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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIO ETA EKIPAMENDU ERDIMUGIKORREN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LAN MEKANIKOAK 
 
KODEA 
IEXM0709 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX431_2: Indusketetako eta fabriketako tresneria erdimugikorren eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoak. (1956/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Egoera estatikoan egonik posizioa aldatzeko automatikoki lekuz aldatzen diren instalazio eta ekipamenduen muntaketa eta 
mantentze-lanak gauzatzea, lurpeko eta aire zabaleko indusketetan, induskatutako materialen aprobetxamenduarekin edo 
aprobetxamendurik gabe, eta baita muntaketa eta mantentze-lanak mineral eta arroken tratamendu eta ustiapenerako eta 
harri naturala lantzeko fabriketan ere. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0116_2: Makina eta ekipamendu mekanikoak muntatzea eta mantentzea. 
- UC1387_2: Indusketako eta fabriketako zerbitzu orokorren instalazioak muntatzea eta mantentzea. 
- UC1388_2: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan makina eta ekipamendu erdimugikorrak muntatzea eta mantentzea. 
- UC1389_2: Uhal garraiatzaileak eta garraiagailu blindatuak muntatzea eta mantentzea. 
- UC1390_2: Solteko pneumatikoak eta hidraulikoak garraiatzeko sistema eta ekipamenduak muntatzea eta mantentzea. 
- 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, 
kontzentrazio eta ustiapenerako eta harri naturala lantzeko instalazioetan. 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-industrietako eta eraikuntzako sektoreetan kokatzen da, eta, batez ere, honako produkzio-jarduera 
hauetan: Energia-mineralen erauzketa (antrazita, harrikatza, lignitoa eta turba), 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 eta metroetarako tunelen eta zuzkidura-sareen eraikuntza: gasa, petrolioa, ura eta bestelakoak, baita hobi-
sareak ere. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
7403.1021 Meategi-elektromekanikoa. Ofizial mekanikaria. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0620: Makina industrialen 
elementuak eta mekanismoak 60 

UF0621: Makina industrialen 
elementuen muntaketa. 90 

UF0622: Makina industrialen 
elementuetako matxuren 
diagnostikoa 

60 
MF0116_2 (ZEHARKAKOA)  
Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak. 270 

UF0623: Makina industrialen 
elementuen konponketa 60 

MF1387_2:  
Indusketako eta fabriketako zerbitzu orokorren 
instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 

90   

UF1144: Indusketako, ebaketako 
eta zulaketako ekipamendu 
erdimugikorren muntaketa eta 
mantentze-lanak 

50 
MF1388_2:  
Makina eta ekipamendu erdimugikorren muntaketa eta 
mantentze-lanak lurpeko eta aire zabaleko indusketetan.

110 UF1145: Erauzketako 
ekipamenduen eta euspeneko 
elementuen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

60 

MF1389_2: 
Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuen muntaketa 
eta mantentze-lanak. 

60 
  

MF1390_2:  
Solteko pneumatikoak eta hidraulikoak garraiatzeko 
sistema eta ekipamenduen muntaketa eta mantentze-
lanak. 

60 

  

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

90 

  

7 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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

50 

  

MP0238:  
Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu 
erdimugikorren muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoetako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 810  
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1. gaitasun-atala:  
MAKINA ETA EKIPAMENDU MEKANIKOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA 
 
Kodea: UC0116_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Azpimultzo eta multzo mekanikoak muntatzea eta doitzea, prozesu-orri, plano eta espezifikazio teknikoetatik 
abiatuta, eta betiere ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzak bermatuz. 

BI1.1 Ekipamendu mekanikoaren osagaien plano eta espezifikazio teknikoak interpretatzen dira egin beharreko 
muntaketa argi eta garbi eta zehaztasunez ezagutzeko. 
BI1.2 Akoplamendu-azaleren eta azalera funtzionalen neurri-, itxura- eta posizio-eskakizunak eta pieza edo 
ekipamendu bakoitzari dagozkion beharrezko espezifikazio teknikoak egiaztatzen dira agindutako akoplamenduen 
eta muntaketa-doikuntzen baldintzak lortzeko. 
BI1.3 Pieza edo ekipamenduak ipintzen eta ordenatzen dira muntaketa-segidaren arabera. 
BI1.4 Muntaketa zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten da, erreminta eta lanabes egokiak erabiliz, eta, dagokien 
behin betiko posizioan jartzeko manipulatzean, elementuen eta ekipamenduen ezaugarriak ez direla ez hondatzen 
ez murrizten bermatuz. 
BI1.5 Buloien eta esparragoen aurreatezatzeak erreminta eta lanabes egokiekin egiten dira, eta ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
EI1.6 Muntaturiko talde mekanikoen azalera funtzionalei dagokienez, egiaztatzen da zehaztutako forma- eta 
posizio-tolerantzien eta biraketa-biribiltasuneko tolerantzien barruan daudela, eta horretaz gain, ezarritako 
prozedurak aplikatzen dira eta beharrezko neurketa-ekipamenduak eta lanabesak erabiltzen dira. 
EI1.7 Masa birakariak osatzen dituzten azpimultzoak (poleak, bolanteak, gurpil horzdunak, eta abar) estatiko eta 
dinamikoki orekatzen dira ezarritako prozedurak eta baliabide eta lanabes egokiak aplikatuta. 
BI1.8 Muntatutako ekipamendua koipeztatzeko, lubrifikatzeko eta hozteko erabilitako fluidoak behar bezala 
banatzen dira beharrezko tokietan kalitateari eta kantitateari dagokienez, eta aurreikusitako zirkuituetan daudela 
egiaztatzen da.  
BI1.9 Akoplamendu estankorako junturak lautasun-akatsak zuzenduta konpontzen dira, beharrezko materiala, 
kalitatea eta neurriak dituen juntura aplikatzen da, buloi edo esparragoen posizio egokia egiaztatzen da eta 
beharrezko estutze-parearekin ordena egokian estutzen da, estankotasuna egiaztatuz. 
BI1.10 Muntatutako multzoa erregulatzeko eta doitzeko eragiketak zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten dira, eta 
parametroak egiaztatzeko edota neurtzeko egokiak diren lanabesak erabiliz. 
BI1.11 Muntaturiko ekipamendu mekanikoaren proba funtzionalak eta segurtasun-probak egiten dira sistemaren 
aldagaien balioak, soinuak eta bibrazioak egiaztatuz eta ezarritako prozedurei jarraikiz ikusitako disfuntzioak 
zuzentzeko birdoituz; azkenik, dagokion txostenean jasotzen dira emaitzak, behar den zehaztasunarekin. 
BI1.12 Garraiorako ainguraketa-gailuak akabatutako multzoaren elementuen gainean ipintzen dira, elementuek 
hori behar badute; multzoan gerta litezkeen bibrazio-astinaldiengatiko narriadura saihestea da horren jomuga. 
BI1.13 Muntaketa aurreikusitako denbora-tartean egiten da. 
BI1.14 Piezak eta osagaiak garraiatzeko baliabideak segurtasun-arau zorrotzei jarraituta manipulatzen dira. 
BI1.15 Prozesuan erabilitako garraio- eta jasotze-elementuei dagokienez, erabilera-baldintza perfektuan daudela 
egiaztatzen da. 
BI1.16 Neurketa-tresnak eta lanabesak erabilera-egoera perfektuan kontserbatzen dira, eta beharrezko 
aldizkakotasunez egiaztatzen dira, aplikatzen ari direla fidagarritasunari euts diezaioten. 
BI1.17 Proiektua edota prozesua hobetzeko xedez muntaketa-eragiketetan sartutako edo ikusitako aldaketak 
behar bezala erregistratzen eta jakinarazten dira. 

LB2: Makina eta ekipamendu industrialetarako zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoak eraikitzea eta instalatzea, plano, 
arau eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta eta funtzionamendu- eta segurtasun-baldintza egokiei eutsiz. 

BI2.1 Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen osagaien plano eta espezifikazio teknikoak interpretatzen dira egin 
beharreko lana argitasun eta zehaztasunez ezagutzeko. 
BI2.2 Muntaketa-segida proiektuaren plano eta argibide teknikoetatik abiatuta ezartzen da, metodo eta denborari 
dagokionez prozesua optimizatuz. 
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BI2.3 Ekipamenduak, osagaiak, osagarriak eta hodiak zehaztutako muntaketa-segidaren arabera ipintzen eta 
ordenatzen dira, eta ezaugarriak proiektuaren espezifikazio teknikoekin bat datozela egiaztatu behar da. 
CR2.4 Ekipamendu, osagai eta gehigarriak kokatzeko oinarria banatu eta mekanizatu egiten da eta euspeneko 
bide eta elementuak finkatzen dira, horietarako sarbidea izateko guneak aurreikusita, horiek mantentzeko 
jomugarekin, eta horretaz gain, muntaketa-txantiloiak, -planoak eta -espezifikazioak erabiltzen dira. 
BI2.5 Muntaketa osagai edo ekipamendu bakoitza dagokion lekuan ipinita gauzatzen da, kasu bakoitzerako 
zehaztutako perdoian kokatuta eta lerrokatuta, loturak edo ainguraketak behartu gabe, eta prozedura eta erreminta 
egokia erabiliz.  
BI2.6 Osagai pneumohidraulikoak identifikatzen dira, seinaleztapen egokienarekin, beti instalazioaren hasierako 
diagramarekin bat etorrita. 
BI2.7 Segurtasun-, erregulazio- eta kontrol-elementuen agindu-balioak hautatzen dira ezarritako balio izendatuen 
edo proiektu-balioen arabera, lanabes eta erreminta egokiak erabiliz, eta ezarritako prozedura eta argibideei 
jarraikiz. 
BI2.8 Proba funtzionalak eta segurtasun-probak egiten dira sistemaren aldagaien balioak eta zikloak egiaztatuz eta 
ezarritako prozedurei jarraikiz ikusitako disfuntzioak zuzentzeko birdoituz; azkenik, dagokion txostenean jasotzen 
dira emaitzak, behar den zehaztasunarekin. 
BI2.9 Muntaketa aurreikusitako denbora-tartean egiten da. 
BI2.10 Muntaketaren egikaritzea une oro doitzen da araudi aplikagarrira. 
BI2.11 Proiektua edota prozesua hobetzeko xedez muntaketa-eragiketetan sartutako edo ikusitako aldaketak 
behar bezala jakinarazten dira. 

LB3: Makina eta ekipamendu industrialen sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoaren elementuen egoera, akatsa 
eta/edo matxura diagnostikatzea, ezarritako prozedurak aplikatuz. 

BI3.1 Sistemen funtzionalitateari eta osaerari eta elementu bakoitzaren funtzioari buruzko informazioa makinen 
dossier teknikotik lortzen da. 
BI3.2 Ekipamendu eta instalazioen autodiagnostikorako sistemaren informazioa eta operadoreak emandako 
informazioa kontuan hartzen dira, eta emaitzen arabera jokatzen da. 
BI3.3 Sistemaren ataletan hautemandako disfuntzioen helmena egiaztatzen da eta horien jatorria balioesten eta 
identifikatzen da, matxuraren edo kausaren diagnostiko-katalogoa erabiliz, edo kausa-efektu prozedura arrazoitu 
bati jarraikiz. Disfuntzio horiek segida-erroreak, ikadurak eta potentzia-galerak izan daitezke, besteak beste. 
BI3.4 Sistemako energia-fluidoen —aire konprimatuaren edo fluido oleohidraulikoaren— kalitatea eta egoera 
egiaztatzen eta balioesten dira, zirkuituetako hondakinak aztertzen dira, eta emaitzen arabera jokatzen da. 
BI3.5 Elementuen egoera zehazten da horien zati funtzional bakoitza begiratuta, balioespena egiteko prozedura 
eta baliabide egokiak erabilita eta emaitzak dagokion txostenean beharrezko zehaztasunez jasota. 
BI3.6 Diagnosi-eragiketak bestelako matxura edo kalterik sortu gabe gauzatzen dira aurreikusitako denboran. 
BI3.7 Pertsonen eta ekipamenduen segurtasuna bermatzeko hartu beharreko neurriak hartzen dira esku-hartzeek 
dirauten bitartean. 

LB4: Sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoen pieza eta/edo elementuen ordezkapen bidezko konponketa egitea, 
erabilera-eskuliburuak eta planoak erabiliz, baldintza funtzionalak berrezartzeko xedez, betiere behar diren kalitate eta 
segurtasunez. 

BI4.1 Muntatze- eta desmuntatze-segidak ezartzeko, prozesuaren metodoa eta denbora optimizatzen dira, eta 
ordezko erreminta-ekipamenduak, lanabesak, baliabide osagarriak eta piezak aukeratzen dira. 
BI4.2 Akoplamendu-azaleren eta azalera funtzionalen dimentsio-, itxura- eta posizio-eskakizunak eta ordezko 
pieza bakoitzari dagozkion beharrezko espezifikazio teknikoak egiaztatzen dira agindutako muntaketa-doikuntzen 
baldintzak lortzeko. 
BI4.3 Makina eta ekipamenduen sistema mekaniko, hidrauliko edo pneumatikoaren ordezkapen-elementuen 
espezifikazio teknikoak, akoplamendu-espezifikazioak eta espezifikazio funtzionalak egiaztatzen dira 
narriatutakoarekin elkartrukatzen direla bermatzeko. 
BI4.4 Hondatutako elementuak ordezkatzeko, desmuntatze- eta muntatze-prozesuaren segidari jarraitzen zaio, 
dagokien behin betiko posizioan jartzeko manipulatzean elementuen ezaugarriak ez direla ez hondatzen ez 
murrizten bermatuz. 
BI4.5 Segurtasun- eta funtzionalitate-probak ikusitako disfuntzioak zuzentzeko gauzatzen eta birdoitzen dira, 
betiere ezarritako prozedurei jarraikiz eta multzoaren funtzionalitatea itzultzen dela eta dagokion txostenean 
emaitzak beharrezko zehaztasunarekin jasotzen direla egiaztatuta. 
BI4.6 Makina-txostenak historiarako sortzen dira, eta ordezko piezen baliozkotasunari buruzkoak dira. 
BI4.7 Konponketa-eragiketak bestelako matxura edo kalterik sortu gabe gauzatzen dira aurreikusitako denboran 
eta aurreikusitako kalitatearekin. 
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LB5: Instalazioetan makina eta ekipamendu mekanikoak instalatzea eta mihiztatzea, plano eta espezifikazio 
teknikoetatik abiatuta, eta betiere funtzionamendu- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI5.1 Makinen harrera-proba eta -entseguak agindutako prozedura eta baldintzei jarraikiz gauzatzen dira, eta 
dagokion txostenean emaitzak beharrezko zehaztasunarekin jasotzen dira. 
BI5.2 Osagaien plano, eskema eta espezifikazio teknikoak interpretatzen dira egin beharreko lana argitasun eta 
zehaztasunez ezagutzeko. 
BI5.3 Bankaden, zimenduen eta ainguraketen amaiera- eta dimentsio-egoerak aitortzen dira, ekipamendua 
instalatzeko, eta horretaz gain, ikusitako desbideratzeak konpentsatzeko gailuak eta ekintzak aurreikusten dira, 
betiere makinak behar bezala muntatzeko. 
BI5.4 Muntaketa-segida proiektuaren plano eta argibide teknikoetatik abiatuta ezartzen da, metodo eta denborari 
dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI5.5 Muntaketa ezarritako prozedurei jarraikiz gauzatzen da, eta horretarako, erreminta eta lanabes egokiak 
erabiltzen dira. 
BI5.6 Osagaiak eta ekipamenduak garraiatzeko eta manipulatzeko bidea eta modua ezarritako prozeduren arabera 
hautatzen eta gauzatzen da, eta makina eta pertsonen segurtasun-baldintzei jarraikiz. 
BI5.7 Muntaturiko ekipamendu mekanikoaren proba funtzionalak egiten dira sistemaren aldagaien balioak 
egiaztatuz eta ezarritako prozedurei jarraikiz ikusitako disfuntzioak zuzentzeko birdoituz; azkenik, dagokion 
txostenean jasotzen dira emaitzak, behar den zehaztasunarekin. 
BI5.8 Makinek mugitzen diren zatiak badituzte eta zati horiek pertsonentzako arriskutsuak izan badaitezke, zati 
horien babesgarri fisikoak ekipamendua zerbitzuan hasi baino lehen kokatzen eta segurtatzen dira. 
BI5.9 Proiektua hobetzeko aldaketak eta muntaketan egindako prozedurak behar bezala erregistratzen dira, eta 
ondoren, txosten egokia ematen da. 

LB6: Mantentze prebentiboko gama-fitxak egitea, makinen dokumentazio teknikotik eta mantentze-eskuliburuetatik 
abiatuta. 

BI6.1 Ekipamenduaren funtzionamendu-printzipioa deskribatzen da, eta mantentze-lanek haren helburuarekin 
duten garrantzia nabarmentzen da. 
BI6.2 Prozesuan gauzatu behar diren eragiketen segida prozedurak optimizatuta ezartzen da.  
BI6.3 Ordezkatu beharreko produktuak eta erabilitako kantitateak identifikatzen eta zehazten dira, eta horretaz 
gain, egin beharreko egiaztapenak finkatzen dira. 
BI6.4 Eragiketa bakoitzaren mota-denboren kalkulua ezarritako teknikak aplikatuta zehazten da, eta beharrezko 
zehaztasunarekin adierazten da dokumentuan. 
BI6.5 Kontrolatu beharreko parametroak neurtzeko prozedurak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko ekintzak 
ezartzen dira. 
BI6.6 Esku-hartzeetan pertsonen eta ekipamenduen segurtasuna bermatzeko zehazten dira hartu beharreko 
neurriak. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Neurgailuak: Zinta metrikoa. Erregelak. Kalibreak. Torloju mikrometrikoak. Kalibreak. Konparadore mekaniko eta 
digitalak. Anplifikazio pneumatikoko konparadoreak. Goniometroak. Bibrometroak. Manometroak. Pirometroak. Emari-
neurgailuak. Esfortzu-kontrolagailuak. Kontadoreak. Egiaztatzeko tresnak: Marmolak. Egiaztatzeko erregelak. Burbuila-
mailak. Prismak. Egiaztatzeko zilindroak. Konpasak. Eskuairak. Txantiloiak. Galgak. Kalibre finkoak. Hari-kalibreak. 
Kalibre doigarriak konparadorearekin. Alexometroak. Punteria-kolimadore edo -betaurrekoa. Test-ekipamenduak. 
Makinak, erremintak eta lanabesak: Zulatzeko makinak. Fresatzeko makina. Soldatzeko ekipamenduak. Inguratzeko 
prentsak. Ateratzeko lanabesak. Olio-bainuak. Eskuzko erremintak. Erreminta pneumatikoa eta elektrikoa. Ebaketa-
zerrak. Hariztatzeko makinak. Kurbatzeko makinak. Esmerilagailuak. Sopleteak. Jasotzeko tornuzilak. Polipastoak, 
garabiak eta diferentzialak. Aldamioak. Norbera babesteko baliabideak. 
Produktuak edo lanaren emaitzak 
Muntaturiko makinak eta ekipamenduak. Talde mekanikoak. Talde hidraulikoak. Eragingailu-sistema pneumatikoak eta 
hidraulikoak. Aginte pneumatikoko instalazioak. Ekipamenduak funtzionamendu-egoera ezin hobean eta mantentze-
planak beteta. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Planoak. Piezen eta osagaien zerrenda. Makina muntatzeko eta martxan jartzeko argibideak. Mantentze-lanetarako 
eskuliburuak. Ustiapen-eskuliburuak. Ezarpen-eskuliburuak. Prozesu-orriak. Mantentze prebentiboko gamak. Arauak. 
Erregelamenduak. Lan-parteak. Gorabehera-orriak. Ordezko piezen txostenak. 
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2. gaitasun-atala: 
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO ZERBITZU OROKORREN 
INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC1387_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erreminta, lanabes eta materialak prestatzea, baita babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak ere, eta 
horretaz gain, muntaketa- eta mantentze-lanak eraginkortasun eta segurtasunez egiteko instalazio, ekipamendu eta lan-
eremuak egokitzea, betiere lan-argibideei eta segurtasun-arauei jarraikiz. 

BI1.1 Fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuak, planoak, krokisak eta bestelako dokumentazio teknikoa 
interpretatzen dira egin beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura zehazteko. 
BI1.2 Muntaketa- eta mantentze-lanetan norbera babesteko ekipamendu espezifikoak prest eta egoera perfektuan 
daudela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.3 Muntaketa- eta mantentze-lanetarako beharrezkoak diren erreminta, lanabes eta materialak prest eta egoera 
onean daudela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak eraginkortasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.4 Lan-eremuari dagokionez, arrisku fisiko eta ingurumen-arriskuekin lotutako beharrezko segurtasun-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla 
ziurtatzeko.  
BI1.5 Argiztapenari dagokionez, lantoki bakoitzerako behar den ikusgarritasun-baldintzetara egokitzen dela 
egiaztatzen da. 
BI1.6 Eroapen-mota bakoitzerako seinale identifikatzaileak, segurtasun-seinaleak, eta muntaketa- edo mantentze-
eragiketak egiten ari direla ohartarazten duten hesi edo barrerak lantokian jartzen dira ezarritako prozedurei 
jarraikiz, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla ziurtatzeko.  
BI1.7 Katigamendurako gailuak abiarazteko aginduak blokeatzeko eta berrikusten ari diren instalazioak 
oharkabean konekta daitezen saihesteko aktibatzen dira. 
BI1.8 Abiadari berriz ekiteko agindua transmititzen da muntaketa- edo mantentze-eragiketak egin ondoren eta 
mugitzen ari diren organoen babesgarriak eta larrialdi-geldialdiko gailuak ipini eta arrisku-eremuan pertsonarik ez 
dagoela egiaztatu eta gero. 
BI1.9 Muntaketa-, mantentze- eta/edo konponketa-parteak betetzen dira egindako jarduerak, erabilitako materialak 
eta jazotako gorabeherak jasoz. 

LB2: Aireztapen-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak egitea, lantokiko atmosfera ezarritako mugen barruan 
mantentzen dela bermatzeko, eta horretaz gain, ezarritako prozedurak eta horrelako instalazioen berezko segurtasun-
arauak aplikatzea. 

BI2.1 Haizagailu eta zirkuitu nagusien, ateen eta uhateen instalazioaren osagai guztien muntaketan eta 
erregulazioan eta horien tara zehazteko lanean laguntzen da, ezarritako argibide eta prozedurei jarraikiz. 
BI2.2 Angelua ezarritako emaria lortzeko erregulatzen da, betiere errodeteak mugitzen ez direla ziurtatuz aldez 
aurretik, fabrikatzailearen espezifikazioei jarraikiz. 
BI2.3 Haizagailuen, ateen, uhateen eta zirkuituen gainerako osagaien automatizazio- eta kontrol-sistemaren 
funtzionamendua aldian behin begiratzen da, ezarritako programari jarraikiz eta ikusitako anomaliak idatzita. 
BI2.4 Haizagailu sekundarioak araudian finkatutako kokapenetan eta baldintzatzaileekin instalatzen dira, zaku-
hondoen aireztapenerako, eta horretaz gain, behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzen da eta mantentze-
programan zehaztutako berrikuspen eta kontrolak egiten dira, funtzionalitatea dutela bermatzeko. 
BI2.5 Haizagailu nagusiak eta sekundarioak, ateak, uhateak eta ekipamendu osagarriak, bakoitzaren osagarriekin 
eta erregulazio- eta kontrol-sistemekin, dagozkien proiektuetan eta informazio teknikoan jasotakoari jarraikiz 
instalatuta eta konektatuta daudela egiaztatzen da. 
BI2.6 Mantentze-maila bakoitza, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —haizagailu, ate, uhate, instalazio eta 
kontrol-elementu guztien mantentze-programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen 
dira, funtzionamendu-parametroak egiaztatuz eta emari, ihes eta anomalien berri emanez, ekipamenduen 
funtzionamendu ezin hobea bermatzeko. 
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BI2.7 Ekipamenduetan, osagaietan eta aireztapen-instalazioa erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemetan 
gertatutako akatsak eta matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen informazio teknikoa 
kontuan hartuz eta ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI2.8 Haizagailu, ate, uhate eta aireztapen-zirkuituen gainerako osagaiak konpontzeko eragiketak ezarritako 
segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen dira, eta horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta 
eraginkortasuna lehengoratzen direla egiaztatzen da. 

LB3: Aire konprimatuko instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak egitea, ekipamenduen hornikuntza egokia 
bermatzeko, eta horretaz gain, ezarritako prozedurak eta horrelako instalazioen berezko segurtasun-arauak aplikatzea. 

BI3.1 Aire konprimatua ekoizteko instalazioaren osagai guztien muntaketan eta erregulazioan eta horien tara 
zehazteko lanean laguntzen da: konpresoreak, galdaratxoak, hozte-sistemak eta bero-berreskuragailuak, 
ezarritako argibide eta prozedurei jarraikiz. 
BI3.2 Aire konprimatuko sarearen instalazioa, berrikuspena eta mantentze-lanak ezarritako argibide eta prozedurei 
jarraikiz egiten dira, kontsumo-puntuak ezarritako emariaz eta presioaz hornitzen direla ziurtatzeko. 
BI3.3 Konpresore eta galdaratxoen automatizazio- eta babes-sistema aldian behin egiaztatzen da, ezarritako 
programari jarraikiz eta ikusitako anomaliak idatzita. 
BI3.4 Mantentze-maila bakoitza, lubrifikazioa, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —aire konprimatuko 
instalazio eta sareen mantentze-programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen dira, 
funtzionamendu-parametroak egiaztatuz eta emari, ihes eta anomalien berri emanez, ekipamenduen 
funtzionamendu ezin hobea bermatzeko. 
BI3.5 Ekipamenduetan, osagaietan eta aire konprimatuko instalazioa erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemetan 
gertatutako akatsak eta matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen informazio teknikoa 
kontuan hartuz eta ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI3.6 Aire konprimatuko instalazio eta sareak konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz 
gauzatzen dira, eta horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen 
direla egiaztatzen da. 

LB4: Hustubideko eta ur-horniketako instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak egitea, lan-baldintza egokiak eta 
instalazio eta ekipamenduen funtzionamendu-baldintzak bermatzeko, eta horretaz gain, ezarritako prozedurak eta 
horrelako instalazioen berezko segurtasun-arauak aplikatzea.  

BI4.1 Hustubideko eta ur-horniketako instalazioaren osagai guztien muntaketa eta erregulazioa: ponpa nagusiak 
eta sekundarioak, tangak eta mailak, ezarritako argibide eta prozedurei jarraikiz gauzatzen da. 
BI4.2 Ur- eta hustubide-sarearen instalazioa, berrikuspena eta mantentze-lanak ezarritako argibide eta prozedurei 
jarraikiz egiten dira, kontsumo-puntuak ezarritako emariaz eta presioaz hornitzen direla ziurtatzeko.  
BI4.3 Ponpen automatizazio-sistemaren funtzionamendua aldian behin kontrolatzen da, ezarritako programari 
jarraikiz eta ikusitako anomaliak idatzita. 
BI4.4 Mantentze-maila bakoitza, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —ponpen eta ur- eta hustubide-
sarearen mantentze-programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen dira, 
funtzionamendu-parametroak egiaztatuz eta emari, ihes eta anomalien berri emanez, ekipamenduen 
funtzionamendu ezin hobea bermatzeko. 
BI4.5 Ekipamenduetan, osagaietan eta instalazioak eta ur- eta hustubide-sarea erregulatzeko eta kontrolatzeko 
sistemetan gertatutako akatsak eta matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen 
informazio teknikoa kontuan hartuz eta ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI4.6 Hustubideko eta ur-horniketako instalazioak konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei 
jarraikiz gauzatzen dira, eta horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna 
lehengoratzen direla egiaztatzen da. 

LB5: Burdinbidearen gaineko garraio-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak egitea: trenguneak, maniobra-
begiztak, bide-aldaketak, gidatzeak, errailbakarrak eta bestelakoak, garraio-instalazio eta -ekipamenduen 
funtzionamendu-baldintzak bermatzeko, eta horretaz gain, ezarritako prozedurak eta dagozkien segurtasun-arauak 
aplikatuz. 

BI5.1 Trenguneen eta maniobra-begizten instalazioan —kanpoan nahiz barruan— laguntzen da, seinaleztapenak, 
komunikazio-sistemak, gidatzeak eta bestelakoak barnean hartuta, proiektu teknikoan aurreikusitakoari jarraikiz eta 
horrelako eragiketetarako segurtasun-arau espezifikoak beteta. 
BI5.2 Trenguneen eta maniobra-begizten mekanismoen berrikuspenak aldian behin gauzatzen dira, ezin hobe 
funtzionatzen dutela ziurtatzeko, ezarritako mantentze-programari jarraikiz, elementuak konponduz eta ordezkatuz, 
eta proben bitartez, mugimenduak behar bezala egiten dituztela egiaztatuta, aurreikusitako segidaren arabera. 
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BI5.3 Bideak areagotzeko edo aldatzeko behar diren kurbak, aldagailuak eta bidegurutzeak proiektuaren 
planoetara doitutako aurretiko zuinketa bidez muntatzen dira, kota eta tolerantzietan arreta berezia jarrita, 
beharrezko erreminta eta lanabesak erabiliz eta horien egonkortasuna eta eraginkortasuna egiaztatuta garraio-
unitate batekin, duen ohiko erabilera baino lehen. 
BI5.4 Bideen, trenguneen, maniobra-borneen eta errailbakarraren egituraren instalazioa horiek finkatuta eta 
konexionatuta gauzatzen da, dagozkien proiektuetan eta informazio teknikoan ezarritakoari jarraikiz. 
BI5.5 Errailbakarraren egitura aldian behin berrikusten da ezin hobeki funtzionatzen duela ziurtatzeko, ezarritako 
mantentze-programa bati jarraikiz, ikusitako anomaliak zuzenduz eta instalazioa ezinbestean geldiaraztea eragiten 
duten anomalien berri berehala emanez arduradunari. 
BI5.6 Elementu mugikorrak: balaztak, polea-euskarriak, inbertsioak eta errailbakarraren arraste-trenaren elementu 
nagusiak fabrikatzailearen argibide eta planoei jarraikiz instalatzen dira. 
BI5.7 Errailbakarraren altzairuzko kableen eta balazten egoera aldian behin berrikusten da, behar bezala eta modu 
seguruan funtzionatzen dutela ziurtatzeko, eta higadurak adierazitako balioak gainditzen dituenean aldatu egiten 
dira; horretaz gain, eragiketa-eskuliburuetan ezarritako prozedurei eta segurtasun-xedapenei jarraitzen zaie. 
BI5.8 Putzu-kanaren instalazioei dagokienez (eskalak, hodiak, seinaleztapen- eta komunikazio-kableak eta kable 
elektriko autosostengatzaileak), aldian behin egiaztatzen da ondo eutsita daudela, higaduragatiko edota 
korrosioagatiko narriadurarik gabe.  
BI5.9 Burdinbideen garraio-instalazioetan gertaturiko akats eta matxurak behar bezala lokalizatzen eta 
diagnostikatzen dira, kausak identifikatuta, dagoen informazio teknikoa kontuan hartuta eta ezarritako jardun-
prozedurak aplikatuta. 
BI5.10 Burdinbideen garraio-instalazioak konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz 
gauzatzen dira, eta horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen 
direla egiaztatzen da eta iraupen luzeko geldialdia eragiten duten kasuak jakinarazten dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Neurgailuak: Zinta metrikoa. Erregelak. Kalibreak. 
Torloju mikrometrikoak. Kalibreak. Konparadore mekaniko eta digitalak. Anplifikazio pneumatikoko konparadoreak. 
Goniometroak. Bibrometroak. Manometroak. Pirometroak. Emari-neurgailuak. Esfortzu-kontrolagailuak. Kontadoreak. 
Egiaztatzeko tresnak: Egiaztatzeko erregelak. Burbuila-mailak. Egiaztatzeko zilindroak. Konpasak. Eskuairak. 
Txantiloiak. Galgak. Kalibre finkoak. Hari-kalibreak. Kalibre doigarriak konparadorearekin. Alexometroak. Test-
ekipamenduak. Inguratzeko prentsak. Ateratzeko lanabesak. Olio-bainuak. Eskuzko erremintak. Erreminta pneumatikoa 
eta elektrikoa. Jasotzeko tornuzilak. Diferentzialak. Aldamioak. 
Produktuak edo emaitzak 
Instalazio eta zerbitzu orokorrak (airea, aire konprimatua, ura eta hustubidea) eta burdinbideen garraio-instalazio eta 
garraio-zerbitzu muntatuak, berrikusiak eta konponduak, berezko lanak egikaritu ahal izateko funtzionamendu ezin 
hobea izanik. Betetako mantentze-parteak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamendu eta makinen erabilera-eskuliburuak, fabrikatzailearenak. Laneko 
arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko 
barne-xedapenak. Planoak. Pieza eta osagaien zerrenda. Makina muntatzeko eta martxan jartzeko argibideak. 
Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Mantentze prebentiboko gamak. Lan-parteak. Gorabehera-orriak. Ordezko piezen 
txostenak. Erregistro-liburuak. Inguruneko ingurumen-egoerari buruzko informazioa. 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erreminta, lanabes eta materialak prestatzea, baita babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak ere, eta 
horretaz gain, muntaketa- eta mantentze-lanak eraginkortasun eta segurtasunez egiteko instalazio, ekipamendu eta lan-
eremuak egokitzea, betiere lan-argibideei eta segurtasun-arauei jarraikiz. 

BI1.1 Fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuak, planoak, krokisak eta bestelako dokumentazio teknikoa 
interpretatzen dira egin beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura zehazteko. 
BI1.2 Muntaketa- eta mantentze-lanetan norbera babesteko ekipamendu espezifikoak prest eta egoera perfektuan 
daudela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.3 Muntaketa- eta mantentze-lanetarako beharrezkoak diren erreminta, lanabes eta materialak prest eta egoera 
onean daudela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.4 Lan-eremuari dagokionez, arrisku fisiko eta ingurumen-arriskuekin lotutako beharrezko segurtasun-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla 
ziurtatzeko.  
BI1.5 Argiztapenari dagokionez, lantoki bakoitzerako behar den ikusgarritasun-baldintzetara egokitzen dela 
egiaztatzen da. 
BI1.6 Segurtasun-seinaleak, eta mantentze-eragiketak egiten ari direla ohartarazten duten hesi edo barrerak 
lantokian jartzen dira ezarritako prozedurei jarraikiz, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla 
ziurtatzeko. 
BI1.7 Katigamendurako gailuak abiarazteko aginduak blokeatzeko eta berrikusten ari diren instalazioak 
oharkabean konekta daitezen saihesteko aktibatzen dira. 
BI1.8 Abiadari berriz ekiteko agindua transmititzen da muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak egin 
ondoren eta mugitzen ari diren organoen babesgarriak eta larrialdi-geldialdiko gailuak ipini eta arrisku-eremuan 
pertsonarik ez dagoela egiaztatu eta gero. 
BI1.9 Muntaketa-, mantentze- eta/edo konponketa-parteak betetzen dira egindako jarduerak, erabilitako materialak 
eta jazotako gorabeherak jasoz. 

LB2: Zulaketako, indusketako eta ebaketako ekipamendu erdimugikorren eta euspen osagarri erdimugikorren muntaketa 
eta mantentze-lanak gauzatzea, funtzionalitate eta segurtasunez dabiltzala bermatzeko, betiere ezarritako prozedurak 
eta dagozkien segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI2.1 Ekipamendu erdimugikorren muntaketan, erregulazioan eta doikuntzan laguntzen da, ezarritako argibideei 
eta prozedurei jarraikiz. 
BI2.2 Ebaketako elementuak —pikak, diskoak eta haria— eta karga-elementuak, hortzak eta scraperraren ontzien 
hortzak edo minaketariak aldian behin berrikusten dira, higatuta edo hautsita daudenak ordezkatuta eta lasai edo 
solte daudenak estututa, ekipamenduen funtzionamendu eta errendimendu ezin hobeak bermatzeko. 
BI2.3 Ebaketako elementu mugikorrak —danborrak, buruak, lugorritzeko tresnen kate pika-eramaileak, meatzariak, 
zerrak eta besoetako eta kargako lugorritzeko tresnak eta ontziak— aldian behin berrikusten dira, akastunak 
ordezkatuz eta kateak tenkatuz. 
BI2.4 Arrabotetako arraste-kateen eta lugorritzeko tresnen egoera egiaztatzen da eta akastunak ordezkatzen dira.  
BI2.5 Ebakitzeko makinen, lugorritzeko tresnen, haria ebakitzeko tresnen, scraperren eta minaketarien 
desplazamendu-sistema eta kableen egoera egiaztatzen da tentsioa erregulatuz eta baimenduriko mugak 
gainditzen dituzten kalteak dituztenak ordezkatuta. 
BI2.6 Euspen-makina osagarrien higadura-elementuak —buloi-makinak, gunitagailuak, proiekzio-robota, 
morteroetarako eta hormigoietarako ponpak, eta abar— aldian behin berrikusten dira, betiere hondatutakoak edo 
hautsitakoak ordezkatuz, ekipamenduen funtzionamendu eta errendimendu ezin hobea bermatzeko. 
BI2.7 Makinen tenkagailuek, loturek eta zilindro hidraulikoek eta pneumatikoek isuririk ez dutela egiaztatzen da, 
ihesak zuzenduz eta kalterik duten elementuak ordezkatuz, ekipamenduetan narriadurak eta matxurak saihesteko.  
BI2.8 Zulaketako, indusketako, ebaketako eta euspeneko ekipamenduen mantentze-programetan ezarritako aldian 
behingo berrikuspenak eta kontrolak behar den garaian egiten dira, funtzionamendu-parametroak egiaztatuz eta 
ikusitako anomaliak jakinaraziz, ekipamenduen funtzionamendu ezin hobea bermatzeko. 
BI2.9 Garraiorako, indusketako, ebaketako eta euspeneko ekipamenduetan gertaturiko akats eta matxurak behar 
bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, kausak identifikatuta, dagoen informazio teknikoa kontuan hartuta eta 
ezarritako jardun-prozedurak aplikatuta. 
BI2.10 Konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen dira, eta iraupen luzeko 
geldialdia eragiten duten kasuak jakinarazten dira. 
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Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu erdimugikorren 
muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak  

BI2.11 Makinen eta osagaien funtzionamendu egokia konponketa bakoitzaren ondoren egiaztatzen da, eta 
horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna eta babes-sistemen kokapen egokia 
lehengoratzen direla egiaztatzen da. 

LB3: Erauzketa-ekipamenduaren —makinaren eta dibidieta errailbakarren— eta horren elementu osagarrien —kaiolen, 
skipen, poleen, kableen eta bestelakoen— muntaketa eta mantentze-lanak egitea, horien funtzionamendu eraginkor eta 
segurua bermatzeko, ezarritako prozedurak eta dagozkien segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI3.1 Putzuaren edo plano inklinatuaren erauzketa-makinen edota dibidietaren eta errailbakarraren instalazioan 
parte hartzen da, azpiegitura guztiekin (gaztelutxoak, bankadak, euskarriak eta bestelakoak) behar bezala 
mihiztatuta daudela egiaztatuz, baita horien elementu mugikorren, balazten, euskarrien eta arraste-trenaren 
elementu nagusien (poleak, danborrak, inbertsioak eta bestelakoak) kokapenari dagokionez ere; horretaz gain, 
horien funtzionamendu-ezaugarriak eta kontrol- eta segurtasun-gailuak ere egiaztatzen dira. 
BI3.2 Kableak, kaiolak, skipak, bagoiak eta plataformak behar bezala muntatzen dira, argibide teknikoei eta 
aplikatu beharreko araudiari jarraikiz, eta kargan eta hutsean dagozkien probak egiten dira, betiere esekidura, 
amarradura, tenkagailu eta egitura eramaileak akatsik ez dutela egiaztatuta. 
BI3.3 Erauzketa-makina bakoitzari dagozkion argibide espezifikoak ezarritako aldizkakotasunarekin egiten dira, 
horien funtzionalitatea eta segurtasuna ziurtatzeko, eta gutxienez, honako hauek egiaztatuta: segurtasun-balazta, 
maniobra-balazta, abiadura erregulatzeko eta mugatzeko gailuak eta abiadura desberdinetako balaztatze-luzerak. 
BI3.4 Erauzketa-, gidatze- eta trakzio-kableak erregelamenduzko aldizkakotasunez eta eskakizunekin berrikusten 
dira, egoera ezin hobean daudela egiaztatzeko, eta hala badagokio, ikusitako anomalien berri emanez. 
BI3.5 Erauzketa-makinaren edota dibidieten konponketa-lanak egiten dira, betiere aurretiko diagnostikoa egin 
ondoren, elementu matxuratuak ordezkatuta, eta hutseko eta kargako proben bitartez konponketa egokia dela 
egiaztatuta. 
BI3.6 Ekipamenduen eta horien komunikazio-, seinaleztapen- eta kontrol-sistemen mantentze-programetan 
ezarritako aldian behingo berrikuspenak eta kontrolak behar den garaian egiten dira, funtzionamendu-parametroak 
egiaztatuz eta ikusitako anomaliak jakinaraziz, ekipamenduen funtzionamendu ezin hobea bermatzeko. 
BI3.7 Kaiolak, skipak, bagoiak eta plataformak aldian behin berrikusten dira, ezarritako mantentze-programari 
jarraikiz, eta esekidura, amarradura, tenkagailu, egitura/esparru eta kaiola-pisuak pitzadura edo higadura 
garrantzitsurik ez dutela egiaztatzen da. 
BI3.8 Gaztelutxoaren poleak (bere ardatz eta kojineteekin) eta gidatzearen goiko aldea aldian behin berrikusten 
dira, mantentze-programaren arabera, higaduragatiko narriadurarik, korrosiorik edo nekearengatiko pitzadurarik ez 
dutela egiaztatuz eta matxuratutako elementu eta osagaiak ordezkatuz. 
BI3.9 Gaztelutxoan eta putzu-kanan instalatutako elementu mugikor guztien mantentze-eragiketak mantentze-
eskuliburuko argibideei jarraikiz eta horrelako eragiketetarako segurtasun-arau espezifikoak betez gauzatzen dira, 
ekipamenduen funtzionamendu eta segurtasuna ziurtatzeko. 
BI3.10 Koepe poleen zorroak eta biribilkatze-danborrak berrikusten eta ordezkatzen dira narriadura-mailak 
zehaztutakoa gainditzen duenean. 

LB4: Euspeneko elementuen eta lanabes osagarrien muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzea, funtzionalitate eta 
segurtasunez dabiltzala bermatzeko, betiere ezarritako prozedurak eta dagozkien segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI4.1 Euspeneko ekipamenduak muntatzeko, aldatzeko, doitzeko, kalibratzeko eta egiaztatzeko eragiketak 
ezarritako argibideei jarraikiz gauzatzen dira, funtzionamendu ezin hobea dutela ziurtatzeko. 
BI4.2 Banaketa hidraulikoko elementuak, balbulak, konexioak eta estenple eta pilen segurtasun-gailuak begiratzen 
dira, funtzionamendu egokia dutela ziurtatzeko. 
BI4.3 Ur-oinarriko likido hidraulikoaren konposizio egokiak fabrikatzaileen espezifikazioak betetzen dituela 
egiaztatzen da. 
BI4.4 Presioa mugatzeko balbulak berrikusten dira behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatzeko. 
BI4.5 Presio-taldeen irteera-presioak ezarritako mugen barruan daudela zaintzen da.  
BI4.6 Pilen aitzinamendu-mekanismoak mantentze-argibideei jarraikiz berrikusten dira. 
BI4.7 Marruskadurazko zurkaitzen konponketak (zutabe-burua edo fuste-oinarria okertu izanagatik), mantentze-
argibideei jarraikiz egiten dira. 
BI4.8 Inpaktu-giltzen erregulazioa eta funtzionamendu egokia egiaztatzen dira koadro irristagarrien estutze egokia 
gauzatzeko. 
BI4.9 Konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen dira, eta horretaz gain, 
konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen direla egiaztatzen da eta iraupen 
luzeko geldialdia eragiten duten kasuak jakinarazten dira. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Neurgailuak: Zinta metrikoa. Erregelak. Kalibreak. 
Torloju mikrometrikoak. kalibreak. Konparadore mekaniko eta digitalak. Bibrometroak. Manometroak. Emari-neurgailuak. 
Esfortzu-kontrolagailuak. Kontadoreak. Egiaztatzeko tresnak: Egiaztatzeko erregelak. Burbuila-mailak. Egiaztatzeko 
zilindroak. Konpasak. Eskuairak. Txantiloiak. Galgak. Kalibre finkoak. Hari-kalibreak. Kalibre doigarriak 
konparadorearekin. Alexometroak. Test-ekipamenduak. Likido hidraulikoaren aztergailua. Makinak, erremintak eta 
lanabesak: Inguratzeko prentsak. Ateratzeko lanabesak. Olio-bainuak. koipeztagailua. Eskuzko erremintak. Erreminta 
pneumatikoa eta elektrikoa. Jasotzeko tornuzilak. Diferentzialak. Aldamioak. 
Produktuak edo emaitzak 
Meatzaritzako makina eta ekipamendu erdimugikorrak —induskatzekoak, garraiatzekoak eta euspenekoak— muntatuak, 
berrikusiak eta konponduak, meatzaritza-industriako berezko lanak egikaritu ahal izateko funtzionamendu ezin hobea 
izanik. Betetako mantentze-parteak.  
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamendu eta makinen erabilera-eskuliburuak, fabrikatzailearenak. Laneko 
arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko 
barne-xedapenak. Planoak. Pieza eta osagaien zerrenda. Makina muntatzeko eta martxan jartzeko argibideak. 
Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Mantentze prebentiboko gamak. Lan-parteak. Gorabehera-orriak. Ordezko piezen 
txostenak. Erregistro-liburuak. Inguruneko ingurumen-egoerari buruzko informazioa. 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
UHAL GARRAIATZAILEAK ETA GARRAIAGAILU BLINDATUAK 
MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC1389_2 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erreminta, lanabes eta materialak prestatzea, baita muntaketako eta mantentze-laneko eragiketetan norbera 
babesteko tresna espezifikoak eta babes kolektiboko ekipamendu espezifikoak ere, lanak eraginkortasun eta 
segurtasunez egiteko, eta laneko argibideak eta segurtasun-arauak beteta. 

BI1.1 Fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuak, planoak, krokisak eta bestelako dokumentazio teknikoa 
interpretatzen dira egin beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura zehazteko. 
BI1.2 Muntaketa- eta mantentze-lanetan norbera babesteko ekipamendu espezifikoak prest eta egoera perfektuan 
daudela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.3 Lan mekanikoetarako beharrezkoak diren erreminta, lanabes eta materialak prest eta egoera onean daudela 
egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak eraginkortasunez egingo direla ziurtatzeko.  
BI1.4 Lan-eremuari dagokionez, arrisku fisiko eta ingurumen-arriskuekin lotutako beharrezko segurtasun-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla 
ziurtatzeko.  
BI1.5 Argiztapenari dagokionez, lantoki bakoitzerako behar den ikusgarritasun-baldintzetara egokitzen dela 
egiaztatzen da. 
BI1.6 Segurtasun-seinaleak, eta muntaketa- edo mantentze-eragiketak egiten ari direla ohartarazten duten hesi 
edo barrerak lantokian jartzen dira ezarritako prozedurei jarraikiz, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez 
egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.7 Katigamendurako gailuak abiarazteko aginduak blokeatzeko eta berrikusten ari diren instalazioak 
oharkabean konekta daitezen saihesteko aktibatzen dira. 
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Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu erdimugikorren 
muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak  

BI1.8 Abiadari berriz ekiteko agindua transmititzen da muntaketa- edo mantentze-eragiketak egin ondoren eta 
mugitzen ari diren organoen babesgarriak eta larrialdi-geldialdiko gailuak ipini eta arrisku-eremuan pertsonarik ez 
dagoela egiaztatu eta gero. 
BI1.9 Muntaketa-, mantentze- eta/edo konponketa-parteak betetzen dira egindako jarduerak, erabilitako materialak 
eta jazotako gorabeherak jasoz. 

LB2: Uhal garraiatzaileen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzea, funtzionalitate eta segurtasunez dabiltzala 
bermatzeko, betiere ezarritako prozedurak eta segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI2.1 Uhal garraiatzaileen muntaketan laguntzen da, ezarritako prozedurei jarraituz, espezifikazio teknikoak 
interpretatuz, lanabes eta baliabide egokiak erabiliz eta agindutako segurtasun-neurriak begiratuz.  
BI2.2 Uhal garraiatzaileak euspen-egituraren elementuen gainean tenkatzen eta lerrokatzen dira, elementu 
eragileekin, babes- eta kontrol-sistemekin eta dagozkien osagarriekin batera, higadura anomalorik gerta ez dadin 
eta behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko, betiere dagokion dokumentazio teknikoari eta aplikatu 
beharreko segurtasun-araudiari jarraikiz. 
BI2.3 Uhal garraiatzaileak luzatzen eta laburtzen dira egitura-elementuak eta dagozkien osagarriak muntatuz, eta 
grapa metalikoen eta/edo bulkanizatzearen bitartez ahokatzen dira, egin beharreko garraio-jardueretarako luzera 
egokia lortzeko, eta hutsean eta kargan duten funtzionamendua egiaztatzen da, baita tentsioak ezarritako mugen 
barruan daudela ere. 
BI2.4 Uhalen elementu eragileak aldian behin berrikusten dira, ezarritako mantentze-programari jarraikiz, behar 
bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 
BI2.5 Bandaren tentsioari zehazturiko mugen barruan eusten zaio, muturreko karga-baldintzetan danborrak irrista 
ez daitezen, banda kontrapisuaren edo bestelako tenkaketa-sistemen bitartez erregulatuta. 
BI2.6 Arrabol akastunak uhala geldirik eta katigatuta dagoela ordezkatzen dira, betiere aurreikusi gabe martxan jar 
ez daitezen ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI2.7 Larrialdi-geldialdiko tiratze-kablea aldian behin berrikusten da, segurtasun-baldintzei eusteko ezarritako 
prozeduren arabera. 
BI2.8 Uhala garbitzeko gailuak eta bereizgailu magnetikoak operatibo mantentzen dira, uhala honda ez dadin. 
BI2.9 Uhalaren deszentramendua konpontzeko, arrabol eramaileen hirukoaren edota itzulerako arrabolen 
posizionamenduaren euskarri artekatuaren gainean jarduten da, edo bestela, zentratze-estazioen bitartez.  
BI2.10 Mantentze-maila bakoitza, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —uhal garraiatzaileen mantentze-
programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen dira, funtzionamendu-parametroak 
egiaztatuz eta anomalien berri emanez, ekipamenduen funtzionamendu ezin hobea bermatzeko. 
BI2.11 Ekipamendu eta instalazioetan eta erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemetan gertatutako akatsak eta 
matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen informazio teknikoa kontuan hartuz eta 
ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI2.12 Uhal garraiatzaileak konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen dira, eta 
horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen direla egiaztatzen da. 

LB3: Garraiagailu blindatuen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzea, putzupaden, dardarkarien, torloju amaigabeen 
eta bestelako ekipamenduen bitartez, funtzionalitate eta segurtasunez dabiltzala bermatzeko, betiere ezarritako 
prozedurak eta dagozkien segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI3.1 Garraiagailu blindatuen eta bestelako ekipamenduen muntaketan laguntzen da, ezarritako prozedurei 
jarraituz, espezifikazio teknikoak interpretatuz, lanabes eta baliabide egokiak erabiliz eta agindutako segurtasun-
neurriak begiratuz. 
BI3.2 Garraiagailu blindatuak euspen-egituraren elementuen gainean tenkatzen eta lerrokatzen dira, elementu 
eragileekin, babes- eta kontrol-sistemekin eta dagozkien osagarriekin batera, higadura anomalorik gerta ez dadin 
eta behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko, betiere dagokion dokumentazio teknikoari eta aplikatu 
beharreko segurtasun-araudiari jarraikiz. 
BI3.3 Garraiagailu blindatuak egituraren elementuak —xaflak— eta beharrezko errakletak muntatuz luzatzen eta 
laburtzen dira, eta kateak luzatuz edo laburtuz, egin beharreko garraio-jardueretarako luzera egokia lortzeko, eta 
betiere horiek behar bezala funtzionatzen dutela eta behar bezala lerrokatuta daudela egiaztatuz. 
BI3.4 Garraiagailuen elementu eragileak aldian behin berrikusten dira, ezarritako mantentze-programari jarraikiz, 
behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 
BI3.5 Arraste-katearen tentsioa gailu espezifikoaren bitartez erregulatzen da, eta beharrezkoa izanez gero, 
katearen tarte bat kenduz, higadura anomalorik eta hausturarik gerta ez dadin. 
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BI3.6 Helizeen higadura, torloju amaigabeetan, materialaren urragarritasunaren arabera kontrolatzen da, ezarritako 
prozedurei jarraikiz. 
BI3.7 Emaria, elikagailu eta garraiagailu dardakarietan, dagokion gailuari eraginez erregulatzen da, ekipamenduen 
errendimendua optimizatzeko. 
BI3.8 Mantentze-maila bakoitza, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —garraiagailu blindatuen eta 
bestelako ekipamenduen mantentze-programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen 
dira, funtzionamendu-parametroak egiaztatuz eta anomalien berri emanez, ekipamenduen funtzionamendu ezin 
hobea bermatzeko. 
BI3.9 Ekipamendu eta instalazioetan eta erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemetan gertatutako akatsak eta 
matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen informazio teknikoa kontuan hartuz eta 
ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI3.10 Konpontzeko eragiketak (osagaiak berrekuratuta, elementuak ordezkatuta edota erregulazioak eta 
kontrolak berreskuratuz) ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen dira, eta horretaz gain, konpondutako 
multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen direla egiaztatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Neurgailuak: Zinta metrikoa. Erregelak. Kalibreak. 
Torloju mikrometrikoak. Kalibreak. Konparadore mekaniko eta digitalak. Anplifikazio pneumatikoko konparadoreak. 
Goniometroak. Bibrometroak. Manometroak. Pirometroak. Emari-neurgailuak. Esfortzu-kontrolagailuak. Kontadoreak. 
Egiaztatzeko tresnak: Egiaztatzeko erregelak. Burbuila-mailak. Egiaztatzeko zilindroak. Konpasak. Eskuairak. 
Txantiloiak. Galgak. Kalibre finkoak. Hari-kalibreak. Kalibre doigarriak konparadorearekin. Alexometroak. Test-
ekipamenduak. Makinak, erremintak eta lanabesak. Inguratzeko prentsak. Ateratzeko lanabesak. Olio-bainuak. Eskuzko 
erremintak. Erreminta pneumatikoa eta elektrikoa. Jasotzeko tornuzilak. Diferentzialak. Aldamioak. Tenkaketa-
ekipamenduak. Grapagailuak. Bulkanizatze-ekipamenduak. 
Produktuak edo emaitzak 
Instalazio eta zerbitzu orokorrak (airea, aire konprimatua, ura, hustubidea eta bideak) eta burdinbideen garraio-instalazio 
eta -zerbitzu muntatuak, berrikusiak eta konponduak, berezko lanak egikaritu ahal izateko funtzionamendu ezin hobea 
izanik. Betetako mantentze-parteak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamendu eta makinen erabilera-eskuliburuak, fabrikatzailearenak. Laneko 
arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko 
barne-xedapenak. Planoak. Pieza eta osagaien zerrenda. Makina muntatzeko eta martxan jartzeko argibideak. 
Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Mantentze prebentiboko gamak. Lan-parteak. Gorabehera-orriak. Ordezko piezen 
txostenak. Erregistro-liburuak. Inguruneko ingurumen-egoerari buruzko informazioa. 
 
 
 
5. gaitasun-atala: 
SOLTEKO PNEUMATIKOAK ETA HIDRAULIKOAK GARRAIATZEKO 
SISTEMA ETA EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC1390_2 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erreminta, lanabes eta materialak prestatzea, baita muntaketako eta mantentze-laneko eragiketetan norbera 
babesteko tresna espezifikoak eta babes kolektiboko ekipamendu espezifikoak ere, lanak eraginkortasun eta 
segurtasunez egiteko, eta laneko argibideak eta segurtasun-arauak beteta. 

BI1.1 Fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuak, planoak, krokisak eta bestelako dokumentazio teknikoa 
interpretatzen dira egin beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura zehazteko. 
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Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu erdimugikorren 
muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak  

BI1.2 Muntaketa- eta mantentze-lanetan norbera babesteko ekipamendu espezifikoak prest eta egoera perfektuan 
daudela egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla ziurtatzeko. 
BI1.3 Lan mekanikoetarako beharrezkoak diren erreminta, lanabes eta materialak prest eta egoera onean daudela 
egiaztatzen da, muntaketa- eta mantentze-lanak eraginkortasunez egingo direla ziurtatzeko.  
BI1.4 Lan-eremuari dagokionez, arrisku fisiko eta ingurumen-arriskuekin lotutako beharrezko segurtasun-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen da, mantentze- eta konponketa-lanak segurtasunez egingo direla 
ziurtatzeko. 
BI1.5 Lan-ingurunean ordenari eusten zaio, lanak arriskuan jartzen dituzten edota kalteren bat eragin dezaketen 
materialik, hondakinik eta antzekorik gabe; horrelakoak adierazitako edukiontzietan edo tokietan lagako dira. 
BI1.6 Argiztapenari dagokionez, lantoki bakoitzerako behar den ikusgarritasun-baldintzetara egokitzen dela 
egiaztatzen da. 
BI1.7 Segurtasun-seinaleak, eta mantentze-eragiketak egiten ari direla ohartarazten duten hesi edo barrerak 
lantokian jartzen dira ezarritako prozedurei jarraikiz, muntaketa- eta mantentze-lanak segurtasunez egingo direla 
ziurtatzeko. 
BI1.8 Katigamendurako gailuak abiarazteko aginduak blokeatzeko eta berrikusten ari diren instalazioak 
oharkabean konekta daitezen saihesteko aktibatzen dira. 
BI1.9 Abiadari berriz ekiteko agindua transmititzen da muntaketa- edo mantentze-eragiketak egin ondoren eta 
mugitzen ari diren organoen babesgarriak eta larrialdi-geldialdiko gailuak ipini eta arrisku-eremuan pertsonarik ez 
dagoela egiaztatu eta gero. 
BI1.10 Muntaketa-, mantentze- eta/edo konponketa-parteak betetzen dira egindako jarduerak, erabilitako 
materialak eta jazotako gorabeherak jasoz. 

LB2: Garraio pneumatikorako instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzea, funtzionalitate eta segurtasunez 
dabiltzala bermatzeko, betiere ezarritako prozedurak eta segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI2.1 Garraio pneumatikorako instalazioen hasierako muntaketan laguntzen da, ezarritako prozedurei jarraituz, 
espezifikazio teknikoak interpretatuz, lanabes eta baliabide egokiak erabiliz eta agindutako segurtasun-neurriak 
begiratuz. 
BI2.2 Garraiatu beharreko hauts-emaria tiro-erregulagailu baten bitartez doitzen da. 
BI2.3 Elikadura-itxigailua itxigailu estanko gisa jokatzen duen obturadore birakari baten bitartez kontrolatzen da. 
BI2.4 Airea sartzeko balbulak eta hautsa xurgatzeko ahoko balbulak doitzerakoan, airearen eta hautsaren arteko 
erlazioak behar diren mugen barruan egon beharko du. 
BI2.5 Presio edota xurgatze bidezko garraio-sistemetako fluidizazio- eta abiadura-baldintzak mantentze-
eskuliburuko argibideei jarraikiz kontrolatzen dira. 
BI2.6 Garraiaturiko materialaren banantzea zikloi-baterien bitartez kontrolatzen da, betiere sarrera-abiadura doituz. 
BI2.7 Iragazkien mahukak astintzeko mekanismoa sistematikoki berrikusten da, eta gainera, hautsitako edo 
zulatutako mahukak ordezkatzen dira. 
BI2.8 Mantentze-maila bakoitza, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —garraiagailu pneumatikoen 
mantentze-programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen dira, funtzionamendu-
parametroak egiaztatuz eta emari, ihes eta anomalien berri emanez, ekipamenduen funtzionamendu ezin hobea 
bermatzeko. 
BI2.9 Ekipamendu eta instalazioetan eta erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemetan gertatutako akatsak eta 
matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen informazio teknikoa kontuan hartuz eta 
ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI2.10 Garraiagailu pneumatikoak konpontzeko eragiketak ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen 
dira, eta horretaz gain, konpondutako multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen direla 
egiaztatzen da. 

LB3: Garraio hidraulikorako instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzea, funtzionalitate eta segurtasunez 
dabiltzala bermatzeko, betiere ezarritako prozedurak eta segurtasun-arauak aplikatuz. 

BI3.1 Garraio hidraulikorako instalazioen muntaketan laguntzen da, ezarritako prozedurei jarraituz, espezifikazio 
teknikoak interpretatuz, lanabes eta baliabide egokiak erabiliz eta agindutako segurtasun-neurriak begiratuz. 
BI3.2 Lohi-ponpak aldian behin berrikusten dira, errodeteen higadura begiratuz eta muga jakin batzuetara iristen 
direnean ordezkatuz, betiere ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.3 Pulpen ponpaketarako instalazioa (ponpa zentrifugoen, diafragma-punpen edota torloju-punpen bitartez) 
mota horretako ekipamenduetarako argibide espezifikoei jarraikiz gauzatzen da. 
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BI3.4 Tanga lodigarriko lohien arraste- eta deskarga-sistemaren biraketa- eta jasotze-mekanismoa aldian behin 
berrikusten da, jasotako argibideei jarraikiz. 
BI3.5 Biraketa-egituraren areen higadura egiaztatzen da, eta horiek zehaztutako mugetara iristen direnean, 
ordezkatu egiten dira, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.6 Hidrozikloien estaldura edo gorputz metalikoa ordezkatu edo konpontzen da pulparen urradurak eragindako 
higaduraren arabera, eta ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.7 Hoditeria-eraikitzea ukondoak, norabide-aldaketak eta marruskaduragatik karga-galera handiagotzen duten 
gainerako osagarriak gutxienekora murriztuta gauzatzen da. 
BI3.8 Mantentze-maila bakoitza, berrikuspenak eta aldian behingo kontrolak —garraiagailu hidraulikoen 
mantentze-programetan ezarritakoak— ezarritako programazioari jarraikiz gauzatzen dira, funtzionamendu-
parametroak egiaztatuz eta emari, ihes eta anomalien berri emanez, ekipamenduen funtzionamendu ezin hobea 
bermatzeko. 
BI3.9 Ekipamendu eta instalazioetan eta erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemetan gertatutako akatsak eta 
matxurak behar bezala lokalizatzen eta diagnostikatzen dira, dagoen informazio teknikoa kontuan hartuz eta 
ezarritako jardun-prozedurak aplikatuz. 
BI3.10 Konpontzeko eragiketak (osagaiak berrekuratuta, elementuak ordezkatuta edota erregulazioak eta 
kontrolak berreskuratuz) ezarritako segida eta protokoloei jarraikiz gauzatzen dira, eta horretaz gain, konpondutako 
multzoaren funtzionalitatea eta eraginkortasuna lehengoratzen direla egiaztatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. Neurgailuak: Zinta metrikoa. Erregelak. Kalibreak. 
Torloju mikrometrikoak. Kalibreak. Konparadore mekaniko eta digitalak. Anplifikazio pneumatikoko konparadoreak. 
Goniometroak. Bibrometroak. Manometroak. Pirometroak. Emari-neurgailuak. Esfortzu-kontrolagailuak. Kontadoreak. 
Egiaztatzeko tresnak: Egiaztatzeko erregelak. Burbuila-mailak. Egiaztatzeko zilindroak. Konpasak. Eskuairak. 
Txantiloiak. Galgak. Kalibre finkoak. Hari-kalibreak. Kalibre doigarriak konparadorearekin. Alexometroak. Test-
ekipamenduak. Makinak, erremintak eta lanabesak: Inguratzeko prentsak. Ateratzeko lanabesak. Olio-bainuak. Eskuzko 
erremintak. Erreminta pneumatikoa eta elektrikoa. Jasotzeko tornuzilak. Diferentzialak. Aldamioak. Gomazko bandak 
bulkanizatzeko eta josteko ekipamendua. 
Produktuak edo emaitzak 
Etengabeko garraio-ekipamendu muntatuak, berrikusiak eta konponduak, industriako berezko lanak egikaritu ahal 
izateko funtzionamendu ezin hobea izanik. Betetako mantentze-parteak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-eskuliburuak. Laneko arriskuak 
prebenitzeko arauak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Planoak. Pieza eta osagaien zerrenda. Makina muntatzeko eta 
martxan jartzeko argibideak. Mantentze-lanetarako eskuliburuak. Ustiapen-eskuliburuak. Ezarpen-eskuliburuak. 
Prozesu-orriak. Mantentze prebentiboko gamak. Erregelamenduak. Lan-parteak. Gorabehera-orriak. Ordezko piezen 
txostenak. Erregistro-liburuak. 

 
 
 

6. gaitasun-atala: 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO PROZESUETAN 
OINARRIZKO EBAKETA-, KONFORMAZIO- ETA SOLDATZE-
ERAGIKETAK GAUZATZEA 

 
Kodea: UC1319_1 
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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. 22 

 
 
 
 



 
 

Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu erdimugikorren 
muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak  

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 ez-egiteak, akatsak edo zehaztapenik ezak detektatuta lanak erabat zehazteko behar den informazioan, 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. 
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 kantitaterekin eta kokapen ohikoenetan, mantentze-eragiketak behar dituzten pieza eta multzo 
metalikoak elkartzeko, behar den kantitatea 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 
lodieraren 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. 23 
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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. 

 
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. 

 
 
 
 

7. gaitasun-atala: 
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK 
PREBENITZEA  

 
Kodea: UC0858_1 

7 
 
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 jarraituz jartzen dira, eta horiek mantentzen 
laguntzen da, detektatutako irregulartasun ororen berri arduradunei emanez. 
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. 
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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. 
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  
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1. prestakuntza-modulua:  

MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOAK 

2. prestakuntza-modulua:  
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO ZERBITZU OROKORREN 

INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  

3. prestakuntza-modulua:  
MAKINA ETA EKIPAMENDU ERDIMUGIKORREN MUNTAKETA 

ETA MANTENTZE-LANAK LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO 
INDUSKETETAN 

4. prestakuntza-modulua:  
UHAL GARRAIATZAILE ETA GARRAIAGAILU BLINDATUEN 

MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 

5. prestakuntza-modulua:  
SOLTEKO PNEUMATIKOAK ETA HIDRAULIKOAK 

GARRAIATZEKO SISTEMA ETA EKIPAMENDUEN MUNTAKETA 
ETA MANTENTZE-LANAK 

6. prestakuntza-modulua:  

7
6OINARRIZKO EBAKETA-, KONFORMAZIO- ETA  

SOLDATZE-ERAGIKETAK MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN 
MEKANIKOKO PROZESUETAN 

7. prestakuntza-modulua:  
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO 

ARRISKUEN PREBENTZIOA 

8. prestakuntza-modulua:  
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIO ETA 
EKIPAMENDU ERDIMUGIKORREN MUNTAKETA ETA 

MANTENTZE-LAN MEKANIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 8
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1 1. prestakuntza-modulua:  
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOAK 
 
Kodea: MF0116_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0116_2: Makina eta ekipamendu mekanikoak muntatzea eta mantentzea.
 
Iraupena: 270 ordu 
 
1.1 prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUAK ETA MEKANISMOAK 
 
Kodea: UF0620 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, makinen elementu eta 
mekanismoei dagokienez, eta LB2 lanbide-burutzapenarekin, berriz, automatismo pneumatiko eta hidraulikoei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinen talde mekaniko eta elektromekanikoen mekanismoak identifikatzea, dituzten funtzioak eta ezaugarri teknikoak 
deskribatuta. 

EI1.1 Gauzatzen duten eraldaketagatik, mekanismo-mota guztiak sailkatzea: biela eta biradera, engranaje-trenak, 
espekak, torloju amaigabeak eta poleak, besteak beste. Bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
BI1.2 Makina bat eta horren dokumentazio teknikoa edukita: 

- Makina hori osatzen duten talde funtzional mekaniko eta elektromekanikoak eta horien elementuak 
identifikatzea. 

- Talde identifikatu bakoitzaren funtzioa azaltzea eta zehaztea.  
- Taldeetako elementuen eta piezen ezaugarriak eta haien erlazio funtzionalak azaltzea, eta tipologiaren 

arabera sailkatzea. 
- Higadura izan dezaketen elementu eta piezen zati edo puntu kritikoak identifikatzea eta higadura horren 

kausak arrazoitzea. 
A2: Makinen zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoen multzo eta piezen krokisak eta eskemak interpretatzea eta lantzea, 
eskatutako zehaztasunarekin. 

EI2.1 Irudikapenak (bistak eta ebakidurak, eta abar) eman behar den informazioarekin lotzea. 
EI2.2 Funtzio- eta fabrikazio-akotazio moten arteko desberdintasunak deskribatzea. 
EI2.3 Zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoen eskemek izan beharreko ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.4 Makina bat edukita, elementu mekanikoei eta zirkuitu hidrauliko eta/edo pneumatikoen elementuei buruzko 
informazioa lortzea, hots, besteak beste, konponketa- edota hobekuntza-arazo bati aurre egiteko behar den 
informazioa, betiere behar bezala arrazoituta; horretaz gain, honako hauek egitea: 

- Informazioa hartzean, segurtasuna —pertsonala eta ekipamenduena— bermatzeko behar diren ekintza 
egokiak. 

- Eraginpeko piezen krokisak, tailer-baldintzetan marraztuak eta funtzionalki definituak, trukagarriak izateko 
bete behar dituzten espezifikazio teknikoak adierazita. 

- Eraginpeko mekanismoen multzo-krokisak. 
- Sistema hidrauliko eta/edo pneumatikoen esku hutsezko eskemak, tailer-baldintzetan, horien espezifikazio 

tekniko eta funtzionamendu-espezifikazioekin. 
 
Edukiak: 
1. Makina industrialen elementuen planoen interpretazioa. 

- Irudikapen ortogonala eta isometrikoa. 28 
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- Bistak irudikatzeko sistemak. 
- Ebaketak eta mozketak. 
- Akotazio-arauak. 
- Multzo- eta zati-planoak eta material-zerrendak. 
- Doikuntzen, tolerantzien eta azalerako seinaleen sistemak. 
- Lotura hariztatuak, soldatuak eta errematxatuak, kabiletatik eta buloietatik: Motak. Ezaugarriak. Irudikapena eta 

arauak. 
- Piezen krokisak eskuz egitea. 
- Marrazketa-arauak. 
- Elementu mekanikoen eta zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen interpretazio grafikoa.  

2. Makina industrialen elementuen materialen jakintza. 
- Ezaugarri orokorrak. 
- Karbono-altzairuak, aleazio-altzairuak eta fundizioak. 
- Material ez-metalikoak. 
- Tratamendu termikoak: Suberatzea. Normalizazioa. Tenplaketa. Iraoketa. Zementatzea, eta abar. 

3. Ardatzak, euskarriak, akoplamenduak eta osagarriak. 
- Arbolak eta ardatzak: Forma. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Irristatzeagatiko marruskadura-kojinete birakariak: Motak. Materiala. Doikuntzak. Lubrifikazioa. 
- Irristatze-orga linealak, gida, plaka, zutabe eta zorroekin, besteak beste. 
- Errodamendu birakari eta linealak: Motak. Aplikazioa. Muntaketa-bitartekoak. Doikuntzak. Lubrifikazioa. 
- Kojinete eta ardatzetarako estankotasun-junturak: Motak. Ezaugarriak. 
- Kuboetarako loturak: Txabetak, mihiak eta konoak, besteak beste. 
- Akoplamenduak: 

• Mahukakoak. 
• Platerenak. 
• Horzdunak. 
• Elastikoak. 
• Cardan. 
• Hidraulikoak. 
• Segurtasunezkoak. 

- Enbrageak. 
• Horzdunak. 
• Igurzketazkoak. 
• Zentrifugoak. 
• Azazkalekoak. 
• Magnetikoak. 
• Hidraulikoak. 
• Pneumatikoak. 

- Balaztak. Pneumatikoak. Elektromagnetikoak. 
- Malguko elastikoak: Motak. Materialak. Ezaugarriak. Aplikazioak.  

4. Mugimendu-transmisoreak. 
- Uhal bidezko transmisioa: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Kate bidezko transmisioa: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Engranaje bidezko transmisioa: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioak. 
- Engranaje-trenak. Abiadura-erreduktoreak. Abiadura-kaxak. Engranaje diferentzialeko mekanismoak. 
- Trinket-mekanismoa. 
- Eszentriko eta espeken mekanismoak. 
- Biela-/biradera-mekanismoa. 
- Pinoi-/kremailera-mekanismoa. 
- Irristaketa edo errodadura bidezko torloju-/azkoin-mekanismoa. 

5. Oinarrizko magnitude mekanikoen kalkulua. 
- Transmisio-erlazioa. 
- Abiadura lineala eta angeluarra. 
- Motorrean behar den abiatze-potentzia. 
- Igurtzimenduko, azelerazioko, abiatzeko, balaztatzeko edota indargetzeko indarrak eta pareak. 29 
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- Parametroen arteko erlazioa: Parea. Potentzia. Abiadura. 
6. Automatismo pneumatiko/hidraulikoak. 

- Kalkuluak: Unitateak. Ezaugarriak. Legeak. 
- Fluidoak: Motak. Ezaugarriak. 
- Eragingailuak: Linealak. Birakariak. Biraketa mugatukoak. 
- Direkziozko balbulak. 
- Blokeo-balbulak. 
- Emari-balbulak. 
- Presio-balbulak. 
- Eragintza-taldeak: Ponpak. Tangak. Iragazkiak. Osagarriak. 
- Hodiak. Konexioak. Akoplamenduak. Bridak. 
- Estankotasun-junturak. Motak. Ezaugarriak 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0621 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, muntaketari 
dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinen elementu mekaniko eta elektromekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak eta multzoen proba 
funtzionalak gauzatzea, segurtasun-baldintzetan erreminta eta ekipamendu egokiak erabilita. 

EI1.1 Elementu mekanikoen eta elektromekanikoen muntatze-prozesua definitzen duten dokumentuetako funtsezko 
edukiak azaltzea. 
EI1.2 Makinak osatzen dituzten multzo mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko eta desmuntatzeko teknikak 
azaltzea. 
EI1.3 Elementu mekanikoak eta elektromekanikoak muntatzeko eragiketetan erabiltzen diren erreminta eta 
ekipamendu osagarriak deskribatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta horiek erabiltzeko eta 
kontserbatzeko modua azaltzea. 
CE1.4 Talde mekanikoa eta/edo elektromekanikoa muntatzeko dokumentazio teknikoa edukita: 

- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntaketa-segida ezartzeko eta zer tresna eta 
erreminta behar diren adierazita. 

- Behar diren baliabideak, lanabesak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Piezen ezaugarriak aztertzea, zehaztutako prozedurak erabiliz. 
- Prozedurei jarraikiz muntatzea elementuak eta piezak. 
- Muntatze-prozesuaren kontrolak prozedurei jarraikiz egitea. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar doitzea, espezifikazioei jarraikiz eta behar diren 

neurketa-ekipamenduak eta tresnak erabiliz. 
- Muntatutako multzoa martxan jartzeko prestatzea: ezpurutasunak garbitzea, koipeztatzea, orekatzea eta 

abar, espezifikazioei jarraikiz. 
- Funtzionamendu-probak egitea, eta gailuak erregulatzea, ezarritako baldintzak bete ditzaten. 
- Prozesuko lan-parteak behar den zehaztasunez egitea. 

A2: Makinetarako sistema hidrauliko eta pneumatikoak eraikitzeko muntaketa-teknikak aplikatzea, espezifikazio teknikoetan 
oinarrituta horiek prestatuz, betiere segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Sistema hidraulikoen eta pneumatikoen muntatze-prozesuak definitzen dituen dokumentuetako funtsezko 
edukiak azaltzea. 
EI2.2 Zirkuitu hidraulikoak eta pneumatikoak muntatzeko eragiketetan erabiltzen diren erreminta eta ekipamendu 
osagarriak deskribatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko 
modua azaltzea. 30 
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EI2.3 Zirkuitu hidrauliko bati eta zirkuitu pneumatiko bati buruzko dokumentazio teknikoa edukita: 
- Planoak, prozedurak eta espezifikazioak interpretatzea, muntatze-segida zehazteko. 
- Behar diren baliabideak, lanabesak eta erremintak prestatzea eta antolatzea. 
- Muntaketa-faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana zehaztea. 
- Elementuen ezaugarriak aztertzea, dagozkien prozedurak erabiliz. 
- Prozedurei jarraikiz muntatzea elementuak eta piezak. 
- Zehaztutako materialekin hodiak eraikitzea, eta zehaztutako prozedurei jarraikiz muntatzea eta lotzea. 
- Muntatze-prozesuaren kontrolak prozedurei jarraikiz egitea. 
- Akoplamenduak, lerrokatzeak, mugimenduak eta abar doitzea, espezifikazioei jarraikiz eta behar diren 

neurketa-ekipamenduak eta tresnak erabiliz. 
- Muntatutako multzoa martxan jartzeko prestatzea: ezpurutasunak garbitzea, koipeztatzea eta abar, 

espezifikazioei jarraikiz. 
- Funtzionamendu-probak egitea, eta gailuak erregulatzea, ezarritako baldintzak bete ditzaten. 
- Prozesuko lan-parteak behar den zehaztasunez egitea. 

A3: Zehatz eta seguru egitea doitze- eta erregulatze-eragiketak sistema mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoetan, 
prozedurarik egokiena erabiliz, eta ekipamenduak doitzeko baldintzak betez. 

EI3.1 Makinak eraikitzeko erabiltzen diren doitze-sistemak azaltzea. 
EI3.2 Bi elementu mekanikoren arteko akoplamendurako doitze egokiak aukeratzea, kontuan izanik bi piezaren arteko 
mugimendu erlatiboak, esfortzuak, ukipen-luzerak eta abar. 
EI3.3 Teknika metrologikoak eta egiaztapen-lanabesak deskribatzea. 
EI3.4 Talde mekaniko bat (abiadura-erreduktorea, abiadura-erregulagailua, eta abar) eta horren espezifikazio 
teknikoak edukita: 

- Horiek osatzen dituzten elementuetako bakoitza identifikatzea. 
- Elementuetako bakoitza desmuntatzea eta garbitzea, teknika eta lanabes egokiak erabiliz. 
- Elementuen azal funtzionalen neurrien espezifikazioak eta egoerak aztertzea, ekipamendu egokia erabiliz. 
- Azalera lauak eta zilindrikoak, eszentrikotasunak, gurpilen hortzak eta abar aztertzea, ekipamendu egokiak 

erabiliz. 
- Elementu bakoitza muntatzea eta martxan jartzeko prest uztea, pieza hondatuak ordezkatuz (hala 

badagokio), eta, eragiketa bakoitzean, akoplamendu- eta funtzionalitate-baldintzak aztertuz. 
- Talde mekanikoa doitzea eta prestatzea, emandako espezifikazioak betez, eta ongi funtzionatzen duela 

egiaztatzea. 
 
Edukiak: 
1. Makina industrialen elementu mekanikoen muntaketa. 

- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Erabilera-eskuliburuak. Akatsen historikoa. 
Katalogoak. 

- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko eragiketak egiteko makinak, lanabesak, erremintak eta baliabideak. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak (lasaierak zuzentzea, lerrokatzeak, tenkaketak, eta abar). 
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan. 
- Elementu eta makinak garbitzeko teknikak. 
- Elementuak berriz estutzeagatiko edo amarratzeagatiko teknikak. 
- Koipeztatzea eta lubrifikazioa: Marruskadura. Olioak. Koipeak. Aditiboak. Koipeztatze-prozedurak. 
- Ebaketa-fluidoak: Motak. Ezaugarriak. Hautaketa. 
- Makinen instalazioa: 

• Bankadak. 
• Zimenduak. 
• Ainguraketak. 
• Kargak segurtasunez garraiatzeko eta jasotzeko baliabideak. 

- Multzoaren funtzionalitate-probak. 
- Pertsona eta ekipamenduetarako segurtasun- eta ingurumen-neurriak. 

2. Makina industrialen elementu pneumatikoen muntaketa. 
- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Eskema pneumatikoak. Erabilera-eskuliburuak. 

Akatsen historikoa. Katalogoak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko eragiketak egiteko makinak, lanabesak, erremintak eta baliabideak. 31 
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- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak. 
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza. 
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan. 
- Lubrifikazioa: Olioak. Koipeak. 
- Multzoaren funtzionalitate-probak. 
- Hainbat eragiketa gauzatzeko mota-denborak. 
- Pertsona eta ekipamenduetarako segurtasun- eta ingurumen-neurriak. 

3. Makina industrialen elementu hidraulikoen muntaketa. 
- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Eskema hidraulikoak. Erabilera-eskuliburuak. Akatsen 

historikoa. Katalogoak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko eragiketak egiteko makinak, lanabesak, erremintak eta baliabideak. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak. 
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza. 
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan. 
- Lubrifikazioa: Marruskadura. Olioak. Koipeak. Aditiboak. 
- Multzoaren funtzionalitate-probak. 
- Hainbat eragiketa gauzatzeko mota-denborak. 
- Pertsona eta ekipamenduetarako segurtasun-neurriak eta ingurumen-babeseko neurriak. 

 
 
1.3 prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUETAKO MATXUREN DIAGNOSTIKOA 
 
Kodea: UF0622 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Makinen mekanismo eta zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoetako matxurak diagnostikatzea, matxura horien jatorria 
identifikatuta eta teknikarik egokienak aplikatuta, betiere segurtasun-baldintzetan. 

EI1.1 Makinen matxura mekanikorik ohikoenen jatorria identifikatzea, eta matxura horiek eragin dituzten kausekin 
lotzea. 
EI1.2 Makinen zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoen matxurarik ohikoenen jatorria identifikatzea, eta matxura horiek 
eragin dituzten kausekin lotzea. 
EI1.3 Matxuren diagnostikorako gehien erabiltzen diren ekipamenduak eta horrelako ekipamenduen aplikazio-
eremurik egokienak deskribatzea. 
EI1.4 Zerbitzuan dagoen makina bat eta horren dokumentazio tekniko egokia edukita (aurretiaz makina horretan esku 
hartu da, eta sistemetan matxuraren edota disfuntzioren bat eragin da): 

- Sistema bakoitzaren dokumentu teknikoak interpretatzea, haren bloke funtzionalak eta elementuak 
identifikatuz. 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta efektuen arabera zehaztea haien ezaugarriak. 
- Matxura sor dezaketen kausen hipotesiak egitea, eta sistemak dituen sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko plan bat prestatzea. 
- Zer ekipamendu eta lanabes behar diren zehaztea. 
- Esku hartzeko behar diren segurtasun-neurriak hartzea, planaren arabera. 
- Matxurak eragin dituzten elementuak aurkitzea, beharrezko prozedurak erabiliz eta dagokion epean. 
- Matxuren diagnostikoari buruzko txosten bat egitea, egindako jarduerak deskribatuz, betiere lortutako 

emaitzetan oinarrituz. 
A2: Makinen elementuen eta piezen egoera diagnostikatzea, neurketa- eta behaketa-teknikak erabiliz. 

EI2.1 Marruskaduragatik, erosioagatik, errodamenduagatik eta beste hainbat arrazoirengatik piezek jasan dezaketen 
higadura-prozesua deskribatzea. 32 
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EI2.2 Pieza erabilien higadura ohikoak eta ezohikoak identifikatzea, azal higatuen parametroak jatorrizko piezekin 
aztertuz eta alderatuz. 
EI2.3 Argazkiak eta hainbat kausarengatik kalteren bat jasan duten benetako piezak edukita (erosio-kalteak balbulen 
asentuetan, irristailu hidraulikoetan edota kojinete eta errodamendu kaltetuak, besteak beste): 

- Gune erosionatuak identifikatzea. 
- Hausturak aztertzea. 
- Kausa posibleak zehaztea (koipeztatze-falta, tenperatura altuak, olio zikina eta abar). 
- Egungo neurriak jatorrizko neurriekin —dagozkien planoetan jasotakoekin— alderatzea, eta higadura eta 

erosioen larritasuna kuantifikatzea, neurketak lanabes egokiekin eginez. 
A3: Mantentze-eragiketak gauzatzea, betiere elementurik ordezkatzea eskatzen ez badute, prozedurak hautatuz eta behar 
den segurtasunarekin. 

EI3.1 Ekipamendu mekaniko, hidrauliko eta pneumatikoetan egin beharreko mantentze prebentiboko eragiketak 
deskribatzea. 
EI3.2 Mantentze prebentiboko eragiketetan erabiltzen diren erreminta eta ekipamendu osagarri esanguratsuenak 
deskribatzea, tipologiaren eta funtzioaren arabera sailkatzea, eta horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua 
azaltzea. 
EI3.3 Sistema mekaniko, hidrauliko eta/edo pneumatikoak dituen makina batean, dokumentazio teknikoa dugula 
kontuan hartuz: 

- Dokumentazio teknikoan eta makinan identifikatzea mantentze prebentiboko eragiketak eskatzen dituzten 
sistema eta elementuak. 

- Makina eta ekipamenduen sistemen aldagaietatik datuak lortzea, ezarritako behaketa- eta neurketa-
prozedurak aplikatuz (soinuak, bibrazioak, kontsumoak, tenperaturak, eta abar) eta tresna, lanabes eta 
erremintak modu egokian erabiliz. 

- Lotura- eta finkatze-elementuak garbitzeko, koipeztatzeko, lubrifikatzeko eta doitzeko, lasaierak 
zuzentzeko, lerrokatzeko, transmisio-uhalak tenkatzeko, azalera-egoerak behatzeko eta abarreko 
eragiketak gauzatzea, lanabes eta erremintak modu egokian erabiliz eta material eta produktuak behar den 
segurtasunarekin manipulatuz. 

- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen balioak doitzea. 
- Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/urritasunak eta historikoen bankurako behar diren 

datuak jasoko lirateke bertan. 
 
Edukiak: 
1. Matxura mekanikoak makina industrialetan. 

- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Erabilera-eskuliburuak. Akatsen historikoak. 
Katalogoa. 

- Akats mekanikoak sortzen dituzten iturriak: Deslerrokatzeak. Lasaierak. Bibrazioak. Soinuak. Tenperaturak. 
- Matxura mekaniko ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisi eta prozedurak. (Mantentze prebentiboa). 
- Behatzeko, neurtzeko eta abarrerako elementuen egoeraren diagnostikoa. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxura mekanikoen diagnostikoan erabili beharreko ekipamendu, erreminta eta baliabide osagarriak. 
- Matxura mekanikoen diagnostikoan erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa, mantentze prediktiboko tekniken bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxuraren eraginaren analisia mantentze prebentibo edo prediktiboko sistemetan. 

2. Matxura pneumatiko/hidraulikoak makina industrialetan. 
- Dokumentazio teknikoa. Multzo-plano mekanikoak. Eskema pneumatiko/hidraulikoak. Erabilera-eskuliburuak. 

Akatsen historikoak. Katalogoa. 
- Akats pneumatiko eta hidraulikoak sortzen dituzten iturriak: Deslerrokatzeak. Lasaierak. Bibrazioak. Soinuak. 

Tenperaturak. Presioak. Emariak. Eragingailuen mugimendu erratikoak. Besteak beste. 
- Matxura pneumatiko/hidraulikorik ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak: Matxura zehazteko analisi eta prozedurak. 
- Behatzeko, neurtzeko eta abarrerako elementuen egoeraren diagnostikoa. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxura pneumatiko/hidraulikoen diagnostikoan erabili beharreko ekipamendu, erreminta eta baliabide osagarriak. 33 
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- Matxura pneumatiko/hidraulikoen diagnostikoan erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa, mantentze prediktiboko tekniken bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxuraren eraginaren analisia mantentze prebentibo edo prediktiboko sistemetan. 

 
 
1.4 prestakuntza-atala 
MAKINA INDUSTRIALEN ELEMENTUEN KONPONKETA 
 
Kodea: UF0623 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mantentze-teknikak aplikatzea, betiere elementuren bat ordezkatzea eskatzen badute, prozedurak hautatuz eta behar 
den segurtasunarekin. 

EI1.1 Zerbitzuan dagoen makina bat —benetakoa edo simulatua— eta horren dokumentazio teknikoa edukita 
(dokumentazio horretan ordezkatu beharreko piezak edo elementuak zeintzuk diren adierazten da): 

- Pieza edo elementu horiek dokumentazio teknikoan identifikatzea, horien ezaugarriak lortzea eta 
eragiketaren irismena ebaluatzea. 

- Desmuntatze-/muntatze-plan bat ezartzea, baita aplikatu beharreko prozedurak ere, honako hauek 
adierazita: Deskonektatu beharreko elementuak. Makinaren zatiei dagokienez, isolatu beharrekoak. 
Kontuan hartu beharrekoak. Konexio-krokisa. 

- Behar diren erremintak, neurtzeko ekipamenduak eta baliabideak aukeratzea. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar diren segurtasun-neurrien plana ezartzea. 
- Zirkuitu hidrauliko eta elektrikoetan desmuntatu behar diren ekipamenduak (ekipamenduak zirkuitu 

horretan konektatuta daude). 
- Instalazioaren olioak berreskuratzea. 
- Adierazitako piezak desmuntatzea, egiaztatzea, eta hala badagokio, ordezkatzea, eta ekipamendua 

muntatzea. 
- Ekipamenduak dagozkien zirkuituekin lotzea. 
- Ekipamendua garbitzea, koipeztatzea, eta abar, funtzionamendu-baldintzetan utziz. 
- Ekipamenduak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea, eta sistemak erregulatzea (hala 

badagokie), berriz ere funtzionatzeko moduan izan daitezen. 
- Prozesuko lan-parteak behar den zehaztasunez egitea. 

 
Edukiak: 
1. Makina industrialen sistema mekanikoen konponketa. 

- Dokumentazio teknikoa, mantentze-lan mekanikoko eragiketei dagokienez. 
- Konponketarako erabili beharreko makina, ekipamendu, lanabes, erreminta eta baliabideak. 
- Garbiketa, berriz estutzeak, ihesak, lubrifikazioa eta hoztea, besteak beste. 
- Elementu mekanikoen doikuntzak eta erregulazioa. 
- Desmuntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Elementu mekanikoak neurtzeko eta egiaztatzeko teknikak. 
- Pieza akastunak konpontzeagatiko mantentze zentzatzailea. 
- Mantentze prebentiboko planen jarraipenagatiko konponketa. 
- Muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostenak egitea. 

2. Makina industrialen sistema pneumatiko/hidraulikoen konponketa. 
- Dokumentazio teknikoa, elementu pneumatiko/hidraulikoen mantentze-lanetako eragiketei dagokienez. 
- Konponketarako erabili beharreko makina, ekipamendu, lanabes, erreminta eta baliabideak. 34 
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- Garbiketa, berriz estutzeak, ihesak eta lubrifikazioa, besteak beste. 
- Presio, emari, abiadura eta abarren doikuntzak eta erregulazioa. 
- Desmuntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Elementu pneumatiko/hidraulikoak neurtzeko eta egiaztatzeko teknikak. 
- Pieza akastunak konpontzeagatiko mantentze zentzatzailea. 
- Mantentze prebentiboko planen jarraipenagatiko konponketa. 
- Muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostenak egitea. 

 
 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
INDUSKETAKO ETA FABRIKETAKO ZERBITZU OROKORREN 
INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF1387_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1387_2: Indusketako eta fabriketako zerbitzu orokorren instalazioak 
muntatzea eta mantentzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazioen muntaketa eta mantentzea baino lehenagoko eragiketak ezartzea, erremintak, lanabesak eta materialak 
prestatzeari, lan-inguruneari eta segurtasun-arauei dagokienez. 

EI1.1 Ekipamenduen muntaketarako eta mantentze-lanetarako eskuliburuak interpretatzea, eskuliburu horietan egin 
beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura identifikatuz. 
EI1.2 Erauzketa-industrietako instalazioen muntaketak eta mantentze-lanetan erabilitako erremintak eta 
ekipamenduak zerrendatzea, horiek erabiltzeko eta mantentzeko modua azalduta. 
EI1.3 Erauzketa-industrietako muntaketa- eta mantentze-eragiketetako arrisku espezifikoak identifikatzea, hartu 
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.4 Muntaketa- eta mantentze-jardueretan derrigorrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea, 
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.5 Muntaketa- eta mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamenduen 
erabilera eta mantentze egokiak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.6 Muntaketa, mantentzea edota konponketaren eraginpeko languneak seinaleztatzeko eta hesitzeko eragiketak 
deskribatzea, eta baita horiek argiztatzeko baldintzak ere. 
EI1.7 Konponketa- eta mantentze-eragiketak baino lehen eta horien bitartean jarraitu beharreko jardun-protokoloa 
identifikatzea: katigamendurako, blokeorako, lurrera jartzeko, abisuetarako, jakinarazpenetako eta abarrerako 
baliabideak. 
EI1.8 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. 
EI1.9 Muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak gauzatu ondoren ekipamenduak abiarazteko prozedura 
deskribatzea, egin beharreko egiaztapenak eta ziurtapenak adierazita eta hartu beharreko ardurak nabarmenduta. 
EI1.10 Mantentze prebentiboko eta/edo zentzatzaileko parteen egitura eta edukia adieraztea, ohiko ereduei jarraikiz. 

A2: Aireztapen-instalazioen muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta egokiak erabilita 
eta segurtasun-baldintzetan. 

EI2.1 Aireztapen nagusiaren funtzioak eta osagaiak azaltzea, erregulazio-sistemak eta kontrol-gailuak identifikatuz, 
eta baita horren funtzionamendu anomaloaren edo disfuntzioaren ondorioak azaltzea ere. 35 
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EI2.2 Haizagailu-mota bakoitza eta horrelakoen osagarriak muntatzeko eragiketak deskribatzea eta muntaketa-segida 
identifikatzea. 
EI2.3 Ate eta uhateak muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak eta horrelakoen eragintza-motak eta osagarriak 
deskribatzea, muntaketa-segida eta segurtasun-baldintzei eusteko prozedura identifikatuz. 
EI2.4 Aireztapen nagusiko instalazioen berezko mantentze prebentibo eta zentzatzaileko eragiketak zerrendatzea eta 
deskribatzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI2.5 Aireztapen nagusiaren zirkuituaren mantentze-lanak gauzatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz: 

- Haizagailu nagusiaren errodetea ibilgetzea. 
- Besoen angelua erregulatzea, zirkuituan behar den emariaren arabera. 
- Ateak eta uhateak berrikustea, erregulatzea eta mantentzea. 
- Ateak eta uhateak abiaraztea eta horien funtzionamendua egiaztatzea. 
- Kontrol- eta automatizazio-sistema begiratzea. 

EI2.6 Zaku-hondoko zereginen aireztapen sekundarioko zirkuituaren funtzioak eta osagaiak deskribatzea, 
haizagailuen eta erregulazio-sistemen kokapena identifikatuz. 
EI2.7 Aireztapen sekundarioan erabilitako haizagailu, hodi eta osagarriak muntatzeko eragiketak deskribatzea, 
muntaketa-segida eta -forma identifikatuz. 
EI2.8 Aireztapen sekundarioaren berezko mantentze prebentibo eta zentzatzaileko eragiketak zerrendatzea eta 
deskribatzea, funtzionamendu-erregimen egokia lortzeko egin beharreko egiaztapenak deskribatuta. 
EI2.9 Aireztapen sekundarioaren zirkuituaren muntaketa eta mantentze-lanak egitea: 

- Adierazitako tokirako haizagailurik egokiena instalatzea, jasotako argibideei eta aplikatu beharreko 
segurtasun-araudiari jarraikiz. 

- Irensten eta bultzatzen duten kanalizazioak instalatzea. 
- Erregulazio-konexioak, osagarriak eta elementuak ipintzea. 
- Haizagailu osagarrien kokapena aldatzea eta kanalizazioak luzatzea. 
- Errodamenduen tenperatura egiaztatzea. 
- Aireztapen sekundarioaren egoera berrikustea, ihesak, narriadurak edo bestelako anomaliak identifikatuz. 

EI2.10 Aireztapen nagusiko eta sekundarioko instalazioetako anomalia eta matxurarik ohikoenak —horrelako 
instalazioen funtzionamendu eta segurtasun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, kausa posibleak 
adierazita eta diagnosi- eta lokalizazio-metodoak identifikatuta. 
EI2.11 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI2.12 Aireztapen-instalazioetako matxurak konpontzea: 

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin lotuz. 
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura definitzea. 
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte bat egitea. 

A3: Aire konprimatuko sarearen muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta egokiak 
erabilita eta segurtasun-baldintzetan. 

EI3.1 Aire konprimatuko sarearen funtzioak eta osagaiak azaltzea, konpresore- eta galdaratxo-motak eta erregulazio-, 
banaketa- eta segurtasun-sistema mota nagusiak identifikatuta. 
EI3.2 Aire konprimatuko sarearen osagaiak muntatzeko eragiketak deskribatzea (konpresoreak, galdaratxoak, hodiak 
eta osagarriak), muntaketa-segida identifikatuta. 
EI3.3 Aire konprimatuko instalazioen berezko mantentze prebentibo eta zentzatzaileko eragiketak zerrendatzea eta 
deskribatzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI3.4 Aire konprimatuko zirkuituen muntaketa- eta mantentze-eragiketak gauzatzea: 

- Konpresorea instalatzea, konpresorearen sarrera-presioa eta tiroa erregulatuz. 
- Hozte-sistemaren osagaiak instalatzea. 
- Galdaratxoak instalatzea, duten estankotasuna eta sarrera-presioa egiaztatuz. 
- Hodiak eta osagarriak instalatzea, muntaketa-eskemari jarraikiz. 
- Konpresorearen, hozte-sistemaren eta galdaratxoen egoera eta funtzionamendu egokia berrikustea. 
- Aire konprimatuko sarearen egoera berrikustea, ihesak, narriadurak edo bestelako anomaliak identifikatuz. 
- Galdaratxoak, hodiak eta iragazkiak garbitzea, purgatzea eta/edo ordezkatzea. 

EI3.5 Aire konprimatuko instalazioetako anomalia eta matxurarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtzionamendu 
eta segurtasun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, kausa posibleak adierazita eta diagnosi- eta 
lokalizazio-metodoak identifikatuta. 
EI3.6 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 36 
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EI3.7 Aire konprimatuko instalazioetako matxurak konpontzea: 
- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin lotuz. 
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura definitzea. 
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte bat egitea. 

A4: Ur- eta hustubide-sarearen muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta egokiak 
erabilita eta segurtasun-baldintzetan. 

EI4.1 Hustubide-instalazioaren funtzioak eta osagaiak azaltzea eta ponpa nagusiak, erregulazio-gailuak eta 
automatismoak identifikatzea. 
EI4.2 Elikadura- eta hustubide-mailakatzeak azaltzea, gainditu beharreko altuera manometrikoaren, erdiko ponpaketa-
estazioen eta ponpen abiarazte-agindurako sinkronizazio-sistemaren arabera. 
EI4.3 Ponpak, hodiak eta osagarriak eta horien erregulazio-gailuak eta automatismoak muntatzeko eragiketak 
deskribatzea eta muntaketa-segida identifikatzea. 
EI4.4 Ur- eta hustubide-instalazioen berezko mantentze prebentibo eta zentzatzaileko eragiketak zerrendatzea eta 
deskribatzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI4.5 Ur- edo/eta hustubide-sareen instalaziorako eta mantentze-lanetarako eragiketak gauzatzea: 

- Ponpa instalatzea eta abiaraztea. 
- Hodiak eta osagarriak instalatzea. 
- Etengailu eta maila-zunden funtzionamendua egiaztatzea. 
- Presioak eta estankotasunak egiaztatzea. 
- Errodamenduen tenperaturak egiaztatzea. 
- Ur- edo/eta hustubide-sarearen egoera berrikustea, ihesak, narriadurak edo bestelako anomaliak 

identifikatuz. 
- Instalazioari eta mantentze-lanei buruzko parteak idaztea. 

EI4.6 Ur- eta hustubide-instalazioetako anomalia eta matxurarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtzionamendu 
eta segurtasun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, kausa posibleak adierazita eta diagnosi- eta 
lokalizazio-metodoak identifikatuta. 
EI4.7 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI4.8 Ur- eta hustubide-instalazioetako matxurak konpontzea: 

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin lotuz. 
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura definitzea. 
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte bat egitea. 

A5: Burdinbidearen gaineko garraio-instalazioen (trenguneak, maniobra-begiztak, bide-aldaketak, gidatzeak, errailbakarrak 
eta bestelakoak) muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta egokiak erabilita eta 
segurtasun-baldintzetan. 

EI5.1 Trengune-motak eta horien baldintza funtzionalak eta segurtasun-eskakizunak bereiztea. 
EI5.2 Trenguneen trenbide-zabalguneetako balaztatze-, banaketa-, hurbilketa- eta bultzatze-automatismoak 
identifikatzea. 
EI5.3 Trenen maniobra-begizta motak, arraste-katea eta konposizio-automatismoak bereiztea. 
EI5.4 Bideetako osagaiak, gailuak eta lanabesak identifikatzea. 
EI5.5 Bideak egoera normaletan, kurbetan, aldaketekin eta plakekin muntatzeko eta luzatzeko eragiketak 
deskribatzea. 
EI5.6 Dauden lanabesen araberako erraileratze-eragiketak deskribatzea. 
EI5.7 Horrelako instalazioen anomalia eta matxurarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtzionamendu eta 
segurtasun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, sintomarik ohikoenak adierazita eta kausa 
posibleak azalduta. 
EI5.8 Sistemen matxurak diagnostikatzeko eta lokalizatzeko erabiltzen den prozesu orokorra azaltzea, batetik, 
sistema bakoitzean, eta bestetik, horrelako instalazioetan guztiak edo batzuk txertatuz. 
EI5.9 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea. 
EI5.10 Orratz bidezko aldaketa-muntaketa gauzatzea: 

- Plataformaren egoera egokia balasto parekatuarekin egiaztatzea eta aldaketaren kokapena zuinkatzea. 
- Bidearen trazaduran peralteak, inklinazioak eta desbiderazioak egiaztatzea. 
- Ezpata-unitatea instalatzea, parekatuz eta bidean eta zeharrormetan akoplatuz. 37 
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- Desbideratze-unitatea instalatzea, parekatuz eta ezpatetan eta zeharrormetan akoplatuz. 
- Eragintza-unitatea ezpatetan akoplatzea, zeharrormetara finkatzea eta desplazamendua doitzea. 
- Aldaketaren funtzionamendu egokia egiaztatzea. 

EI5.11 Arraste-katea konpontzea: 
- Arraste-katearen arrapalatik bagoiak kentzea. 
- Matxuratutako maila identifikatzea. 
- Unitate eragilearen elikadura deskonektatzea. 
- Katea lasaitzea eta katearen bi muturrak —mailatik gertu daudenak— finkatzea. 
- Maila aldatzea. 
- Finkagailuak ezabatzea eta katea tenkatzea. 
- Horien funtzionamendu egokia egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Indusketako eta fabriketako zerbitzuen instalazioen muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetarako 
printzipio orokorrak. 

- Erabilera-eskuliburuak. Interpretazioa. 
- Mantentze-parteak. 
- Matxuren eta konponketen parteak. 
- Muntaketa- eta mantentze-lanetan erabilitako erreminta, lanabes, osagarri eta material nagusiak: 

• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 

- Segurtasuna: 
• Arrisku nagusiak. 
• Segurtasun-arauak. 
• Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
• Seinaleztapenak. 
• Makinen segurtasun-gailuak. 

- Ingurumena: 
• Ingurumen-arriskuak. 
• Babes-arauak. 
• Hondakinak: Motak. Kudeaketa. Edukiontziak. 

2. Indusketako eta fabriketako aireztapen-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 
- Aireztapen nagusia: 

• Haizagailu-motak: zentrifugoak eta axialak. 
• Muntaketa. 
• Erregulazioa. 
• Tara zehaztea. 
• Haizagailuen akoplamendua: paraleloan eta seriean. 
• Aireztapena alderantzikatzeko mekanismoak. 
• Emariak eta presioak erregulatzeko gailuak. 
• Automatismoak. 
• Aldizkako kontrolak. 

- Aireztapen sekundarioa: 
Haizagailu-motak• : elektrikoak eta aire konprimatukoak. 

• Putz egiten eta irensten duen aireztapena. 
• Injektoreak. 
• Kanalizazioa. Metalikoa. Loturak. Malgua. Akoplamenduak. 
• Instalazio eta ekipamenduen muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Prozesu operatiboak. 
• Funtzionamendu-parametroak. 
• Emarien eta presioen kontrola. 
• Ihesen detekzioa. 
• Matxurak. 
• Diagnostiko-prozedura. 
• Konponketa-prozedura. 38 
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 ihesek izan dezaketen ingurumen-inpaktua. 
3. Induske o - eta hustubide-instalazioen 

: 
Funtzionamendu-modua. 

a eta kontrola. 

a bero-berreskuragailuak. 

rea. Eraikitzea. Mantentze-lanak. Balbulak. Osagarriak. 

. 
ta materialak. 

mendu-parametroak. 

tiko-prozedura. Konponketa-prozedura. Parteak. 
- Ur-  h

Ponpa-motak: horizontalak eta murgilduak.

n erregulazioa. 

a eraikitzea. 

k putzuen sakontzean. 

ta materialak. 

o-prozedura. Konponketa-prozedura. Parteak. 
rimatuko instalazio eta hustubide-instalazioetan ihesek izan dezaketen ingurumen-inpaktua. 

4. Indusket ze-

• Motak. 
ionamendu-modua. 

ismoak. 

- Bid  a
ntsionalak. 

• Aireztapen-instalazioetan
tak  eta fabriketako aire konprimatuko instalazioen eta ur

muntaketa eta mantentze-lanak. 
- Aire konprimatuko instalazioa

• Konpresoreak. Motak. 
• Osagaiak. 
• Erregulazio
• Galdaratxoak eta tangak. 
• Babes-sistemak. 
• Hozte-sistemak et
• Emariak eta presioak erregulatzeko gailuak. 
• Automatismoak. 
• Aldizkako kontrolak. 
• Aire konprimatuko sa
• Ekipamendu eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak. 
• Prozesu operatiboak. 
• Erabilera-eskuliburuak
• Erremintak, lanabesak e
• Segurtasun-arauak. 
• Parteak. 
• Funtziona
• Emarien eta presioen kontrola. 
• Ihesen detekzioa. 
• Matxurak. Diagnos
 eta ustubide-instalazioa: 

 • Ponpaketa-estazioak. 
• Osagaiak. 

endu-modua. • Funtzionam
• Babesgarriak.  

k. • Maila-etengailua
• Emarien eta altuere
• Automatismoak. 
• Aldizkako kontrolak. 
• Hustubide-kanalizazio
• Balbulak eta osagarriak. 

, osagarria• Ponpa bereziak: lohienak
Ekipamendu eta instalazio• en muntaketa eta mantentze-lanak. 

• Prozesu operatiboak. 
• Erabilera-eskuliburuak. 
• Erremintak, lanabesak e
• Segurtasun-arauak. 
• Parteak. 
• Matxurak: Diagnostik
• Aire konp
ak  eta fabriketako burdinbidearen gaineko garraio-instalazioen muntaketa eta mantento

lanak. 
- Trenguneak: 

 
• Funtz
• Automat
• Babesgarriak. 
een zpiegitura: 
• Ezaugarri dime
• Osagaiak. 
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ena. 
a. 

- Ma r

endu-moduak. 
- Gid ea

besgarriak. 
- Bide eta aparatuen muntaketa: Prozesu operatiboa. 
- Err ra

su operatiboa. 
- Eki e lazioen mantentze-lanak: 

- Ma a
. 

usak. 
 

ta-prozedura. 

- Ho k k diren arrisku eta segurtasun-neurri nagusiak. 
 

. prestakuntza-modulua:  
U ERDIMUGIKORREN MUNTAKETA ETA 

AN  

• Aparatuak. 
• Seinaleztap
• Katigamendu
niob a-begiztak: 
• Motak. 
• Funtzionam
atz : 
• Motak. 
• Ba

aile tzea: 
• Lanabesak. 
• Proze
pam ndu eta insta
• Eskuliburuak. 
• Prozesu operatiboa. 
txur k: 
• Seinale eta arrastoak
• Ka
• Diagnostiko-prozedura.
• Konponke
• Parteak. 

rrela o instalazioetarako espezifikoa
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MAKINA ETA EKIPAMEND
MANTENTZE LANAK LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETET
 
Kodea: MF1388_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1388_2: Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan makina eta ekipamendu 

.1 prestakuntza-atala 
ETAKO ETA ZULAKETAKO EKIPAMENDU 

u 

entea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
io-irizpideak: 

rauei dagokienez. 

erdimugikorrak muntatzea eta mantentzea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
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INDUSKETAKO, EBAK
ERDIMUGIKORREN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
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Gaitasun-errefer
Ahalmenak eta ebaluaz

ea baino lehenagoko eragiketak ezartzea, erremintak, lanabesak eta A1: Horrelako ekipamenduetan muntaketa eta mantentz
materialak prestatzeari, lan-inguruneari eta segurtasun-a
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 identifikatuz. 

rtu 

a, 

n 
k zehaztea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 

o, abisuetarako, jakinarazpenetako eta abarrerako 

rtu beharreko babes-neurriak adierazita, bereziki, hondakin-mota desberdinak sortzeari gagozkiola. 
edura 

 

A2: Z etak 
deskribatzea eta gauzatzea, erreminta egokiak erabilita eta segurtasun-baldintzetan. 

io osoko mikrominagailuak, sekzio 

 

zak 
oak— identifikatzea, ordezkatu baino lehen onar daitekeen higadura-

ikatzailearen erabilera-eskuliburuari jarraikiz. 

k, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei jarraikiz. 
, 

tze-lanetan: 
aztatzea. 

tea, programaturiko abiadurara iritsi arte erregulatuz. 
neurketa-aparatuen bitartez. 

EI2.9 Z

oera egiaztatzea. 

rtasuna egiaztatzea. 

EI2.10  
 egiaztatzea. 

EI1.1 Ekipamenduen muntaketarako eta mantentze-lanetarako eskuliburuak interpretatzea, eskuliburu horietan egin 
beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura
EI1.2 Horrelako ekipamenduen muntaketak eta mantentze-lanetan erabilitako erremintak eta ekipamenduak 
zerrendatzea, horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua azalduta. 
EI1.3 Erauzketa-industrietako muntaketa- eta mantentze-eragiketetako arrisku espezifikoak identifikatzea, ha
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.4 Muntaketa- eta mantentze-jardueretan derrigorrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatze
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.5 Muntaketa- eta mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamendue
erabilera eta mantentze egokia
EI1.6 Muntaketa, mantentzea edota konponketaren eraginpeko languneak seinaleztatzeko eta hesitzeko eragiketak 
deskribatzea, eta baita horiek argiztatzeko baldintzak ere. 
EI1.7 Konponketa- eta mantentze-eragiketak baino lehen eta horien bitartean jarraitu beharreko jardun-protokoloa 
identifikatzea: katigamendurako, blokeorako, lurrera jartzek
baliabideak. 
EI1.8 Muntaketa- eta mantentze-jarduerek ingurumenerako dituzten arrisku espezifikoak identifikatzea, kasu 
bakoitzean ha
EI1.9 Muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak gauzatu ondoren ekipamenduak abiarazteko proz
deskribatzea, egin beharreko egiaztapenak eta ziurtapenak adierazita eta hartu beharreko ardurak nabarmenduta.
EI1.10 Mantentze prebentiboko eta/edo zentzatzaileko parteak egitea, normalean ezarritako eredu eta prozedurei 
jarraikiz. 
ulaketako, indusketako, ebaketako eta euspeneko ekipamendu erdimugikorren muntaketa- eta mantentze-eragik

EI2.1 Zulaketako ekipamendu erdimugikor nagusiak sailkatzea: zulagailuak, jumboak, zulatzeko orgak, zundaketa-
ekipamenduak, indusketa-ekipamenduak —minagailua, lugorritzeko tresna, sekz
osoko minagailuak, scraperra, ebaketa-dragalinak, hari diamantatuko ebaketa-makinak, disko-zerrak, lugorritzeko 
tresnak eta euspeneko ekipamendu gehigarriak, buloi-makinak, gunitagailuak, proiekzio-robota, eta mortero eta 
hormigoietarako ponpak— eta horrelako ekipamenduen funtsezko osagaiak eta funtzionamendu-modua identifikatzea. 
EI2.2 Ekipamendu erdimugikorrak muntatzeko, erregulatzeko eta prestatzeko prozesua orokorrean deskribatzea,
fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei jarraikiz. 
EI2.3 Zulaketako, indusketako eta euspeneko makinen higadura-elementuak —pikak, hariak, diskoak, ontzien hort
eta minaketariak, kateak, kableak edota bestelak
maila ezagututa. 
EI2.4 Zulaketako, indusketako eta euspeneko makinen elementu higatuak aldatzeko jarraitu beharreko prozedurak 
deskribatzea, fabr
EI2.5 Ebaketako elementu mugikorrak berrikusteko, ordezkatzeko eta prestatzeko jarraitu beharreko prozedura 
deskribatzea: kateak, danborrak, pika-eramaileak eta bestelakoa
EI2.6 Ekipamendu erdimugikorretarako ezarritako mantentze-lanetako prozedura eta aldizkakotasuna adieraztea
fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuari jarraikiz. 
EI2.7 Barne-errekuntzako gasen konposizioa egiaztatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.8 Hari diamantatuko ebaketa-makinen manten

- Arraste-sistemaren eta ainguraketaren tenkaketa eta giden lerrokatzea egi
- Arraste-kableen egoera egiaztatzea. 
- Hari diamantatua aztertzea, duen egoera zehazteko. 
- Makina gutxieneko abiaduran abiaraz
- Makinaren funtzionamendu-parametroak egiaztatzea, 
- Dagokion partea betetzea, egindako egiaztapen eta/edo eragiketekin. 
ulatzeko ekipamenduaren mantentze-lanetan: 
- Sistema hidraulikoak modu egokian funtzionatzen duela egiaztatzea. 
- Jumboaren besoen irristagailuaren giden eg
- Besoen bultzada-kateen funtzionamendua eta tenkaketa egiaztatzea. 
- Zulatzearen eremuan besoak duen funtzionalitatea eta mugiko
- Motorretako gasak arazteko sistema egiaztatzea. 
- Dagokion partea betetzea, egindako egiaztapen eta/edo eragiketekin. 
 Eraso puntualeko minagailu baten mantentze-lanetan:
- Sistema hidraulikoaren isolamendu-kontrola eta funtzionamendu egokia
- Makina berrikusteko kokatzea, elikadura-iturriak deskonektatuz. 
- Pika-eramaileak egiaztatzea eta espezifikazioetatik kanpo dauden pikak ordezkatzea. 
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zea. 

EI2.11 horrelako instalazioen funtzionamendu eta 
segurt kalizazio-metodoak identifikatuta eta 

n eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 

stoekin lotuz. 
beharreko segurtasun-neurriak definitzea. 

Edukiak:
eta aire zabaleko indusketetan ekipamendu erdimugikorren muntaketa eta mantentze-lan 

nak. Konponketarenak. 
ilitako erreminta, lanabes, osagarri eta material nagusiak: 

- Seg a

tasun-arauak. 
 ekipamenduak. 

ipamenduak. 

- Ing m

s-arauak. 
. Kudeaketa. Edukiontziak. 

2. Indusket ,  euspeneko ekipamendu rren muntaketa eta mantentze-lanak. 
 Eki e

ko ekipamenduak, indusketako ekipamenduak, kargako ekipamenduak, ebaketako 
pamendu gehigarriak. 

- Hig r

. 

-lanetako eta ordezkapenerako prozedura. 
- Indusketako ekipamenduen zirkuitu hidrauliko eta pneumatikoak. 
- De z

. 

- Hautsaren kontra borrokatzeko sistemen funtzionalitatea egiaztat
- Makina abiaraztea eta eraginkortasun-protokoloa egiaztatzea. 
- Dagokion partea betetzea, egindako egiaztapen eta/edo eragiketekin. 
 Horrelako ekipamenduetako anomalia eta matxurarik ohikoenak —
asun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, diagnosi- eta lo

kausa posibleak adierazita. 
EI2.12 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzailee
EI2.13 Ekipamendu horietako batean matxura konpontzea: 

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arra
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura eta hartu 
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte bat egitea. 
 
 

1. Lurpeko 
mekanikoetarako printzipio orokorrak. 

- Erabilera-eskuliburuak: Interpretazioa. 
- Parteak: Mantentze-lanenak. Matxure
- Muntaketa- eta mantentze-lanetan erab

• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 
urt suna: 
• Arrisku nagusiak. 
• Segur
• Norbera babesteko
• Babes kolektiboko ek
• Seinaleztapenak. 
• Makinen segurtasun-gailuak. 
uru ena: 
• Arrisku nagusiak. 
• Babe
• Hondakinak: Motak
ako  ebaketako eta erdimugiko
pam ndu erdimugikorrak: -
• Motak. Funtzionamendu-modua. 
• Osagarriak: Zulaketa

ekipamenduak eta euspeneko eki
adu a-elementuak: 
• Pikak. 

k. • Ebaketa-burua
. • Kateak

• Arraste-kableak. 
antatua• Hari diam

• Zerrak. 
• Diskoak. 

 • Ontziak.
• Mantentze

spla amendu-sistemak: 
- Ekipamendu eta instalazioen muntaketa: Prozesu operatiboa. 

 mantentze-lanak. Prozesu operatiboa- Ekipamendu erdimugikorren
- Matxurak: 

• Sintomak. 
• Kausak. 
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gnostiko-prozedura. 
-prozedura. 

 
3.2 presta n

RAUZK A UEN ETA EUSPENEKO ELEMENTUEN MUNTAKETA 
AK 

a:  

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

io-irizpideak: 
 mantentze-

ipamendu egokiak erabilita eta segurtasun-baldintzetan. 
stalazio baten osagaiak azaltzea, funtsezko elementuak eta 

- eta 

tatzeko prozesua orokorrean deskribatzea, muntaketan, erregulazioan eta 

rak deskribatzea, eta baita kablea aldatzeko 

amarradurak, egitura, 

en-puntuak eta mantentze-lanetarako prozedura adieraztea, 

tze-

ren elementuei dagokienez, motak, 

ta segurtasun-balaztak). 
zea, 

untuak eta mantentze-

n eta esekiduren azalera-babesa berrikustea. 
a. 

una eta eraginkortasuna egiaztatzea. 
aila egiaztatzea. 

EI1.12 mendu eta 
segurt  lokalizazio-metodoak identifikatuta eta 
kausa 

o batean matxura konpontzea: 

otuz. 
ta hartu beharreko segurtasun-neurriak definitzea. 

• Dia
• Konponketa

ku tza-atala 
E ET KO EKIPAMEND
ETA MANTENTZE-LAN
 
Kodea: UF1145 
 
Iraupen  60 ordu
 
Gaitasun-e
 
Ahalmenak eta ebaluaz

1: Erauzketa-makinen eta errailbakarretako dibidieten eta horien elementu osagarrien muntaketa- etaA
eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta eta ek

EI1.1 Putzuko edo plano inklinatuko erauzketa-in
funtzionamendu-modua identifikatuz. 
EI1.2 Erauzketa-makinaren segurtasun- eta kontrol-gailuak zerrendatzea: abiadura-mugatzaileak, maniobra
segurtasun-balaztak, eta baita balaztatze-distantzia onargarriak ere. 
EI1.3 Erauzketako ekipamenduak mun
prestatzean dagozkion lanak adierazita, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei jarraikiz. 
EI1.4 Erauzketa- eta gidatze-kableak berrikusteko ezarritako prozedu
metodo eragilea eta beharrezko segurtasun-gaiak ere. 
EI1.5 Aldizkako berrikuspenen programako funtsezko puntuak zerrendatzea: esekidurak, 
barrera eta itxigailuak, segurtasun-balazta, maniobra-balazta, abiadura erregulatzeko eta mugatzeko gailuak. 
EI1.6 Kaiola, skip, bagoi eta plataformetarako berrikusp
fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei eta segurtasun-araudiari jarraikiz. 
EI1.7 Gaztelutxoetan eta putzu-kanan instalatutako elementu mugikorretarako berrikuspen-puntuak eta manten
lanetarako prozedura adieraztea, mantentze-eskuliburuei jarraikiz. 
EI1.8 Errailbakar-instalazio, talde eragile, polea, euskarri eta arraste-trena
funtzionamendua eta horiek osatzen dituzten elementuak azaltzea, eta errailbakarraren dibidieten segurtasun- eta 
kontrol-gailuak nabarmentzea (abiadura-mugatzaileak, maniobra- e
EI1.9 Errailbakarretako dibidietak, elementu mugikorrak eta kablea muntatzeko prozesua orokorrean deskribat
muntaketan, erregulazioan eta prestatzean dagozkion lanak adierazita, mantentze-eskuliburuari jarraikiz. 
EI1.10 Errailbakarretako dibidietarako, elementu mugikorretarako eta kablerako berrikuspen-p
lanetarako prozedura adieraztea, eta baita mantentze-eskuliburuetan ezarritako aldizkakotasuna ere. 
EI1.11 Erauzketa-makina baten edo errailbakar baten mantentze-lanetan: 

- Kablea bisualki berrikustea. 
- Metro lineal bakoitzeko higadura, ebaketa-galera eta hautsitako hari-kopurua egiaztatzea. 
- Ezarritako parteak betetzea. 
- Trakzio-kableen, amarradure
- Kaiola, skipa, bagoiak eta plataformak edota errailbakarren elementu mugikorrak berrikuste
- Maniobra-balaztaren zehaztas
- Errailbakarrean, kablearen arrastearen funtzionamendu egokia eta tentsio-m
 Horrelako ekipamenduetako anomalia eta matxurarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtziona
asun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, diagnosi- eta
posibleak adierazita. 

EI1.13 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI1.14 Ekipamendu horietak

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin l
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura e
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
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t egitea. 
A2: Euspen- mendu 
egokiak erabi

EI2.1 E a ezagututa. 

aren erabilera-eskuliburuari eta segurtasun-araudiari jarraikiz. 

ko prozesua 

ntzionamendu egokirako parametroak eta 

relako ekipamenduetako anomalia eta matxurarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtzionamendu eta 
atuta eta 

-

aulikoen mantentze-lan eta konponketan: 

 baita ihesen maila ere. 
a doitzea, halakorik behar dutenen kasuan. 

anometroekin egiaztatzea, betiere ezarritako protokoloa betez. 

Edukiak:
1. Erauzket ipio 

• Mantentze-lanenak. 

- Muntaketa- eta mantentze-lanetan erabilitako erreminta, lanabes, osagarri eta material nagusiak: 

2. Kable bidezk en muntaketa eta mantentze-lanak. 

a. 
- Am d  esekidurak. 
- Ant il
- Seg a

tzeko sistemak. 

ak. 
iztak. 

 
uspenak. 

- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte ba
elementuen muntaketa- eta mantentze-eragi

 
ketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta eta ekipa

lita eta segurtasun-kondizioetan. 
uspen-elementu mekanikoen ezaugarriak identifikatzea, duten funtzionaltasun

EI2.2 Pila edo estanpe hidraulikoen elementu baten banaketa hidraulikoko zirkuitua, balbulak, konexioak eta 
segurtasun-gailuak azaltzea, fabrikatzaile
EI2.3 Pilen aitzinamendu-mekanismoak eta funtzionamendu-moduak azaltzea. 
EI2.4 Erabilitako likido hidraulikoaren konposizioa identifikatzea. 
EI2.5 Euspen-ekipamenduak muntatzeko prozesua, erreten-kaleetan duen kokapena eta horiek kargatze
orokorrean azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei jarraikiz. 
EI2.6 Euspen-elementuetarako ezarritako berrikuspen-puntuak, fu
mantentze-lanetarako prozedura adieraztea, eta baita aldizkakotasuna ere, fabrikatzaileen erabilera-eskuliburuei 
jarraikiz. 
EI2.7 Segurtasun-balbulen eta presio-mugatzaileen tara zehazteko prozedura egiaztatzea, proben bankuan. 
EI2.8 Inpaktu-giltzen funtzionamendu-modua adieraztea koadro irristagarrien estutze egokia gauzatzeko. 
EI2.9 Hor
segurtasun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, diagnosi- eta lokalizazio-metodoak identifik
kausa posibleak adierazita. 
EI2.10 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI2.11 Estenple edo pila hidr

- Likido hidraulikoaren konposizioa egiaztatzea. 
- Taldeen irteera-presioak egiaztatzea. 
- Ebakian zehar presio- eta itzulera-zirkuituak egiaztatzea, eta
- Pilen aitzinamendu-mekanismoa egiaztatzea et
- Presioa mugatzeko balbulak banako m
 
 
a-ekipamenduen eta euspen-elementuen muntaketa eta mantentze-lan mekanikoen printz

orokorrak 
 Erabi- lera-eskuliburuak: Interpretazioa. 

- Parteak: 

• Matxurenak. 
• Konponketarenak. 

• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 

- Segurtasuna. 
o garraio-sistem

leak. - Erauzketa-kab
• Motak. 
• Berrikuspenak. 
• Ordezkapen
arra urak eta
zad ak. 
urt sun-gailuak. 

- Elementu eragileak. 
- Egitura finka
- Poleak. 
- Inbertsioak. 
- Bideak. 
- Trengune
- Maniobra-beg
- Kableak:

• Berrik
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a. 
n-elementuak: 

a. 
- Muntaketa eta mantentze-lanetako eskuliburuak: 

ntuak. 
k eta -prozedura. 

- Ma e
- Ko n

3. Erauzk  eta mantentze-lanak. 

. 

ndu-modua. 
a. 

 
balaztak. 

k. 
tzaileak. 

- Ga u

ezan galarazteko mekanismoak. 
o-gailuak. 

- Kai  

a. 
-neurri gehigarriak. 

ableenak. 
-  Muntaketa eta mantentze-lanetako eskuliburuak: 

ak. 
dura. 

. 

- Horrelako ekipamenduetarako espezifikoak diren segurtasun-arauak. 
4. Euspen- antentze-lanak. 

 

- Ma t
- Matxurak: Diagnostikoa. Konponketa. 

k. 
 
 

• Ordezkapen
- Segurtasu

• Balaztak. 
• Babesgarriak. 

- Errailbakarraren muntaket
 

• Berrikuspen-pu
• Mantentze-eragiketa
• Aldizkakotasunak. 

 txur n diagnostikoa. 
npo ketak. 

et
 Erauzketa-makinak: 

a-makinen muntaketa
-

• Motak
• Ezaugarriak. 
• Funtzioname
• Eragintz
• Transmisioak.
• Maniobra- eta segurtasun-
• Babesgarria
• Abiadura-muga

ztel txoa: 
• Poleak. 
• Erauzketagunea gaindi d
• Bloke

 olak eta skipak: 
• Kaiolak aldatzeko metodoak. 
• Langileen garraio
• Segurtasun
• Kaiolen gidatzea. 
• Mota zurrunak edo k

• Berrikuspen-puntu
• Mantentze-eragiketak eta -proze
• Aldizkakotasunak. 
• Matxuren diagnostikoa
• Konponketak. 

elementuen muntaketa eta m
- Est le tu hidraulikoak: Elementuak. Konexioak. Segurtasun-gailuak.
- Likido hidraulikoaren konposizio ohikoenak. 

enp  eta pilen zirkui

- Pila hidraulikoen aitzinamendu-mekanismoak. 
- Koadro metaliko irristagarriak: Erregulazioa. Estutzea. 
- Marruskadurazko zurkaitzak: 

• Ohiko desitxuraketak. 
• Berriz egokitzea. 

- Ekipamenduen muntaketa. 
 nten ze-eragiketak. 

- Segurtasun-arau espezifikoa
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. prestakuntza-modulua:  
HAL GARRAIATZAILE ETA GARRAIAGAILUEN MUNTAKETA ETA 

 

4 4
U
MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF1389_2 
 
Gaitasun-atal ho

antentzea. 
ni lotuta dago: UC1389_2: Uhal garraiatzaileak eta garraiagailu blindatuak muntatzea eta 

baluazio-irizpideak: 
1: Horrelako ekipamenduetan muntaketa eta mantentzea baino lehenagoko eragiketak ezartzea, erremintak, lanabesak eta 

rauei dagokienez. 

A2: Uhal
segurtasun-kondizioetan.

na nahiz funtzionamendu-modua zerrendatzea. 

m
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta e
A
materialak prestatzeari, lan-inguruneari eta segurtasun-a

EI1.1 Ekipamenduen muntaketarako eta mantentze-lanetarako eskuliburuak interpretatzea, eskuliburu horietan 
egin beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura identifikatuz. 
EI1.2 Horrelako ekipamenduen muntaketak eta mantentze-lanetan erabilitako erremintak eta ekipamenduak 
zerrendatzea, horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua azalduta. 
EI1.3 Horrelako ekipamenduen muntaketa- eta mantentze-eragiketetako arrisku espezifikoak identifikatzea, hartu 
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.4 Muntaketa- eta mantentze-jardueretan derrigorrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak 
identifikatzea, dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.5 Muntaketa- eta mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko 
ekipamenduen erabilera eta mantentze egokiak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.6 Muntaketa, mantentzea edota konponketaren eraginpeko languneak seinaleztatzeko eta hesitzeko 
eragiketak deskribatzea, eta baita horiek argiztatzeko baldintzak ere. 
EI1.7 Konponketa- eta mantentze-eragiketak baino lehen eta horien bitartean jarraitu beharreko jardun-protokoloa 
identifikatzea: katigamendurako, blokeorako, lurrera jartzeko, abisuetarako, jakinarazpenetako eta abarrerako 
baliabideak. 
EI1.8 Muntaketa- eta mantentze-jarduerek ingurumenerako dituzten arrisku espezifikoak identifikatzea, kasu 
bakoitzean hartu beharreko babes-neurriak adierazita, bereziki, hondakin-mota desberdinak sortzeari gagozkiola. 
EI1.9 Muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak gauzatu ondoren ekipamenduak abiarazteko 
prozedura deskribatzea, egin beharreko egiaztapenak eta ziurtapenak adierazita eta hartu beharreko ardurak 
nabarmenduta. 
EI1.10 Mantentze prebentiboko eta/edo zentzatzaileko parteak egitea, normalean ezarritako eredu eta prozedurei 
jarraikiz. 

 garraiatzaileen muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta egokiak erabilita eta 
 

EI2.1 Uhal garraiatzaileen instalazioen osagaiak eta funtsezko elementuak —buru eragileak, itzulera-danborrak, 
egitura eramailea, gomazko banda eta arrabolen estazioak— identifikatzea, betiere funtzionamendu-modua adieraziz. 
EI2.2 Euskarri-egitura, elementu eragileak, banda, arrabol eramaileen eta itzulera-, lerrokatze- eta tenkaketa-
arrabolen jokoa muntatzeko prozedura deskribatzea. 
EI2.3 Banda garraiatzaileak luzatzeko edo laburtzeko sistemak azaltzea, eta baita hainbat prozeduraren bitartez 
banda ahokatzeko (bizkor nahiz modu iraunkorrean) behar diren eragiketen segida ere. 
EI2.4 Uhal garraiatzailea lerrokatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.5 Uhal garraiatzailearen ibilbidean zehar dauden babes-sistemak eta larrialdi-geldialdietarako sistemak 
ezagutzea. 
EI2.6 Uhal garraiatzaileak garbitzeko sistemak eta horien kokape
EI2.7 Banda babesteko bereizgailu magnetikoen funtzioa, kokapena eta funtzionamendu-modua azaltzea. 
EI2.8 Buru eragileetatik gertu egituran finkatuta dauden babes-elementuak eta itzulera-elementuak —uhala martxan 
dagoela arraboletarako sarbidea galarazteko balio dutenak— identifikatzea. 
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telako 

luak deskribatzea. 

ura adierazita eta fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei 

Elikadura egiaztatzea. 
ntzea, mekanismo edo arrabol egokietan jokatuta. 

a eta behar bada, zuzentzea. 
tatzeko tiratze-kableari eragitea. 

tzea. 

EI2.13 enak —horrelako instalazioen funtzionamendu eta 
segurt zio-metodoak identifikatuta eta 
kausa 

o batean matxurarik gertatuz gero: 

otuz. 
rtu beharreko segurtasun-neurriak definitzea. 

t egitea. 
A3: Garraiag karien, 
torloju amaig izioetan. 

EI3.1 M ste hainbat osagaiei— 

ntu eragileak, egitura-

ak eta kate-multzoek arrastatutako 

o tentsio egokia ezagutzea eta erregulazio-modua azaltzea. 

n eragiketen segida azaltzea. 

gin 

ju amaigabeen garraiagailuen, osagaien eta helizeen higadura kontrolatzeko sistemaren funtzionamendua 

 mailekin doitzea. 
ta kateen tentsioa tenkatutako ekipamenduarekin doitzea. 

EI3.10
zteko eta blokeatzeko. 

EI2.9 Bandaren tentsio-mugak —danborren irristaketa galaraztekoak— identifikatzea, kontrapisuen edo bes
baliabideen bitartez erregulatzeko prozedurak azalduz. 
EI2.10 Banden elikagailu-motak, funtzionamendu-moduak eta erregulazio-gai
EI2.11 Horrelako ekipamenduen mantentze prebentibo, sistematiko eta prediktiborako berrikuspen-puntuak 
zerrendatzea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozed
jarraituta. 
EI2.12 Uhal garraiatzaile batean: 

- Banda abiaraztea. 
- 
- Deszentramendua zuze
- Tentsioa egiaztatze
- Larrialdi-geldialdia egiaz
- Uhala geldi dagoela arrabol eramailea aldatzea. 
- Uhala geldi dagoela itzulera-torlojua aldatzea. 
- Garbiketa-errasketaren funtzionamendua egiaztatzea. 
- Babes-elektroimanaren funtzionamendua egiazta
- Banda luzatzea edo laburtzea. 
 Horrelako ekipamenduetako anomalia eta matxurarik ohiko
asun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, diagnosi- eta lokaliza
posibleak adierazita. 

EI2.14 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI2.15 Ekipamendu horietak

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin l
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura eta ha
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte ba
ailu blindatuen muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, putzupaden, dardar
abeen eta bestelakoen bitartez, erreminta egokiak erabilita eta segurtasun-kond

asako garraiagailuei, garraiagailu blindatuei, redlerrei, torlojuei —eta horien be
dagokienez, motak eta mota bakoitzaren funtzionamendu-modua deskribatzea. 
EI3.2 Garraiagailu blindatuen osagaiak, funtzionamendu-moduak, funtsezko elementuak, eleme
elementuak eta arraste-elementuak deskribatzea. 
EI3.3 Garraiagailu blindatuak, horien elementu eragileak, horien egitura-elementu
errakleten sistemak identifikatzea. 
EI3.4 Garraiagailu blindatuetan mantendu beharrek
EI3.5 Garraiagailu blindatuak luzatzeko edota laburtzeko sistemak eta xafla eta errakletak muntatzeko eta kateak 
luzatzeko eta laburtzeko behar dire
EI3.6 Horrelako ekipamenduen mantentze prebentibo, sistematiko eta prediktiborako berrikuspen-puntuak 
zerrendatzea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura adierazita eta fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuei 
jarraituta. 
EI3.7 Putzupaden, osagai nagusien eta higadura-elementuen jasogailuen funtzionamendua deskribatzea, e
beharreko mantentze-eragiketa nagusiak adieraziz. 
EI3.8 Torlo
deskribatzea, egin beharreko mantentze-eragiketa nagusiak adieraziz. 
EI3.9 Garraiagailu blindatu baten instalazioan: 

- Xaflak arraste-katearekin akoplatzea. 
- Buru eragilea muntatzea. 
- Itzulera-danborra muntatzea. 
- Katea akoplatzea eta katearen tentsioa
- Garraiagailua lerrokatzea e
- Garraiagailua abiaraztea. 
- Funtzionamendu egokia egiaztatzea. 
 Hondaturiko xaflak aldatzeko garraiagailu blindatuen mantentze-lanetan: 
- Elementu eragilea geldiara
- Katea lasaitzea. 
- Hondaturiko xaflaren gainean katea desmuntatzea. 
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ta banantzea. 
lera-kateekin muntatzea. 

. 

zionamendu egokia duela egiaztatzeko. 
EI3.11 enak —horrelako instalazioen funtzionamendu eta 
segurtasun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea, diagnosi- eta lokalizazio-metodoak identifikatuta eta 
kausa 

o batean matxurarik gertatuz gero: 

otuz. 
rtu beharreko segurtasun-neurriak definitzea. 

t egitea. 

Edukiak:
1. Uhal gar  mekanikoetarako printzipio 

eak: 
nak. 

- Muntaketa- eta mantentze-lanetan erabilitako erreminta, lanabes, osagarri eta material nagusiak: 

usiak. 
. 

ra babesteko ekipamenduak. 
ekipamenduak. 

- Ing m
 

dakinak: Motak. Kudeaketa. Edukiontziak. 
2. Ekipamenduen uhal garraiatzaileen muntaketa eta mantetze-lanak. 

- Motak. 
- Fun n

Talde edo buru eragilea. 
gilea. 

uktorea. 

keta-burua edo -estazioa. 
- Ban re olak, goikoak. 
- Beheko arrabolak. 
- Est  

ailuak. 
bigailuak. 

- Matxuratutako xafla garraiagailutik desakoplatzea e
- Ordezko xafla itzu
- Garraiagailuaren xaflak —aldamenekoak— elkartzea
- Katea errakleta-mailekin elkartzea. 
- Garraiagailua tenkatzea eta abiaraztea, funt
 Horrelako ekipamenduetako anomalia eta matxurarik ohiko

posibleak adierazita. 
EI3.12 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI3.13 Ekipamendu horietak

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin l
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura eta ha
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte ba
 
 
raiatzaile eta garraiagailu blindatuen muntaketa eta mantentze-lan

orokorrak. 
 Erabi- lera-eskuliburuak: 

• Interpretazioa. 
- Part

• Mantentze-lane
• Matxurenak. 
• Konponketarenak. 

• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 

- Segurtasuna: 
• Arrisku nag
• Segurtasun-arauak
• Norbe
• Babes kolektiboko 
• Seinaleztapenak. 
• Makinen segurtasun-gailuak. 
uru ena: 
• • Arrisku nagusiak.
• • Babes-arauak. 
• • Hon

tzio amendua. 
- Elementuak: 

• 
• Danbor era
• Erred
• Motorra. 
• Itzulera- eta tenka
da n euskarri-arrab

azio eramaileak: 
• Motak. 

- Itzulera-estazioak: 
• Autolerrokag
• Autogar
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ak: 

- Err

: 

oa. 

madurarekin. 
arekin. 

ak. 
- Lod k
- Ba k 

edurak. 
iak: 

aitezkeenak. 
bolak dituztenak. 

orgak. 
- Eki e
- Ma t

3. Ga untaketa eta mantentze-lanak. 
- Motak. 

 Fun n

Buru eragilea. 
 burua. 

te-elementua. 
kletak. 

- Luz e
- Ma o

itzenak. 
u-printzipioa. 

xasisa. 

- Pu a

entu eragilea. 
o beheko danborrak edo gurpilak. 

- Ba  e eak: 

rgatzeko kokapena. 
- Torloju amaigabeak: 

- Tenkatzeko estazio
• Kontrapisukoak. 
• Torlojukoak. 
• Orgakoak. 

 asketak: 
• Pendularrak. 
• Finkoak. 

- Ellikagailuak
• Motak. 
• Erregulazi

- Banda: 
• Ehun-ar
• Altzairuzko arim

- Estaldur
 iera . 

nda ahokatzea: 
• Proz

- Uhal berez
• Lekuz alda d
• Jasotako arra

- Deskargatzeko 
 pam nduen muntaketa. 

nten ze-eragiketak. 
- Matxurak: 

• Diagnostikoa. 
• Konponketa. 

rraiagailu blindatuen m

-
- Elementuak: 

tzio amendua. 

• 
• Tenkatzeko
• Arras
• Kateak eta erra
• Bastidorea. 
atz ko prozedurak. 
sak  garraiagailuak: 
• «Redler» der
• Funtzionamend
• Talde eragilea. 
• Tenkatzeko buruaren 
• Tenkaketa-gailua. 
• Arraste-katea. 
• Gidatzeko erreia. 

tzup da-jasogailua: 
• Motak. 
• Deskribapena. 
• Osagaiak: Elem
• Goiko ed

nda do kate amaigab
• Putzupadak: Motak. 
• Finkatzea. 
• Tenkatzeko gailua. 
• Kargatzeko eta deska

• Motak. 
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rreduktoreak. 
maigabea, dagokion ardatzarekin: Helize-motak. 

damendua. 
lkiak. 

o metodoak. 
- Eki e
- Ma nt
- Ma a

 
 

OLTEKO PNEUMATIKOAK ETA HIDRAULIKOAK GARRAIATZEKO 
DUEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 

• Elementuak. 
• Talde moto-e
• Torloju a
• Sostengu-erro
• Kaxa eta esta
• Elikatzeko eta deskargatzek
pam nduen muntaketa. 
nte ze-eragiketak. 
txur k: 
• Diagnostikoa. 
• Konponketa. 

5. prestakuntza-modulua: 
S
SISTEMA ETA EKIPAMEN
 
Kodea: MF1390_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1390_2: Solteko pneumatikoak eta hidraulikoak garraiatzeko sistema eta 

uak muntatzea eta mantentzea 

pideak: 
enduetan muntaketa eta mantentzea baino lehenagoko eragiketak deskribatzea, erremintak, 
k prestatzeari, lan-inguruneari eta segurtasun-arauei dagokienez. 

ze-lanetarako eskuliburuak interpretatzea, eskuliburu horietan egin 
zedura identifikatuz. 

atzea, 

uen 

 

urei 

A2: G a 
ekipam

5 
ekipamend
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-iriz
A1: Horrelako ekipam

nabesak eta materialala
EI1.1 Ekipamenduen muntaketarako eta mantent
beharreko eragiketak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko pro
EI1.2 Horrelako ekipamenduen muntaketak eta mantentze-lanetan erabilitako erremintak eta ekipamenduak 
zerrendatzea, horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko modua azalduta. 
EI1.3 Horrelako ekipamenduen muntaketa- eta mantentze-eragiketetako arrisku espezifikoak identifikatzea, hartu 
beharreko prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.4 Muntaketa- eta mantentze-jardueretan derrigorrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifik
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.5 Muntaketa- eta mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamend
erabilera eta mantentze egokiak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.6 Muntaketa, mantentzea edota konponketaren eraginpeko languneak seinaleztatzeko eta hesitzeko eragiketak 
deskribatzea, eta baita horiek argiztatzeko baldintzak ere. 
EI1.7 Konponketa- eta mantentze-eragiketak baino lehen eta horien bitartean jarraitu beharreko jardun-protokoloa 
identifikatzea: katigamendurako, blokeorako, lurrera jartzeko, abisuetarako, jakinarazpenetako eta abarrerako 
baliabideak. 
EI1.8 Muntaketa- eta mantentze-jarduerek ingurumenerako dituzten arrisku espezifikoak identifikatzea, kasu 
bakoitzean hartu beharreko babes-neurriak adierazita, bereziki, hondakin-mota desberdinak sortzeari gagozkiola. 
EI1.9 Muntaketa-, mantentze- edota konponketa-eragiketak gauzatu ondoren ekipamenduak abiarazteko prozedura
deskribatzea, egin beharreko egiaztapenak eta ziurtapenak adierazita eta hartu beharreko ardurak nabarmenduta. 
EI1.10 Mantentze prebentiboko eta/edo zentzatzaileko parteak egitea, normalean ezarritako eredu eta prozed
jarraikiz. 
arraiagailu pneumatikoen muntaketa- eta mantentze-eragiketak deskribatzea eta gauzatzea, erreminta et
endu egokiak erabilita eta segurtasun-kondizioetan. 
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, xurgatze bidezko edota presio bidezko instalazioak bereizita. 

riaren bitartekoa— 

iak 

n erabilera-eskuliburuei 

kloi-baterietako hauts-banaketa egiaztatzea. 
malia eta matxurarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtzionamendu eta 

segurt , diagnosi- eta lokalizazio-metodoak identifikatuta eta 
kausa 
EI2.11 rrak deskribatzea, ekipamendu-

arte bat egitea. 
A3: Garraio eskribatzea eta gauzatzea, erreminta eta 
ekipamendu 

EI3.1 G , dituen funtsezko osagaiak eta funtzionamendu-printzipioa 
adierazita. 

rtez) 

iburuei 

la egiaztatzea. 
rarik ohikoenak —horrelako instalazioen funtzionamendu eta 

segurt endatzea, diagnosi- eta lokalizazio-metodoak identifikatuta eta 
kausa 
EI3.12 a orokorrak deskribatzea, ekipamendu-
mota n ikiz. 

EI2.1 Garraio mekanikoko instalazio bat deskribatzea, dituen funtsezko osagaiak eta funtzionamendu-printzipioa 
adierazita
EI2.2 Garraiatu beharreko materialen izaera eta ezaugarriak eta duten hezetasun-muga azaltzea. 
EI2.3 Tiro-erregulagailuaren funtzionamendua deskribatzea, garraiatu beharreko materialaren emaria kontrolatzeko. 
EI2.4 Aire-balbulen eta materiala xurgatzeko ahoaren funtzionamendua azaltzea, airearen eta hautsaren arteko 
erlazioa ezarritako mugen barruan mantentzeko. 
EI2.5 Elikatzeko/nahasteko kameraren funtzionamendua eta itxigailu estankoa —obturadore biraka
deskribatzea. 
EI2.6 Zikloi-baterien —esaterako, hautsa bereiztekoen— funtzionamendua deskribatzea. 
EI2.7 Hondakin-hautsa ezabatzeko erabiltzen diren iragazki-sistemak zerrendatzea, eta bereziki, mahuka-iragazk
eta iragazki elektrostatikoak, bakoitzaren funtzionamendu-printzipioa adierazita. 
EI2.8 Horrelako ekipamenduen mantentze prebentibo, sistematiko eta prediktiborako berrikuspen-puntuak 
zerrendatzea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura adierazita eta fabrikatzaileare
jarraituta. 
EI2.9 Garraiagailu pneumatiko batean: 

- Instalazioa abiaraztea. 
- Tiro-erregulagailuaren bitartez hauts-emaria doitzea. 
- Aire eta hautsaren nahasketa erregulatzea. 
- Tanga banatzaileetako edo zi

EI2.10 r o anoHo relako ekipamenduetak
asun perfektuan eraginik izan dezaketenak— zerrendatzea
posibleak adierazita. 
 Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko prozesu eta prozedura oroko

mota nagusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz. 
EI2.12 Ekipamendu horietako batean matxura gertatuz gero: 

- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak zerrendatzea, seinale edota arrastoekin lotuz. 
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura eta hartu beharreko segurtasun-neurriak definitzea. 
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen p

hidraulikoko instalazio baten muntaketa- eta mantentze-eragiketak d
egokiak erabilita eta segurtasun-kondizioetan. 

arraio hidraulikoko instalazio bat deskribatzea

EI3.2 Urarekiko nahasketa egiteko eta «slurry» deritzona osatzeko materiala prestatzeko zikloa azaltzea. 
EI3.3 Solido esekiak garraiatzeko erabiltzen diren ponpa-motak eta horien ezaugarri espezifikoak identifikatzea. 
EI3.4 Errodeteen narriadura-maila —errodeteak aldatzea eragiten duena— identifikatzea. 
EI3.5 Loditzeko tangen funtzionamendua eta funtsezko mekanismoak deskribatzea eta areen narriadura-maila —
areak ordezkatzea gomendatzen duena— zehaztea. 
EI3.6 Loditzeko tangan dekantatutako ura berreskuratzeko erabiltzen den ponpa-mota eta horren ezaugarriak 
identifikatzea. 
EI3.7 Zirkuituan erabilitako hidrozikloi-motak identifikatzea eta narraiduragunea ordezkatzeko prozedurak 
deskribatzea. 
EI3.8 Garraiatutako «slurry» deritzona idortzeko eta horren azken lehorketa gauzatzeko (huts-iragazkiaren bita
prozedurak deskribatzea. 
EI3.9 Horrelako ekipamenduen mantentze prebentibo, sistematiko eta prediktiborako berrikuspen-puntuak 
zerrendatzea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura adierazita eta fabrikatzailearen erabilera-eskul
jarraituta. 
EI3.10 Garraio hidraulikoko instalazio batean: 

- Nahasketa prestatzeko fasea abian jartzea. 
- Ponpaketa-ekipamendua abiaraztea. 
- Tanga jasotzailearen areen biraketa- eta jasotze-aginteei eragitea. 
- Lodituriko materialaren lehortze-mai

EI3.11 rHo relako ekipamenduetako anomalia eta matxu
— zerrasun perfektuan eraginik izan dezaketenak

posibleak adierazita. 
su eta prozedur Matxura nagusiak konpontzeko jarraitu beharreko proze

agusien fabrikatzaileen eskuliburuetan ezarritakoari jarra
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errendatzea, seinale edota arrastoekin lotuz. 

 
Edukiak:
1. Solteko aiatzeko sistema eta ekipamenduen muntaketa eta 
mantentze-l

Erabilera-eskuliburuak: 
 Interpretazioa. 

k. 
 minta, lanabes, osagarri eta material nagusiak: 

- Seg a

k. 
ekipamenduak. 

gailuak. 
- Ing m

. Kudeaketa. Edukiontziak. 
2. Ga eta mantentze-lanak. 

k. 

sagaiak: 

. 

ak. 
likatzaileak. 

- Aire a 

- Ob d
ilua. 

- Ha  b

taketa. 

EI3.13 Ekipamendu horietako batean matxura gertatuz gero: 
- Matxura identifikatzea, seinale edota arrastoen arabera. 
- Kausa posibleak z
- Matxura konpontzeko esku hartzeko prozedura eta hartu beharreko segurtasun-neurriak definitzea. 
- Matxura eragin duen arazoa konpontzea. 
- Egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasoko dituen parte bat egitea. 

 
 pneumatikoak eta hidraulikoak garr
an mekanikoen printzipio orokorrak. 

- 
•

- Parteak: 
• Mantentze-lanenak. 
• Matxurenak. 
• Konponketarena

- Muntaketa- eta mantentze-lanetan erabilitako erre
• Erabilera. 
• Mantentze-lanak. 
urt suna: 
• Arrisku nagusiak. 
• Segurtasun-arauak. 
• Norbera babesteko ekipamendua
• Babes kolektiboko 
• Seinaleztapenak. 
• Makinen segurtasun-
uru ena: 
• Arrisku nagusiak. 
• Babes-arauak. 
• Hondakinak: Motak

rraiagailu pneu
- Ins zi

matikoen muntaketa 
tala o-motak: 

oa• Xurgatze bidezk
• Presio bidezkoak. 
• Funtzionamendu-printzipioak. 

- Garraiatu beharreko materialen ezaugarriak. 
- Garraiagailuaren o

• Karga-unitatea. 
• Uhateak. 
• Hodiak. 
• Desbideratze-balbulak. 
• Hautsa bereiztekoak
• Konpresoreak. 
• Haizagailu
• Kamera e
 et hautsaren nahasketa: 
• Erregulazioa. 

tura ore birakaria: 
• Tiro-erregulaga

utsa ereiztea: 
• Sistemak. 
• Kolektoreak. 
• Zikloiak. 
• Mahuka-iragazkiak. 

- Ekipamenduen mun
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- Mantentze-eragiketak: 

k. 

ta. 
rteak. 

3. Garraiag  hidraulikoen muntaketa eta mantentze-lanak. 
- Ins zi

u-printzipioak. 
- Sol r sikoak. 

eritzonaren prestaketa. 

asuna. 

: Lohi-ponpak: ponpa zentrifugoak, diafragma-ponpak edota torloju-ponpak. 
- Sol e ra-guneak. 
- Lod k tza-elementuak. 
- Are bi -gailuak. 
- Deshidr

 
pak. 

- Ekipamenduen muntaketa. 
- Ma t

uak. 

uak. 

ta. 
rteak. 

 
 
 

. prestakuntza-modulua: 
INARRIZKO EBAKETA-, KONFORMAZIO- ETA SOLDATZE-ERAGIKETAK 
UNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO PROZESUETAN 

• Eskuliburuak. 
• Prozedura
• Segurtasun-arauak. 
• Parteak. 

- Matxurak: 
• Sintomak. 
• Kausak. 
• Diagnostikoa. 
• Konponke
• Pa
ailu
tala o-motak: 
• d Funtzionamen
idoa rri fien ezauga
• «Slurry» d
• Hauskortasuna. 
• Urragarrit
• Higadurarekiko erresistentzia. 

- Garraio hidraulikoko instalazioa
 ido sekiak garraiatzeko hodiak: Higadu

itze o tangak: Eraikun
en raketa- eta jasotze

atazioa: 
• Sistemak. 
• Hidrozikloien mantentze-lanak. 

- Huts-iragazkiak: 
• Funtzionamendu-printzipioa.
• Huts-pon

 
nten ze-eragiketak: 
• Eskulibur
• Prozedurak. 
• Segurtasun-ara
• Parteak. 

- Matxurak: 
• Sintomak. 
• Kausak. 
• Diagnostikoa. 
• Konponke
• Pa

6
O
M
 

 

K
 
G
eb

odea: MF1319_2 

aitasun-atal honi lotuta dago: UC1319_1: Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko prozesuetan o
aketa-, konformazio- eta soldatze-eragiketak gauzatzea. 

inarrizko 
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a: 90 ordu 

betiere espezifikazio teknikoak, kalitate-arauak eta laneko 
uak prebenitzeko arauak beteta. 

EI1.1 Ebaketa-, zulaketa- eta arbastu-ekipamendu eta erremintak lotzea material-motekin, materialen ezaugarriekin 
ko prestazioak adierazita. 
tzen duten osagaiak deskribatzea, eta baita horietako bakoitzaren 

tze-

ragiketak gauzatzean jarraitu 

A2: Oxigasar koen muntaketa eta 
mantentze-la

EI2.1 O ra 
zerren
EI2.2 E

urrien eta beharrezko lanaren 

tatzea. 

keta-eragiketak eskatutako kalitatez egitea eta egindako ebaketa egoki garbitzea. 

 

A3: Elektrod ementu eta egitura 
metalikoen m atearekin eta laneko 
arriskuak pre

EI3.1 E
mota k

horietako bakoitzaren funtzioa, guztien arteko lotura eta erabilera- eta mantentze-arauak ere. 

Iraupen
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ekipamenduak —eskuzkoak nahiz mekanikoak, ebakitzekoak, zulatzekoak eta arbastatzekoak— lantzea, elementu eta 

oen muntaketa eta mantentze-lanak gauzatzeko, egitura metalik
eta ingurumeneko arrisk

eta behar diren akaberekin, ekipamendu bakoitze
EI1.2 Ebaketa mekanikorako ekipamendu bat osa
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 solda
prozesu batean, honako hauetan laguntzea: 

 Ekipamenduen hautak- eta, materialaren eta egin beharreko lanaren arabera. 
 Erabiltzen diren erreminta eta lanabesen erabilera-baldintzen egiaztapena. -

- Ekipamenduak doitzea eta erabilera-parametroak zehaztea. 
 Ebaketa-, zula- keta- 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 e-
beharreko laneko arriskuen prebentzioaren aplikazioa ere. 

ekiko ebaketa termikoko prozedurak aplikatzea (oxiebaketa), elementu eta egitura metali
nak egiteko, eskatutako kalitatea lortuz eta segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz. 

rametroen eta akabera desberdinen arabexiebaketa-aplikazioak ebaki beharreko materialen, eragiketa-pa
datzea. 
baketa 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 ne-
arabera. 

- en dituztela egiaz
- Ebaketa-ekipamenduak doitzea eta erabilera-parametroak zehaztea. 

 Eba

 Erabiltzen diren ekipamenduak eta lanabesek erabilera-baldintza egokiak betetz

-
- Lortutako piezek eskatutako akabera eta neurriak dituztela egiaztatzea. 
- Gerta litezkeen akatsak identifikatzea, edo hala badagokio, eragiten dituzten kausekin lotzea. 

Ekipamen- duen erabilera- eta mantentze-argibideak aplikatzea, eta baita eragiketak gauzatzean jarraitu 
beharreko laneko arriskuen prebentzioa aplikatzea ere. 

o metaliko estaliarekin eta MIG prozesuarekin (Metal-Inert Gas) soldadurak egitea, el
skatutako kalituntaketa eta mantentze-lanak gauzatzeko, hainbat material eta posiziotan, e

benitzeko eta ingurumena babesteko arauei jarraikiz. 
lektrodo metaliko estali eta MIG prozesu bidezko soldadura-prozesuak definitzea, soldatu beharreko material-
ontuan hartuta. 

adura elektrikoan erabilitako kontsumigarrien ezaugarriakEI3.2 Sold  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 
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entu metalikoen soldatze-prozesuan: 

Soldatzeak kokapen erraz eta ohikoenetan gauzatzea. 

tzea. 
likatzea, eta baita eragiketak gauzatzean jarraitu 

re. 
A4: Konform nak gauzatzeko, betiere 
espezifikazio uak beteta. 

EI4.1 H
EI4.2 H
erremi
EI4.3 Ekip rriskuak prebenitzeko neurriak azaltzea. 

agiketak eskatutako kalitatez egitea.  

bilera-, mantentze-, segurtasun- eta higiene-arauak aplikatzea konformatu mekanikoko eragiketetan. 
 
Edukiak: 
1. Ebaketa kanikoetarako. 

- Ma
- Eba

Erremintak eta lanabesak. 
 Osagaiak. 

ak. 

harreko parametroak: abiadura, aitzinamendua, hoztea eta bestelakoak. 

k. 
etarako prestatzea. 

- Zul ta
 eta lanabesak. 

k. 

tentze-lanak. 

eharreko parametroak: biraketa-abiadura, aitzinamendua, hoztea eta bestelakoak. 

k. 

EI3.6 Soldatze-prozesu bakoitzean gerta litezkeen akats behagarriak ezagutzea, kausa posibleak identifikatuta. 
EI3.7 Elem

- Ekipamenduak eta lanabesak egiaztatzea eta doitzea. 
- Eragiketaren parametroak behar bezala zehaztea. 
- Ertzen egoera eta piezen kokapena soldatzea egiteko egokiak direla egiaztatzea. 
- 
- Lotutako piezak eskatutako kalitate-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 
- Sortu ahal izan diren akatsak identifika
- Ekipamenduen erabilera- eta mantentze-argibideak ap

beharreko laneko arriskuen prebentzioa aplikatzea e
azio-teknikak aplikatzea, elementu eta egitura metalikoen m
 tekn

untaketa eta mantentze-la
ikoak, kalitate-arauak eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko ara

rozesuak deskribatzea. odiak plegatzeko, tolesteko eta konformatzeko p
odiak plegatzeko, tolesteko eta konformatzeko prozesuetan erabilitako ekipamenduak, lanabesak eta 

ntak identifikatzea. 
amendu bakoitzaren erabileran eska daitezkeen laneko a

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-er
- Piezak zehaztutako kalitatearen eta neurrien barruan daudela egiaztatzea. 
- Gerta litezkeen akatsak identifikatzea, edo hala badagokio, eragiten dituzten kausekin lotzea. 
- Era

eta akabera mekanikoko prozesuak muntaketa eta mantentze-lan me
terial metalikoak: Ezaugarriak: kalitateak eta lodierak. 
keta-ekipamenduak: 
• 
•
• Prestazioak. 
• Mugak. 
• Manipulazioa.  
• Erabilera eta mantentze-lan
• Eragiketa. 
• Kontrolatu be
• Emaitzak. 
• Akaberak. 
• Kalitatea. 
• Akats nagusiak eta horien kausa
• Ertzak lotur
ake -ekipamenduak: 
• Erremintak
• Osagaiak. 
• Prestazioa
• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera eta man
• Eragiketa. 
• Kontrolatu b
• Emaitzak. 
• Akabera
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siak eta horien kausak. 
- Arb u-

eta lanabesak. 

. 

ak. 

. 

k. 
- Seg a Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Ing m ko arauak: Hondakinen kudeaketa. 

2. Ebaketa term esuak muntaketa- eta mantentze-lan mekanikoetarako. 
- Material metalikoak: 

Ertzak loturetarako prestatzea. 
- Oxi k duak: 

e-arauak. 
Oxiebaketa-prozedura: 

 
ntza. 

oikuntza. 

 horien kausak. 
- Seg a teko ekipamenduak. 
- Ing m dakinen kudeaketa. 

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

ikoak eta mekanikoak. 

- Sol e
- Kon m

• Kalitatea. 
• Akats nagu
ast ekipamenduak: 
• Erremintak 
• Osagaiak. 

k• Prestazioa
• Mugak. 
• Manipulazioa. 
• Erabilera eta mantentze-lan
• Eragiketa. 
• Emaitzak. 
• Akaberak
• Kalitatea. 
• Akats nagusiak eta horien kausa
urt sun-arauak: 

uru ena babeste
ikoko proz

• Motak. 
• Ebaketa termikorako aplikazioa. 

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

• Propanoa. 
oa. • Azetilen

• Oxigenoa. 
• Ezaugarriak. 

zea. • Biltegirat
- 

eba eta-ekipamen
• Osagaiak. 
• Gaitasunak. 
• Mugak. 
• Manipulazioa. 

ntz• Erabilera- eta mante
- 

• Parametroak.
oiku• Garren d

• Tenperaturen d
• Oxiebaketaren emaitzak. 
• Akaberak. 
• Kalitatea. 
• Akats nagusiak eta
urt sun-arauak: Norbera babes

uru ena babesteko arauak: Hon
ik

• Oinarrizko ezaugarriak: fisikoak, kim
• Printzipioak: arku elektrikoa. 
• Ezaugarriak. 

- Arku elektriko bidez soldatzeko makina eta prozesuen deskribapena: 
taliko estalia. • Elektrodo me

• MIG prozesua (Metal Inert Gas). 
datz -korrontearen kontrola. 
tsu igarriak: 
• Gasak. 
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ak: kalitateak eta lodierak. 
-materiala. 

- Lot h
. 

- Eki e
anipulazioa. 

eko parametroak: distantzia, abiadura, emaria eta bestelakoak. 
- Em a
- Aka ra

Aka e . 
- Se a nduak. 
- Ing

4. Ko ozesuak muntaketa- eta mantentze-lan mekanikoetarako. 
nformazio-prozesuak: 
egatzea. Tolestea. 

-lanak. 

- Se a nduak. 
- Ing m Hondakinen kudeaketa. 

 
 
7. prestakuntza-modulua: 
LURPEKO ETA AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUEN 

RE

- Oinarrizko materiala: 
• Ezaugarri
• Ekarpen
u be arreko elementuak: 
• Ertzen kalitatea
• Distantziak. 
• Kokapena. 
pam nduak: 
• Hainbat makinaren m
• Mantentze-lanak. 
• Erregulatu beharr
aitz k. 
be k. 

- Kalitatea. 
- ts b hagarri nagusiak eta horien kausak

a babesteko ekipamegurt sun-arauak: Norber
urumena babesteko arauak: Hondakinen kudeaketa. 

nformazio-pr
- Hotzeko ko

• Pl
• Hodien konformazioa. 

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

- Deformazioak: 
• Kausak. 

 • Zuzentzeko prozedurak.
gurt ak: Norbera babesteko ekipamesun-arau
uru ena babesteko arauak: 

P BENTZIOA 
 
Kodea: MF0858_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0858_1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak p
 
Iraupena: 50 ordu 

rebenitzea. 

ebaluazio-irizpideak: 
o 

talazio etako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
 

7 
 
Ahalmenak eta 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektorek
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea. 

EI1.1 Ins eta ekipamendu
arauak zehaztea.
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EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
retatik eratorritako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 

tzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 

 eskakizunak aztertzea. 

A2: S  segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babes

en istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istriputuak 

A3: Lu a, arriskuak eta hartu 
beharr

EI3.1 A a, horretarako, indusketaren helburu 
nagusi korra edo aldi baterakoa) lotuz. 

ta 

A4: Ai
horret

 lan-
ira, era 

ausiak izan daitezkeela. 

ea. 
eta gainerako prebentzio-neurriak hautatzea eta jartzea. 

A5: Istripuen ak prebenitzeko planetan ezarritako prozedurak aplikatzea. 
EI5.1 I n ezarritakoaren arabera. 
EI5.2 I triputua babesteko neurriak, 
seinale

EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardue
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek presta
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 
egurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta
tekoak aztertzea. 
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

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

- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI2.3 Gerta litezke
eramatea. 

dintzak deskribatzerpeko edo aire zabaleko indusketetako lan-jarduerak eta ingurunearen bal
eko segurtasun-neurriak identifikatzeko. 

nitzeire zabaleko eta lurpeko indusketetako lanen ezaugarri nagusiak defi
ekin (meatzaritza, eraikuntza eta obra zibila) eta duen izaerarekin (iraun

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) jarduera horietako bakoitzean erabilitako teknika eta prozedura, ekipamendu eta 
makinekin lotuko dira. 
EI3.4 Aire zabaleko eta lurpeko indusketetan dauden azpiegiturak (sarbideak, iraganbideak, putzuak, pistak) instalazio 
orokorrak eta zerbitzuak (elektrizitatea, garraioa, aireztapena, aire konprimatua, ura eta hustubidea) identifikatzea e
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 deskribatzea; 
arako, orokorrean erabili beharreko babes kolektiboak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira. 
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
ingurunearen osaera ere; horretarako, lur horiek seguruak izateko behar dituzten ezaugarriak identifikatuko d
berean, kontuan izan beharko da harkaitz-j
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 mantentze-lanak azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI4.6 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan babes kolektiboko derrigorrezko ekipamenduak zerrendatzea eta 
dagozkion arriskuekin lotzea. 
EI4.7 Normalizatutako segurtasun-seinaleak ezagutzea eta zorrotz errespetatzea. 
EI4.8 Indusketa-egoera espezifiko batean: 

 Egon litezkeen arris- kuak aipatzea. 
- Hartu beharreko prebentzio-neurriak aipatzea. 

 Norbera babesteko beharrezkoak diren ekipamenduak aipatzea. -
- Babes kolektiboko beharrezko ekipamenduak aipatzea. 

 Norbera babesteko - ekipamendu egokiak aukeratzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentz
- Prebentzio kolektiboko seinaleztapenak, babesak 

, larrialdien eta ebakuazioen kasuetarako lan-arrisku
stripuaren larritasuna ezagutzea laneko arriskuak prebenitzeko planea

bisuak, isstripu-kasuetan jarraitu beharreko prozedura deskribatzea: a
ztapenak. 
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EI5.3 L
EI5.4 L

ren arabera (ibilgetzea, bendajeak). 

o su-itzalgailuak erabiltzea eta 

EI5.8 E
di-mota identifikatzea. 
loaren arabera. 

. 

A6: Aire zabaleko eta lurpeko indusketetan ez ezik ekipamenduen erabileraren mantentze-lanetan ere sortutako hondakinak 
ezagu identifikatzea. 

EI6.1 I ta arriskutsuak bereiziz bereziki, eta 
inguru a. 
EI6.2 P duktuen ontzien segurtasunaren seinaleztapena 
ezagu ak). 

 
 
 
Edu
1. La

- suna. 
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 

tik eratorritako ondorioak eta kalteak: 
 Lan-istripua. 

onomikoak eta funtzionamendukoak. 
rebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

gea. 
rbitzuen araudia. 

dikoak. 
 direktibak. 

- Lan  n erakunde publikoak: 

2. Arrisku o k  
- Err n

- Lan u ak: 
ko esposizioa. 

-

ehen laguntzako teknikak eta istriputua eramateko teknikak aplikatzea. 
arrialdietarako plan bat deskribatzea, osatzen duten zatiak aztertuta. 

EI5.5 Larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliabide materialei dagokienez. 
EI5.6 Istripuaren egoera espezifiko batean: 

- Eraginpeko gunea babestea edo istriputua gune seguru batera eramatea. 
- Laguntza eskatzea. 
- Lehen laguntza emateko aurreikusitako ekintzak egitea, istripu-mota
- Istriputua garraiatzen laguntzea. 

EI5.7 Larrialdiko egoera espezifiko batean: 
- Larrialdi-mota identifikatzea. 
- Abisua ematea ezarritako protokoloaren arabera. 

abera aurreikusitako ekintzak egitea: (maskarak ed- Larrialdi-motaren ar
ureztatzea). 

bakuazio-egoera espezifiko batean: 
- Ebakuazioa eskatzen duen larrial

toko- Abisua ematea ezarritako pro
- Ebakuazio-baliabideak eta -zirkuituak identifikatzea
- Ebakuazio-planean aurreikusitako ekintzak egitea. 

tzea, eta haiei dagozkien biltegiratze-ontziak eta lekuak 
ndusketetan sortutako hondakin-motak sailkatzea, toxikoak e
menean eragiten dituzten ondorio kaltegarriak adierazit
ertsonengan edo ingurumenean kalte egin dezaketen pro

tzea (material sukoiak, toxikoak, lehergaiak eta bestelako
EI6.3 Norbera babesteko ekipamenduak —sortutako hondakinetarako egokiak direnak— hautatzea. 
EI6.4 Indusketetan sortutako hondakinak biltegiratzeko eta birziklatzeko edukiontziak, tokiak eta baldintzak 
identifikatzea. 

kiak: 
neko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

 Lana eta osa

- Lane
•
• Lanbide-gaixotasuna. 

torritako beste patologia batzuk. • Lanetik era
• Ondorio ek

- Laneko arriskuen p
• Laneko arriskuen prebentziorako le
• Prebentzio-ze
• Irismena eta oinarri juri
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko
eko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia dute
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 
ro orrak eta haien prebentzioa.

emi tak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak. 
tem  eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. - Sis a

- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
-ing runeari lotutako arrisku
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoeki
• Sua. 

 Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 
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naren babesa. 

ako babesa. 
3. La beharrekoak. 

- Istri m
- Istriputuaren lehen mailako ebaluazioa. 

- Lar di
 Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

4. Lu  laneko arriskuen prebentzioa. 
sketetan: 

a. 
. 

prozesua: 

usiak. 
 eta makina nagusiak. 

: 

- Aire b runeko arrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak: 

aliabideak. 
teko ekipamenduak. 

tentze-lanei buruzko eskuliburua. 
- Lurpeko indusketen inguruneko arrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak, gas eta atmosfera leherkorrei 

bur o

abideak. 
ak. 

ko eskuliburua. 
 Ind a

- n kausak. 
- San tz  erabiliz. 
- Lar di

ako larrialdietarako plan espezifikoak. 

kazioa. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasu

• Babes kolektiboa. 
• Banak

rrialdie n ioetan egin ta eta ebakuaz
pu- otak. 

- Lehen laguntzak. 
- Sor peos na. 

rial -egoerak. 
-
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 
rpeko eta aire zabaleko indusketetako

aleko eta lurpeko indu- Aplikazioa aire zab
tzaritz• Mea

• Eraikuntza
• Obra zibila. 

- Ingurunearen baldintzak: 
• Aire zabaleko indusketak.  
• Lurpeko indusketak. 

- Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako produkzio-
• Faseak. 
• Jarduera nag
• Ekipamendu

- Instalazioak eta zerbitzuak
• Elektrizitatea. 
• Aireztapena. 
• Aire konprimatua. 
• Ura eta hustubidea. 
 za aleko indusketen ingu
• Segurtasun-neurriak. 
• Babes kolektiboko b
• Norbera babes
• Erabilerari eta man

uzk ak: 
• Segurtasun-neurriak. 
• Babes kolektiboko bali
• Norbera babesteko ekipamendu
• Erabilerari eta mantentze-lanei buruz

-
- Lan-inguruneko euspen- eta osaera-motak. 

Luiziak eta luizie

usk tutako lurren egonkortasuna. 

ea ea eskuzko erremintak
rial - eta ebakuazio-egoerak: 
• Lurpeko eta aire zabaleko meatzaritz
• Erabili beharreko ekipamenduak eta osagarriak. 
• Jarraitu beharreko jardunak. 

- Ingurumena babesteko neurriak: 
• Hondakinen identifi
• Etiketak eta seinaleztapena. 
• Hondakinen eta botatzeko materialen bilketa. 
• Biltegiratzea. 
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- Ba  k
- Be di enduak eta lan bakoitzarekin duten lotura funtzionala. 

 
 
 
 
8. p

D SKETAKO ETA FABRIKETAKO INSTALAZIO ETA EKIPAMENDU 
RDIMUGIKORREN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN 
EKANIKOETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK  

bes olektiboko ekipamenduen instalazioa. 
har ren norbera babesteko ekipam

restakuntza-modulua: 
UIN

E
M
 
Kodea: MP0238 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aurre
martxan jartzeko proz

tiaz matxura edo disfuntzioren bat izan duen ekipamendu mekaniko bat elementu pneumatiko eta hidraulikoekin 
eduran esku hartzea. 

EI1.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea elementuak identifikatuta eta matxuraren sintomak begiratuta. 
 kausak begiratzea, hondatutako piezak desmuntatzeko lanean, eta hala badagokio, ordezkatzeko 
z eta ekipamendua funtzionamendu-baldintzetan muntatuz. 

a. 
eta mantentze-eragiketak gauzatzea. 

ioan parte hartzea, materialak eta erremintak metatuz eta horien kokapen eta 

A3: M  konponketa-eragiketak gauzatzea. 

orien behar bezalako kokapen eta 

tzea, hondatutako piezak desmuntatzeko lanean, eta hala badagokio, ordezkatzeko 
z. 

a. 
zalako kokapen eta 

enduaren funtzionamendu egokiaren berrikuspenetan laguntzea. 

gokio, ordezkatzeko 
rraiagailu blindatua funtzionamendu- eta segurtasun-

A5: Oinarrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-eragiketak egitea, erreminta, tresna eta material egokiak erabiliz eta 
segur

abera egiaztatzea eta gerta litezkeen akatsak eragiten dituzten kausekin lotzea. 
rmatzeko lanean laguntzea denbora guztian. 

8 

EI1.2 Matxuraren
lanean parte hartu
EI1.3 Egindako jardueren txosten/memoria sortze

A2: Dauden zerbitzu orokorren instalazioen muntaketa- 
EI2.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea, elementuak identifikatuz. 
EI2.2 Beharrezko elementuen instalaz
ainguraketa egokia egiaztatuz. 
EI2.3 Instalaturiko ekipamenduaren funtzionamendu egokiaren berrikuspenetan laguntzea. 
EI2.4 Instalazioari eta/edo mantentze-lanei buruzko parteak estaltzea. 

akina eta ekipamendu erdimugikorren mantentze- eta
EI3.1 Mantentze-lanak behar dituzten elementu guztien egiaztapenean esku hartzea. 
EI3.2 Beharrezko elementuen instalazioan parte hartzea eta elementu h
ainguraketa egiaztatzea. 
EI3.3 Matxuraren kausak begira
lanean parte hartuz eta ekipamendua funtzionamendu- eta segurtasun-baldintzetan muntatu
EI3.4 Egindako jardueren txosten/memoria sortzea. 

A4: Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuen muntaketa- eta mantentze-eragiketak gauzatze
EI4.1 Beharrezko elementuen instalazioan parte hartzea eta elementu horien behar be
ainguraketa egiaztatzea. 
EI4.2 Instalaturiko ekipam
EI4.3 Mantentze-lanak behar dituzten elementu guztien egiaztapenean esku hartzea. 
EI4.4 Matxuraren kausak begiratzea, hondatutako piezak desmuntatzeko lanean, eta hala bada
lanean parte hartuz eta uhal garraiatzailea eta/edo ga
baldintzetan muntatuz. 
EI4.5 Egindako jardueren txosten/memoria sortzea. 

tasun-neurrietan oinarrituta jardunez. 
EI5.1 Ekipamenduak aukeratzea, materialaren eta egin beharreko lanen arabera. 
EI5.2 Ekipamenduak doitzeko erabilera-parametroen hautaketan parte hartzea. 
EI5.3 Ebaketa-, zulaketa-, arbastu- eta konformazio-prozesuetan parte hartzea. 
EI5.4 Piezaren azken ak
EI5.5 Erabilera-, mantentze- eta segurtasun-arauen aplikazioa be
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oak eta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira. 
iboko neurri 

ko eragiketetan hartu beharrekoak— 

ak 

odukzio-prozesuetan murgiltzea. 

uak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea betiere. 

Edu
1. Zir

. 
sortu dituzten elementuen lokalizazioa. 

-
entu kaltetuen konponketa, muntaketa eta/edo ordezkapena. 
menduek eta instalazioek ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta hala badagokio, sistemak erregulatzea, 

oko 

2. Ze entze-eragiketak. 
k, eskemak eta erabilera-eskuliburuak. 
kalizatzeko teknikak. 

 robak egitea. 

mak eta erabilera-eskuliburuak. 

k. 

tentze-lanetako planak betetzea. 

k, eskemak eta erabilera-

k. 
rak. 

tea. 

n. 

 urtasun eta akaberarekin oinarrizko eragiketak gauzatzeko prozedurak. 
6. Lu

rreko neurriak. 

A6: Aire zabaleko edo lurpeko indusketetan dauden arriskuez eta hartu beharreko segurtasun-neurriez konturatzea; 
horretarako, erabili beharreko babes kolektib

EI6.1 Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko eragiketa osagarriei dagokienez, babes kolekt
espezifikoak —seinaleztapenak eta balizajeak— identifikatzea. 
EI6.2 Ingurumen-babeserako neurriak —muntaketa eta mantentze-lan mekaniko
kontuan hartzea. 
EI6.3 Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetako prozesu bakoitzerako norbera babesteko ekipamendu egoki
hautatzea. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz. 
EI7.4 Lantokiko pr
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arrisk

 
kiak: 
kuitu hidrauliko eta pneumatikoekin ekipamendu mekanikoak abian jartzea. 

ma pneumatiko/hidraulikoak, erabilera-eskuliburuak eta abar- Dokumentazio teknikoa, plano mekanikoak, eske
k - Matxuren sintomen azterketa eta matxura horie

- Desmuntatzeko/muntatzeko planak eta prozedurak. 
 atxuretan esku hartzeko behar diren ekipamendu eta lanabesak. M

- Elem
- Ekipa

berriz ere funtzionatzeko moduan izan daitezen. 
- Esku-hartzeen txostena; ikusitako anomaliak/urritasunak eta historikoen bankurako behar diren datuak jas

lirateke bertan. 
rbitzu orokorren instalazioen muntaketa- eta mant
- Dokumentazio teknikoa: zerbitzu orokorren instalazioetarako planoa
- Zerbitzu orokorren instalazioetako matxurak diagnostikatzeko eta lo
- Zerbitzu orokorren instalazioak desmuntatzeko/muntatzeko planak eta prozedurak. 

Zerbitzu orokorren instalazioen funtzionamendu-p-
- Zerbitzu orokorren instalazioen muntaketako eta/edo mantentze-lanetako planak betetzea. 

a eta ekipame3. Makin ndu erdimugikorren muntaketa- eta mantentze-eragiketak. 
- Makina eta ekipamendu erdimugikorren dokumentazio teknikoa, planak, eske
- Makina eta ekipamendu erdimugikorren matxurak diagnostikatzeko eta lokalizatzeko teknikak. 
- Makina eta ekipamendu erdimugikorrak desmuntatzeko/muntatzeko planak eta prozedura
- Makina eta ekipamendu erdimugikorren funtzionamendu-probak egitea. 
- Makina eta ekipamendu erdimugikorren muntaketa eta/edo man

4. Uh
- Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuen dokumentazio teknikoa, planoa
al garraiatzaile eta garraiagailu blindatuen muntaketa- eta mantentze-eragiketak. 

eskuliburuak. 
- Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuen matxurak diagnostikatzeko eta lokalizatzeko teknika
- Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuak desmuntatzeko/muntatzeko planak eta prozedu
- Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuen funtzionamendu-probak egi
- Uhal garraiatzaile eta garraiagailu blindatuak desmuntatzeko/muntatzeko planak betetzea. 

5. Oinarrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-eragiketak indusketa eta instalazioeta
- Instalazio eta ekipamenduen egoera egiaztatzeko metodoak. 

Behar den seg-

rpeko eta aire zabaleko indusketetako lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa. 
- Segurtasun-seinaleztapena eta balizajea: erabilera eta mantentze-lanak. 
- Ingurumen-arriskuak muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko eragiketetan eta hartu beha
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7. La

eko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
 
 

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

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0116_2 
Muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoak. 

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

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

• Goi-mailako teknikaria Instalazio eta 
Mantentze-lanen lanbide-arloan. 

• Instalazio eta Mantentze-lanen lanbide-arloko 
Makinak eta Ekipamendua lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF1387_2 
Indusketako eta fabriketako 
zerbitzu orokorren 
instalazioen muntaketa eta 
mantentze-lanak. 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

MF1388_2 
Makina eta ekipamendu 
erdimugikorren muntaketa 
eta mantentze-lanak 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 goi-
mailako teknikaria. 

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

1 urte 3 urte 

MF1389_2 
Uhal garraiatzaile eta 
garraiagailu blindatuen 
muntaketa eta mantentze-
lanak 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 
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MF1390_2 
Solteko pneumatikoak eta 
hidraulikoak garraiatzeko 
sistema eta ekipamenduen 
muntaketa eta mantentze-
lanak 

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

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

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

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

1 urte 3 urte 

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 goi-
mailako teknikaria. 

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

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 
teknikaria eta 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 

 
 
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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoetako lantegia 200 300 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. M 

Kudeaketa-gela X X X X X X X 

Muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoetako lantegia X X X X X X X 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

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

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

Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoetako 
lantegia 

– Ekipamenduak: 
– Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleztapenak, 

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

lanpara, maskara, eskularruak, bota babesdunak, entzumen-
babesak, segurtasun-betaurrekoak, erreskatagailuak. 

– 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. 68 

 
 
 
 



 
 

Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu erdimugikorren 
muntaketa eta mantentze-lan mekanikoak  

– 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 naturalaren sorkuntzarako 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 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
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