5 Xafla eta/edo profil gaineko konformazio-prozesu batean: 

- Erabiltzen diren erremintek eta tresnek erabilera-baldintza egokiak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Konformazio-eragiketak eskatutako kalitatez egitea.  
- Piezak zehaztutako kalitatearen eta neurrien barruan daudela egiaztatzea. 
- Gerta litezkeen akatsak identifikatzea, edo hala badagokio, eragiten dituzten kausekin lotzea. 
- Erabilera-, mantentze-, segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzea konformatu mekanikoko eragiketetan. 

 
Edukiak: 
1. Ebaketa eta akabera mekanikoko prozesuak muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetarako. 

- Material metalikoak: 
• Ezaugarriak: kalitateak eta lodierak. 

- Ebaketa-ekipamenduak: 
• Erremintak eta lanabesak. 
• Osagaiak. 
• Prestazioak. 
• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera eta mantentze-lanak. 
• Eragiketa. 
• Kontrolatu beharreko parametroak: abiadura, aitzinamendua, hoztea eta bestelakoak. 
• Emaitzak. 
• Akaberak. 
• Kalitatea. 

- Akats nagusiak eta horien kausak. 
• Ertzak loturetarako prestatzea. 

- Zulaketa-ekipamenduak: 
• Erremintak eta lanabesak. 
• Osagaiak. 
• Prestazioak. 
• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera eta mantentze-lanak. 
• Eragiketa. 
• Kontrolatu beharreko parametroak: biraketa-abiadura, aitzinamendua, hoztea eta bestelakoak. 
• Emaitzak. 
• Akaberak. 
• Kalitatea. 
• Akats nagusiak eta horien kausak. 

- Arbastu-ekipamenduak: 
• Erremintak eta lanabesak. 
• Osagaiak. 
• Prestazioak. 
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• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera eta mantentze-lanak. 
• Eragiketa. 
• Emaitzak. 
• Akaberak. 
• Kalitatea. 
• Akats nagusiak eta horien kausak. 

- Segurtasun-araua: 
• Norbera babesteko ekipamenduak. 

- Ingurumena babesteko arauak: 
• Hondakinen kudeaketa. 

2. Ebaketa termikoko prozesuak muntaketa- eta mantentze-lan mekanikoetarako. 
- Material metalikoak: 

• Motak. 
• Ebaketa termikorako aplikazioa. 

- Oxidazio eta arraste bidezko ebaketaren printzipioak. 
- Ekarpen-gasak: 

• Propanoa. 
• Azetilenoa. 
• Oxigenoa. 
• Ezaugarriak. 
• Biltegiratzea. 

- Ertzak loturetarako prestatzea. 
- Oxiebaketa-ekipamenduak: 

• Osagaiak. 
• Gaitasunak. 
• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera- eta mantentze-arauak. 

- Oxiebaketa-prozedura: 
• Parametroak. 
• Garren doikuntza. 
• Tenperaturen doikuntza. 
• Oxiebaketaren emaitzak. 
• Akaberak. 
• Kalitatea. 
• Akats nagusiak eta horien kausak. 

- Segurtasun-arauak: 
• Norbera babesteko ekipamenduak. 

- Ingurumena babesteko arauak: 
• Hondakinen kudeaketa. 

3. Arku termiko bidezko soldatze-prozesuak muntaketa- eta mantentze-lan mekanikoetarako. 
- Material metalikoak: 

• Oinarrizko ezaugarriak: fisikoak, kimikoak eta mekanikoak. 
• Printzipioak: arku elektrikoa. 
• Ezaugarriak. 

- Arku elektriko bidez soldatzeko makina eta prozesuen deskribapena: 
• Elektrodo metaliko estalia. 
• MIG prozesua (Metal Inert Gas). 

- Soldatze-korrontearen kontrola. 
- Kontsumigarriak: 

• Gasak. 
• Ekarpen-materiala. 
• Manipulazioa. 37 
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• Kontserbazioa. 
- Oinarrizko materiala: 

• Ezaugarriak: kalitateak eta lodierak. 
• Ekarpen-materiala. 

- Lotu beharreko elementuak: 
• Ertzen kalitatea. 
• Distantziak. 
• Kokapena. 

- Ekipamenduak: 
• Hainbat makinaren manipulazioa. 
• Mantentze-lanak. 
• Erregulatu beharreko parametroak: distantzia, abiadura, emaria eta bestelakoak. 

- Emaitzak. 
- Akaberak. 
- Kalitatea. 
- Akats behagarri nagusiak eta horien kausak. 
- Segurtasun-arauak: 

• Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Ingurumena babesteko arauak: 

• Hondakinen kudeaketa. 
4. Konformazio-prozesuak muntaketa- eta mantentze-lan mekanikoetarako. 

- Hotzeko konformazio-prozesuak: 
• Plegatzea. 
• Tolestea. 
• Hodien konformazioa. 

- Konformazio-ekipamenduak: 
• Erremintak eta lanabesak. 
• Osagaiak. 
• Prestazioak. 
• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera eta mantentze-lanak. 

- Deformazioak: 
• Kausak. Zuzentzeko prozedurak. 

- Segurtasun-arauak: 
• Norbera babesteko ekipamenduak. 

- Ingurumena babesteko arauak: 
• Hondakinen kudeaketa. 

 

4 4. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUEN 
PREBENTZIOA 
 
Kodea: MF0858_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0858_1: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

 

A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea. 38 
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EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea. 
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satzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
a, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

io- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 
A2: S mena 
babes

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

EI2.3 G tzako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea. 

A3: Lu u 
beharreko segurtasun-neurriak identifikatzeko. 

bra zibila) eta duen izaerarekin (iraunkorra edo aldi baterakoa) lotuz. 

era horietako bakoitzean erabilitako teknika eta prozedura, ekipamendu eta 

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

A4: Ai kribatzea; 
horret olektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira. 

a, era 

antentze-lanak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
a eta 

fiko batean: 

riak aipatzea. 
ren ekipamenduak aipatzea. 

patzea. 

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

A5: Istripuen,
EI5.1 I

EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.3 Produktu kut
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatze
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentz
egurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta inguru
tekoak aztertzea. 
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipam
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
erta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen lagun

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

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

- Egon litezkeen arriskuak aipatzea. 
- Hartu beharreko prebentzio-neur
- Norbera babesteko beharrezkoak di
- Babes kolektiboko beharrezko ekipamenduak ai
- Norbera babesteko ekipamendu egokiak aukeratzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltze
- Prebentzio kolektiboko seinaleztapenak, babesak eta g
 larrialdien eta ebakuazioen kasuetarako lan-arriskuak prebenitzeko planetan ezarritako prozedurak aplikatzea. 
stripuaren larritasuna ezagutzea laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritakoaren arabera. 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI5.2 Istripu-kasuetan jarraitu beharreko prozedura deskribatzea: abisuak, istriputua babesteko neurriak, 
seinaleztapenak. 
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ko plan bat deskribatzea, osatzen duten zatiak aztertuta. 
ide materialei dagokienez. 

bera (ibilgetzea, bendajeak). 
 laguntzea. 

EI5.7 L

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

EI5.8 E
skatzen duen larrialdi-mota identifikatzea. 

loaren arabera. 

A6: Aire zaba bileraren mantentze-lanetan ere sortutako hondakinak 
ezagutzea, e atzea. 

ztapena 
k). 

ziklatzeko edukiontziak, tokiak eta baldintzak 

Edukiak: 

gurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 
 Lana eta osasuna. 

ondorioak eta kalteak: 
a. 

ritako beste patologia batzuk. 
eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

nari buruzko direktibak. 
- Lan  kin zerikusia duten erakunde publikoak: 

2. Arrisku o ko
 Err n tuen arriskuak. 

tuen arriskuak. 

EI5.3 Lehen laguntzako teknikak eta istriputua eramateko teknikak aplikatzea. 
EI5.4 Larrialdietara
EI5.5 Larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliab
EI5.6 Istripuaren egoera espezifiko batean: 

- Eraginpeko gunea babestea edo istriputua gune seguru batera eramatea. 
- Laguntza eskatzea. 
- Lehen laguntza emateko aurreikusitako ekintzak egitea, istripu-motaren ara
- Istriputua garraiatzen
arrialdiko egoera espezifiko batean: 
- Larrialdi-mota identifikatzea. 
- Abisua ematea ezarritako protoko
- Larrialdi-motaren arabera au

ureztatzea). 
bakuazio-egoera espezifiko batean: 
 Ebakuazioa e-

- Abisua ematea ezarritako protoko
- Ebakuazio-baliabideak eta -zirkuituak identifikatzea. 
- Ebakuazio-planean aurreikusitako ekintzak egitea. 
lek rao eta lurpeko indusketetan ez ezik ekipamenduen e

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

 
1. Laneko se

-
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako 

• Lan-istripu
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanetik erator
• Ondorio ekonomikoak 

• Lan-arriskuen prebentziorako legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
• Irismena eta oinarri juridikoak. 
• Laneko segurtasunari eta osasu
eko segurtasunarekin eta osasunare
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 
ro rrak eta haien prebentzioa. 

-
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak di

emi tak eta ekipamenduak maneiatzeak di

- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 
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zioa. 

- Lan rg
fisikoa. 

ez egotea. 
- Lan e n eta osasunaren babesa. 

3. Larrialdi n n egin beharrekoak. 
Istr m

k. 

ebakuazio-planak. 
erarako informazio osagarria. 

4. Lu rriskuen prebentzioa. 
: 

- Ing ne ak: 
 indusketak. 

- Lur o tako produkzio-prozesua: 

du eta makina nagusiak. 
- Ins zi

a. 
idea. 

- Air b guruneko arrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak: 
 

pamenduak. 
uruzko eskuliburua. 

- Lurpeko indusketen inguruneko arrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak, gas eta atmosfera leherkorrei 
bur o

es kolektiboko baliabideak. 
pamenduak. 

uruzko eskuliburua. 
- Ind a
- Lan u

erak: 
aritzako larrialdietarako plan espezifikoak. 

nduak eta osagarriak. 

- Ing m

a. 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposi
• Sua. 

 -ka atik eratorritako arriskuak: 
• Neke 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik 
gile n segurtasunare
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

eta  eta ebakuazioeta
- 
- Istriputuaren lehen mailako ebaluazioa. 

ipu- otak. 

- Lehen laguntza
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta 
- Larrialdietako jardu
rpeko eta aire zabaleko indusketetako laneko a
- Aplikazioa aire zabaleko eta lurpeko indusketetan

• Meatzaritza. 
• Eraikuntza. 
• Obra zibila. 
uru aren baldintz
• Aire zabaleko
• Lurpeko indusketak. 

 pek  eta aire zabaleko induskete
• Faseak. 
• Jarduera nagusiak. 
• Ekipamen

tala oak eta zerbitzuak: 
• Elektrizitatea. 
• Aireztapena. 
• Aire konprimatu
• Ura eta hustub

e za aleko indusketen in
• Segurtasun-neurriak.
• Babes kolektiboko baliabideak. 
• Norbera babesteko eki
• Erabilerari eta mantentze-lanei b

uzk ak: 
• Segurtasun-neurriak. 
• Bab
• Norbera babesteko eki
• Erabilerari eta mantentze-lanei b
usk tutako lurren egonkortasuna. 
-ing runeko euspen- eta osaera-motak. 

- Luiziak eta luizien kausak. 
- Saneatzea eskuzko erremintak erabiliz. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-ego

• Lurpeko eta aire zabaleko meatz
• Erabili beharreko ekipame
• Jarraitu beharreko jardunak. 
uru ena babesteko neurriak:  
• Hondakinen identifikazioa. 
• Etiketak eta seinaleztapen
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aterialen bilketa. 

- Bab  k
- Beh di besteko ekipamenduak eta lan bakoitzarekin duten lotura funtzionala. 

 

. prestakuntza-modulua: 
IKETAKO EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOEN 

 

• Hondakinen eta botatzeko m
• Biltegiratzea. 
es olektiboko ekipamenduen instalazioa. 
ar ren norbera ba

 
 
 
5
INDUSKETAKO ETA FABR
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO ERAGIKETA 
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0237 

5 
 
Iraupena: 80 ordu 

baluazio-irizpideak: 
eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea, erreminta, 
-neurrietan oinarrituta jardunez. 

uan, ainguraketan eta konexioan parte hartzea, 

tan 

nduen funtzionamenduan gerta litezkeen anomaliak detektatzeko lanean parte hartzea. 

A ipamenduen oinarrizko muntaketa- eta 
m resna eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-neurrietan oinarrituta 

gaiak kokatzea eta muntaketan laguntzea, erabilera-eskuliburuari jarraikiz. 

aguntzea. 
a. 

A3: O  egokiak erabiliz eta 
segurt

ra-parametroen hautaketan parte hartzea. 

ituzten kausekin lotzea. 
n laguntzea denbora guztian. 

A4: A  
horret

 
Ahalmenak eta e
A1: Instalazio eta ekipamendu finkoen muntaketa 
ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun

EI1.1 Egitura, karrozeria, kable eta kateen egoeraren egiaztapenean parte hartzea, eta baita babes-elementuen, 
segurtasun-sistemen eta argien egoeraren egiaztapenean ere. 
EI1.2 Euspen-elementuak ipintzeko eta amarratzeko lanabesak prestatzeko lanean laguntzea. 
EI1.3 Instalazioaren elementu guztien muntaketan, akoplamend
ezarritako argibide eta prozedurei jarraituta. 
EI1.4 Koipeztatze- eta lubrifikazio-eragiketetan eta olioa, erregaiak, hozgarriak eta iragazkiak aldatzeko eragikete
esku hartzea. 
EI1.5 Mailen egiaztapenetan eta euspen-elementuen kokapenean laguntzea. 
EI1.6 Ekipame
EI1.7 Matxuren identifikazioan eta horren aurretiko jardunetan esku hartzea. 
EI1.8 Matxuren konponketan parte hartzea. 
2: Zulaketako, indusketako, euspeneko, kargatzeko edota garraiatzeko ek
antentze-eragiketak gauzatzea, erreminta, t

jardunez. 
EI2.1 Lan-eremuaren prestaketan esku hartzea, babes-elementuak eta segurtasun-sistemak ipiniz. 
EI2.2 Osa
EI2.3 Kontsumigarri guztien berrikuspenean eta horien mailak betetzean parte hartzea. 
EI2.4 Ihes eta jarioen detekzioan eta pneumatikoen puzte-presioaren egiaztapenean l
EI2.5 Dagokion pertsonak gainbegiratuta, makinen mantentze prebentiboko fitxa betetze
inarrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-eragiketak egitea, erreminta, tresna eta material
asun-neurrietan oinarrituta jardunez. 
EI3.1 Ekipamenduak aukeratzea, materialaren eta egin beharreko lanen arabera. 
EI3.2 Ekipamenduak doitzeko erabile
EI3.3 Ebaketa-, zulaketa-, arbastu- eta konformazio-prozesuetan parte hartzea. 
EI3.4 Piezaren azken akabera egiaztatzea eta gerta litezkeen akatsak eragiten d
EI3.5 Erabilera-, mantentze- eta segurtasun-arauen aplikazioa bermatzeko lanea
ire zabaleko edo lurpeko indusketetan dauden arriskuez eta hartu beharreko segurtasun-neurriez konturatzea;
arako, erabili beharreko babes kolektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira.  
EI4.1 Zulaketa eta indusketa mekanizatuko eta kargako eragiketa osagarriei dagokienez, babes kolektiboko neurri 
espezifikoak —seinaleztapenak eta balizajeak— identifikatzea. 
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EI4.2 Ingurumen-babeserako neurriak —muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko eragiketetan hartu beharrekoak— 
kontuan hartzea. 
EI4.3 Norbera babesteko ekipamendu egokiak hautatzea. 
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A5: En ako arauei eta argibideei jarraikiz.  
harreko lanetan.  

-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
 
 

dukiak: 

du finko eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak. 
 Instalazio eta ekipamenduen egoera egiaztatzeko metodoak. 

egiaztatzeko 

-

2. Ek agiketa osagarriak. 
giaztatzeko metodoak. 

tzeko eta egiaztatzeko 

-

3. Oi tak indusketa eta instalazioetan. 
uen egoera egiaztatzeko metodoak. 

atzeko prozedurak. 
4. Lu bentzioa. 

urriak. 
5. La

tzea eta arretaz betetzea. 
zea. 

a ingurumena babesteko arauak betetzea. 
 

presaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztut
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin be
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan
EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta 

E
 

. Ekipamen1
-
- Behar den segurtasun eta akaberarekin ekipamenduak muntatzeko, akoplatzeko, konektatzeko eta 

oinarrizko eragiketak gauzatzeko prozedurak. 
- Osagaiak manipulatzeko, lekuz aldatzeko eta kokatzeko teknikak. 

 Matxurak identifikatzeko prozedurak. 
ipamendu eta makinen muntaketa eta mantentze-lanetako er
- Instalazio eta ekipamenduen egoera e
- Behar den segurtasun eta akaberarekin ekipamenduak muntatzeko, akoplatzeko, konekta

oinarrizko eragiketak gauzatzeko prozedurak. 
- Instalazioak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak. 

 Erabilera-eskuliburuak. 
narrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-eragike
- Instalazio eta ekipamend
- Behar den segurtasun eta akaberarekin oinarrizko eragiketak gauzatzeko prozedurak. 
- Ebaketa-, zulaketa-, arbastu- eta konformazio-prozesuak gauz
rpeko eta aire zabaleko indusketetako laneko eta ingurumeneko arriskuen pre
- Segurtasun-seinaleztapena eta balizajea: erabilera eta mantentze-lanak. 
- Ingurumen-arriskuak muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko eragiketetan eta hartu beharreko ne
ntokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
-
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

 Jarrera arduratsua lantokian. 

- Jasotako argibideak interpreta
- Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagut
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuna et
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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 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1317_1 
Indusketako eta 
fabriketako instalazio 
eta ekipamendu finkoen 
muntaketa eta 
mantentze-lanetako 
eragiketa osagarriak. 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF1318_1 
Ekipamenduen eta 
makinen muntaketa eta 
mantentze-lanetako 
eragiketa osagarriak 
lurpeko eta aire 
zabaleko indusketetan. 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF1319_1 
Oinarrizko ebaketa-, 
konformazio- eta 
soldatze-eragiketak 
muntaketa eta 
mantentze-lan 
mekanikoko 
prozesuetan 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF0858_1 
Lurpeko eta aire 
zabaleko indusketetako 
arriskuen prebentzioa 

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako 
teknikaria. 

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

1 urte 

Laneko arriskuen 
prebentzioan 

ziurtagiria izatea 
derrigorrezko 

baldintza 
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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 

Erabilera anitzeko gela 30 50 
Muntaketa eta mantentze-
lanetako lantegia 200 300 

 
 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X  X 

Muntaketa eta mantentze-
lanetako lantegia X X X X 

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

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

Muntaketa eta mantentze-lanetako lantegia 

Ekipamenduak: 
– Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleztapenak, 

balizajeak, komunikazio-sistemak. 
– Norbera babesteko ekipamenduak: kaskoak, kaskorako 

lanpara, maskara, eskularruak, bota babesdunak, entzumen-
babesak, segurtasun-betaurrekoak, erreskatagailuak. 
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Muntaketa eta mantentze-lanetako lantegia 

– Gas-neurgailuak. 
– Lehen laguntzako ekipamendua: botikina, ohatilak. 
– Ebakuazio-elementuak eta -baliabideak. 
– Suteen aurka borroka egiteko elementuak eta baliabideak. 
– Hondakinen edukiontziak. 
– Soldadura-ekipamenduak. 
– Oxiebaketa bidezko ebaketarako eskuzko ekipamenduak. 
– Zulaketa-ekipamenduak. 
– Indusketa-ekipamenduak. 
– Euspen-ekipamenduak. 
– Kargatzeko eta garraiatzeko ekipamenduak. 
– Jasotzeko eta garraiatzeko baliabideak. 
– Pneumatika- eta hidraulika-praktiketarako panelak. 
– Makina eramangarriak. 
– Lan-bankuak. 
– Magnitude mekanikoak neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. 
– Muntaketa, konponketa eta mantentze-lanetako eskuzko 

erremintak. 
– Instalazio espezifikoak, benetakoak edo birtualak: 

• Aire konprimatuko instalazioak. 
• Ur-instalazioak. 
• Aireztapen primarioko instalazioak. 
• Aireztapen sekundarioko instalazioak. 
• Ura husteko instalazioak. 
• Zerbitzu-instalazioak. 
• Garraio- eta erauzketa-instalazioak. 
• Mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako 

fabriketako instalazioak. 
• Harri naturala lantzeko fabriketako instalazioak. 

 

 
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 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 
 

48 
 
 
 
 



 

 



 

 

 


	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:



