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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
LEHERGAI BIDEZKO AIRE ZABALEKO INDUSKETA 
 
KODEA 
IEXM0809 
 
LANBIDE-ARLOA 
Erauzketa-industriak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Meatzaritza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IEX428_2: Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa. (1956/2009 EDa, abenduaren 18koa ). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Aire zabaleko indusketa egitea baliabide mineralak erauzteko edo obra zibilak egiteko, zulaketa- eta leherketa-tekniken 
bitartez, eta lurren euspena eginez, lan-arriskuak prebenitzeari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dauden arauen 
arabera. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1378_2: Aire zabaleko zulaketa egitea 
- UC1379_2: Aire zabaleko indusketetako ezpondak egonkortzea 
- UC1380_2: Aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzen laguntzea 
- UC0420_2: Hormigoi-proiekzioak egitea 
- UC0426_2: Aire zabaleko leherketak egitea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera aire zabaleko indusketak egiten dituzten enpresa 
publiko edo pribatu txiki, ertain edo handietako produkzio-eremuan, induskatutako materialak aprobetxatuz edo ez. 
Jarduera teknikoak betetzen ditu goragoko mailako teknikariek agindutako funtzioen eta helburuen esparruan, 
goragokoen argibide orokorrak jasoz eta aldi berean haiei informatuz. Aire zabaleko edo lurpeko meatze-
ustiategietako langileen lanbide-jarduerak, segurtasun-arau orokorrei eta lanpostuarekin lotutako arau espezifikoei 
dagokienez, Administrazio eskudunaren arautegiaren eraginpean daude. Aire zabaleko meatzaritzako makina 
higikorreko operadoreen lanbide-jarduerak Administrazio eskudunaren arautegiaren eraginpean daude. Lehergai 
bidezko leherketak egiteko lanbide-jarduera Administrazio eskudunaren arautegiaren eraginpean dago. 
 
Produkzio-sektoreak 
Erauzketa-industrietako eta eraikuntzako sektoreetan kokatzen da, eta, batez ere, honako produkzio-jarduera 
hauetan: Erauzketa industrietan: Energia-mineralen erauzketa (antrazita, harrikatza, lignitoa eta zohikatza). Uranio- 
eta torio-mineralen erauzketa. Mineral metalikoen erauzketa. Mineral ez-metalikoen eta ez-energetikoen erauzketa 
(harria, hareak eta buztinak, ongarrietarako eta produktu kimikoetarako mineralak, gatzarria eta bestelakoak). 6 

 
 
 
 



 
 

Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa 

Eraikuntzan: Eraispena eta indusketak. Gainazaleko eta altuerako ingeniaritza zibileko obra bereziak. Eraikuntzako 
bestelako lanak. Trenbideak eraikitzea eta konpontzea. Errepideak, autobideak, aerodromoak edo kirol-instalazioak 
eraikitzea. Obra hidraulikoak. Bestelako obra espezializatuak. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
8111.1048 Meatzariak orokorrean. 
8111.1015 Ikatza eta bestelako mineralak ateratzeko meatzariak. 
7892.1021 Meatzeetako artillaria. 
8111.1060 Mineralak erauzteko makinetako operadoreak oro har. 
8111.1059 Makina zulatzailearen operadorea (meatzeak).  
Lurrak mugitzeko meatze-makinetako gidari-operadorea. 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF1146: Aire zabaleko 
zulaketaren prestaketa eta 
oinarriak 

50 

UF1147: Aire zabaleko eskuzko 
zulaketa. 50 

UF1148: Kokapena eta aire 
zabaleko zulaketa mekanikoa 90 

MF1378_2 
Aire zabaleko zulaketak 240 

UF1149: Aire zabaleko zulaketa-
ekipamenduen mantentze-lanak 
egitea 

50 

MF1379_2 
Aire zabaleko indusketetako ezpondak egonkortzea. 60   

MF1380_2 
Aire zabaleko indusketetako lan-arriskuen prebentzioa. 30 

  

UF0770: Lehergai bidezko lurpeko 
indusketako lan-arriskuen 
prebentzioa 

60 MF0420_2 
(ZEHARKAKOA) Hormigoi-proiekzioa. 120 

UF0778: Hormigoien prestaketa eta 
proiekzioa 60 

MF0426_2 (ZEHARKAKOA) 
Aire zabaleko leherketak. 80 

  

MP0239:  
Lehergai bidez egindako aire zabaleko indusketako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 610  
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1. gaitasun-atala 
AIRE ZABALEKO ZULAKETA EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO EZPONDAK 
EGONKORTZEA 

 
3. gaitasun-atala 

AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK 
PREBENITZEN LAGUNTZEA 

 
4. gaitasun-atala 

HORMIGOI-PROIEKZIOAK EGITEA 
 

5. gaitasun-atala 
AIRE ZABALEKO LEHERKETAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
AIRE ZABALEKO ZULAKETA EGITEA 
 
Kodea: UC1378_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Lanak segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko behar diren ekipamenduak, erremintak, lanabesak, osagarriak, 
kontsumigarriak eta gainerako materiala ez ezik babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak —zulaketarako 
espezifikoak direnak— ere prestatzea, laneko argibideen eta lan-arriskuak prebenitzeko arauen arabera. 

BI1.1 Informazio teknikoa, ahozko edo idatzizko laneko argibideak, planoak edo krokisak, mapak eta datu 
topografikoak, eragiketa-eskuliburuak eta ekipamenduak mantentzeko eskuliburuak interpretatu egiten dira eta 
lanak guztiz definitzeko behar den informazioan hutsegiteak eta akatsak detektatzen dira. 
BI1.2 Arduradunak emandako zulaketa-eskema interpretatzen da, barrena-zuloen kokapena, sakonera, zulaketa-
diametroa edo inklinazioa identifikatuz. 
BI1.3 Zulaketa-jarduerak eta zulaketa-ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak gauzatzeko jardueretan 
norbera babesteko erabiltzen diren ekipamenduak egokiak dira, prest daude, eta egoera onean; erabilera eta 
mantentze-lanak fabrikatzailearen eskuliburuetan ezarritakoari jarraikiz egiten dira; falta diren ekipamenduak edo 
funtzionamendu-egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatzen zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.4 Zulaketa-eragiketetan erabili beharreko babes kolektiboko ekipamendu espezifikoak, seinaleak eta kartelak, 
babesgarriak, suteen aurka borroka egitekoak eta erabiltzen diren beste batzuk egokiak dira prest daude eta 
egoera onean; falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatzen 
zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.5 Zulaketa-ekipamendua prestatzen eta aztertzen da, atal guztiek behar bezala funtzionatzen dutela 
egiaztatuz, fabrikatzaileak emandako erabilera-eskuliburuei jarraikiz. 
BI1.6 Zulaketa-ekipamendu osagarriak gainbegiratu eta prestatu egiten dira egoera onean daudela eta behar 
bezala funtzionatzen dutela egiaztatuz. 
BI1.7 Egiaztatzen da beharrezkoak diren lanabesak, erremintak eta kontsumigarriak egoera egokian daudela eta 
garraiatzeko enbalatuta daudela, segurtasun-baldintzetan. 
BI1.8 Ekipamenduak, erremintak eta osagarriak dagozkien ibilgailuetan kargatzen dira eta behar bezala antolatzen 
dira, garraioa ahalik eta segurtasun eta efikazia handienean egin dadin. 
BI1.9 Zulaketa egingo den gunea eta sarbideak aztertu egiten dira zulaketa-ekipamendua, ekipamendu osagarriak 
garraiatzerakoan eta langileak igarotzerakoan sor litezkeen zailtasunak ikusteko eta konpontzeko, betiere 
segurtasuneko barne-xedapenen arabera eta laneko argibideei jarraikiz. 
BI1.10 Lan-eremua aztertzen da barrena-zuloaren hondorik eta aurreko leherketaren batean erabilitako huts 
egindako barrena-zulorik ote dagoen egiaztatzeko; kasu horretan zulaketaren arduradunari jakinarazten zaio eta 
horri buruzko argibideak jaso arte itxaroten da. 

LB2: Barrena-zuloak zulatzea eskuzko ekipamenduekin, leherketak egiteko, buloitzeko, drainatzeko, lurrak sendotzeko, 
ainguraketak egiteko eta prestatzeko, zulaketa-eskeman eta laneko argibideetan ezarritako diametroa, luzera, norabidea 
eta inklinazioa duten zulaketak lortuz. 

BI2.1 Ginbaleta (integrala edo ebaketa-ahoa txertatua duena) zulaketa-ekipamendura egokitzen da eta zulaketaren 
luzerarako eta lur-motarako egokia da; horrez gain, egiaztatzen da ebaketa-elementuaren higadurak ahalbidetzen 
duela zulaketa egitea. 
BI2.2 Aire konprimatuko mahukak (beren koipeztagailuarekin), ur-mahukak eta, hala badagokio, hautsa atzitzeko 
gailuak dagozkion sarera eta ekipamendu zulatzailera konektatzen dira, airea eta ura behar den presioz iristen 
direla. 
BI2.3 Ekipamendu zulatzailea bere ginbaletarekin muntatzen da eta zulaketa-puntuan kokatzen da, ezarritako 
norabidearekin eta inklinazioarekin zulatuz eta zulaketa-abiadura arroka-motarako egokia dela kontrolatuz, 
barrena-zulo egokien multzoa elkarren segidan erabiliz, ezarritako barrena-zuloaren sakonera lortu arte. 
BI2.4 Ekipamendu zulatzailea muntatuta dago, bere ginbaletarekin, bere bultzatzailearekin, zutabearekin kokatuta 
eta ondo ainguratuta desplazamendurik ez izateko zulaketan bultzatzailea erabiltzen bada, eta egiaztatzen da 
zulaketa-abiadura egokia dela zulatzen den lurrerako, bultzatzailearen giltzan eta ura igarotzeko giltzan eraginez, 
zulaketa eraginkorra eta egokia izateko. 
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BI2.5 Egiaztatzen da barrena-zuloak zulatuta daudela eta ez dutela trabarik kopuruari, diametroari, norabideari, 
inklinazioari eta luzerari dagokionez, eta zulaketa-eskemaren eta laneko argibideen arabera zulatu direla. 
BI2.6 Zulaketan detektatutako anomaliak (zuloguneak, ura, materialaren aldaketa esanguratsuak) jakinarazi eta 
seinaleztatu egiten dira, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI2.7 Errendimendua optimizatzen da, zulaketa-ekipamenduen produkzio-lanek irauten duten bitartean, 
gertatutako atzerapenen edo ekipoetan gertatutako matxuren balizko arrazoiak identifikatuz. 
BI2.8 Zulaketa amaitu ostean, ekipamenduak, mahukak, ginbaletak eta gainerako materiala kendu egiten da lan-
eremutik leku seguru batera. 
BI2.9 Zulaketa-jarduerak arrokak eror daitezkeela eta zarata- eta hauts-mailak oso kontuan hartuta egiten dira. 

LB3: Buruko edo hondoko mailu bidez zulaketa-ekipamenduak kokatzea eta prestatzea, zulaketa eraginkortasunez eta 
segurtasunez gauzatzeko, laneko argibideei eta ezarritako prozedurei jarraikiz. 

BI3.1 Elementu osagarriak adierazitako prozeduraren arabera konektatzen dira, segurtasun-neurri egokiak 
aplikatuz. 
BI3.2 Zulaketa-ekipamendua aztertu egiten da abian jarri aurretik, desplazamendu-elementuen egoera eta 
lubrifikatzaileen, olioen, hozgarrien eta bestelakoen ihesik ote dagoen egiaztatuz, ekipamenduaren 
funtzionamendu-eskuliburuak ezartzen duenaren arabera. 
BI3.3 Zulaketa-ekipamendua zulaketa egiten hasteko ezarritako lekuetan kokatzen eta egonkortzen da, karga-
angelua ezarritakoa dela eta barrena-zuloaren luzera osoan mantentzen dela bermatuz.  
BI3.4 Zulaketa-ekipamendua abian jartzen da fabrikatzaileak ezarritako prozeduraren arabera. 

LB4: Barrena-zuloak lan-frontean egitea buruko edo hondoko mailua duten zulaketa-ekipamenduak erabiliz, leherketak, 
drainatzeak, euspena eta aplikazio osagarriak egiteko, zulaketa-eskemaren eta laneko argibideen araberako diametroa, 
luzera, norabidea eta inklinazioa duten zulaketak lortuz. 

BI4.1 Zulaketaren bultzada, biraketa-abiadura, eraunspena, detrituaren ekorketa eta hauts-atzitzaileen 
funtzionamendu egokia beti kontrolatuz egiten da zulaketa. 
BI4.2 Zulaketa-zutabeko elementuak, barra, hagaxka eta mahukatxoa sistematikoki gehitzen dira, eskuz edo 
automatikoki, barrena-zuloaren luzera osoa lortu arte, behar bezala akoplatzen direla bermatuz. 
BI4.3 Leherketetarako zulaketetan oso kontuan hartzen dira zulaketa-zutabean sor litezkeen desbideratzea eta 
buxaketak —aldaketa litologikoek eragin litzaketenak— lurrean zuloguneak izatea eta bestelakoak, leherketa 
egiterakoan eraginik izan dezaketenak markatuz. 
BI4.4 Zulaketa-zutabea kendu egiten da ez krokatzeko, eragiketa amaitzean barrena-zuloa libre gera dadin. 
BI4.5 Barrena-zuloak zulatuta daude eta ez dute trabarik, eta egiaztatzen da kopuruari, diametroari, norabideari, 
inklinazioari, mozketari eta luzerari dagokionez, zulaketa-eskemaren eta laneko argibideen arabera daudela. 
BI4.6 Mikropiloteetarako armadurak barrena-zuloan sartzen dira, euspen-proiektuan definitutako luzaerarekin eta 
fabrikatzailearen espezifikazioei jarraikiz. 
BI4.7 Zulaketan detektatutako anomaliak (zuloguneak, ura, materialaren aldaketa esanguratsuak) jakinarazi eta 
seinaleztatu egiten dira, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI4.8 Zulaketa-ekipamenduen errendimendua optimizatzen da produkzio-lanek irauten duten bitartean, gertatutako 
atzerapenen edo ekipoetan gertatutako matxuren balizko arrazoiak identifikatuz. 
BI4.9 Lan-parteak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera betetzen dira. 

LB5: Makinaren lehen mailako mantentze-eragiketak egitea ekipamenduaren mantentze-lanei buruzko eskuliburuan 
ezartzen denaren arabera, makinaren errendimendua eta balio-bizitza optimizatzeko. 

BI5.1 Fabrikatzailearen mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideak behar bezala interpretatzen eta 
egikaritzen dira, ekipamenduaren funtzionamendu-orduak kontuan hartuta. 
BI5.2 Lanaldia eta/edo zulaketa amaitzean garbitu egiten da makina, fabrikatzailearen mantentze-lanei buruzko 
eskuliburuan ezartzen denaren arabera. 
BI5.3 Zulaketa-ekipamenduetako eta ekipamendu osagarrietako elementu mekanikoak, elektrikoak, 
oleohidraulikoak eta pneumatikoak aldizka berrikusten dira, egon litezkeen matxurak identifikatuz beti, eta, 
matxurarik izanez gero, mantentze-lanetako teknikariari jakinaraziz. 
BI5.4 Lehen mailako mantentze-lanetan erabilitako erregaiak, olioak, koipeak, hozgarriak, iragazkiak eta bestelako 
elementuak fabrikatzaileak gomendatutakoak dira, eta behar bezala aplikatzen dira, norbera babesteko 
ekipamendu egokiak erabiliz. 
BI5.5 Mantentze-lanei eta matxurei buruzko parteak egiten dira, ezarritako prozedurei jarraikiz, behar den 
informazio guztia dutela egiaztatuz (egindako mantentze-eragiketak eta detektatutako matxurak), eta kasu 
bakoitzean dagokien pertsonei jakinarazten zaizkie. 
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Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskuzko zulaketa-ekipamenduak. Buruko eta hondoko mailua duten zulaketa-ekipamendu pneumatikoak eta 
hidraulikoak. Zulatzeko eta babesteko aterkia jartzeko ekipamenduak eta hainbat ainguraketa, tunelen ahoan sartzeko. 
Ekipamendu osagarriak. Zulaketa-lanabesak. Neurtzeko ekipamenduak. Askotariko erreminteria. Komunikazio-sistemak. 
Segurtasun-ekipamenduak. 
 

Produktuak edo lanaren emaitza 
Zulaketa-ekipamendua kokatua eta prestatua. Zulaketarako ekipamendu osagarriak, erremintak eta lanabesak 
prestatuak. Barrena-zuloen neurketa eta seinaleztapena. Zulaketak ezarritako diametroekin, inklinazioekin eta 
sakontasunarekin. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapak, planoak. Ahozko eta idazki bidezko laneko argibideak. Makinak eta ekipamenduak maneiatzeko eta 
mantentzeko eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide 
tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lan-arriskuak prebenitzeko plana eta/edo segurtasun-plana. 
Kalitate-plana. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana. Hondakinak kudeatzeko plana. Lan-parteak egunero. 
Mantentze-parteak. Matxura-parteak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO EZPONDAK EGONKORTZEA 

 
Kodea: UC1379_2 
 

2 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak, segurtasun-ekipamenduak eta euspen-lanak eraginkortasunez eta 
segurtasunez egiteko behar diren ekipamenduak, erremintak eta materialak prestatzea, laneko argibideen eta laneko 
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauen arabera. 

BI1.1 Euspen-lanetan norbera babesteko erabiltzen diren ekipamendu espezifikoak prest daude eta egoera onean; 
horrez gain, falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio 
hurreneko arduradunari. 
BI1.2 Euspenerako behar diren makinak, erremintak, lanabesak eta materialak prestatzen dira eta egoera onean 
daude; horrez gain, falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko 
zaizkio hurreneko arduradunari. 
BI1.3 Euspenerako ekipamenduak eta erremintak egiaztatzeko eta lehen mailako mantentze-lanak (koipeztatzea, 
olio-mailak eta bestelakoak) gauzatzeko eragiketak fabrikatzaileak ezarritako prozeduren arabera egiten dira, 
haien funtzionamendu ezin hobea bermatuz. 
BI1.4 Lanak egikaritzeko behar den materiala aurreikusten da, kopurua nahiz materialaren kalitatea aintzat hartuta; 
horrez gain, egiaztatzen da material horren erresistentziak eta ezaugarri espezifikoek betetzen dituztela eskatzen 
diren baldintzak. 
BI1.5 Zulaketa-makinak egin beharreko euspen-motaren arabera hautatzen dira. 

LB2: Ezponda saneatzeko eta garbitzeko eragiketak egitea, ezpondaren egonkortasuna eta lanak segurtasunez egiten 
direla bermatzeko, laneko argibideen eta segurtasun-planaren arabera. 

BI2.1 Ezponda babesteko sistemak bisualki behatzen dira, ustiapen-proiektuan eta/edo segurtasuneko barne-
xedapenetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatuz. 
BI2.2 Ezponda bisualki behatzen da, ezpondaren egoera egiaztatuz: arroka solteak, pitzadurak, barrena-zuloak 
edo bestelakoak. 12 

 
 
 
 



 
 

Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa 

BI2.3 Saneatze-eragiketa frontean anomaliak detektatzen direnean zehazten da, eta eguraldi- nahiz ikuspen-
baldintzak (euri bortitza, izotza izatea/izotza urtzea eta bestelakoak) kontuan hartuta, segurtasuneko barne-
xedapenetan ezarritakoaren arabera; horrez gain, goragoko mailako arduradunari jakinaraziko zaio eta gunea 
seinaleztatuko da ezarritako prozeduren arabera. 
BI2.4 Eskuzko saneatze-eragiketa, kasuak kasu, lurretik egiten da, ezpondaren ertzetik edo plataforma jasotzaile 
baten gainetik, horri buruz segurtasuneko barne-xedapenetan bildutako segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz, 
egon litezkeen arriskuak desagerrarazi arte, edo hori ezinezkoa bada, goragoko mailako arduradunari jakinarazten 
zaio jardun egokiak gauzatzeko. 
BI2.5 Saneatze-makina edo saneatzeko inplementua duen hondeamakina bidezko saneatze-eragiketetan 
makinaren operadoreari laguntzen zaio egin beharreko eragiketak adieraziz, detektatutako anomalien arabera. 
BI2.6 Lan-parteak detektatutako gorabeherak eta egindako lanak bilduz egiten dira. 

LB3: Ezpondak buloi-, ainguraketa- eta mikropilote-mota desberdinak erabiliz eustea, jausiak edo lur-jotzeak saihesteko, 
euspen-proiektuaren arabera eta aingura-elementuen espezifikazio teknikoei jarraikiz. 

BI3.1 Egiaztatzen da buloiak, ainguraketak edo mikropiloteak jartzeko barrena-zuloak kopuru, mozketa, luzera, 
norabide eta inklinazio egokietan zulatuta daudela, euspen-proiektuaren arabera. 
BI3.2 Zementu-esne bidezko buloien zimendua behar bezala egiten da injekzio-kanula eta gainezka egindako 
kanula tinko finkatuz, barrena-zuloaren eta buloiaren artean dagoen baoa erabat beteko dela bermatuko duen 
gutxieneko presioa bermatuz. 
BI3.3 Erretxina edo mortero bidezko buloien finkapena kartutxoak (erretxina eta katalizatzailea edo mortero hezea) 
barrena-zuloan sartuta gauzatzen da; barrena-zuloaren eta buloiaren artean dagoen baoa guztiz betetzen dela 
bermatzeko behar adina kartutxo sartuko dira, eta, ondoren, buloia sartuko da biraketa-ekipamendu espezifikoa 
erabiliz. 
BI3.4 Kable bidezko euspena ainguraketa barrena-zuloaren barruan sartuz gauzatzen da, erraboila injektatuz eta 
tenkaketa euspen-proiektuaren arabera eginez, eta ondoren barrena-zuloaren gainerakoa zementatuko da. 
BI3.5 Ainguraketa puntualeko edo banatuko buloiak, solteko morteroa, mikropiloteak eta bestelakoak finkatzeko 
gainerako sistemak eusteko elementu-motari dagokion sekuentziari jarraikiz egikaritzen dira, sistema bakoitzaren 
berezko espezifikazio teknikoen arabera. 
BI3.6 Euspenaren kalitatea aingura-elementuen trakzio-entsegua eginez egiaztatzen da, euspen-proiektuaren 
arabera. 
BI3.7 Euspen-elementu osagarriak (sareak, plakak, elementu elastikoak, drainatze-hodiak eta bestelakoak) 
euspen-proiektuari jarraikiz jartzen dira. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Saneatze-barra. Plataforma jasotzaileak. Ainguraketa puntualeko edo banatuko buloiak. Kableak. Erretxinak, zementuak 
eta morteroak. Biraketa-makina buloiak erretxinaz sartzeko. Injekzio-ekipamenduak. Trakzio-katuak. Giltza 
dinamometrikoa. Sareak, plakak eta bestelako euspen-elementu osagarriak. Drainatze-tutuak. Erremintak, lanabesak eta 
materialak: Altueran lan egiteko ekipamenduak. Norbera babesteko ekipamenduak. Babes kolektiboko ekipamenduak. 
 

Produktuak edo lanaren emaitza 
Ezponda saneatuak. Ezponden egonkortasuna. Babes-aterkiak eta hainbat ainguraketa jartzea. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Euspen-proiektuak. Planoak. Ahozko eta idazki bidezko argibideak. Makinen eta ekipamenduen (saneatze-makinak, 
plataforma jasotzaileak) erabilera-eskuliburuak. Ainguraketen eta finkatze-elementuen ezaugarriei eta aplikazioei 
buruzko eskuliburu teknikoak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide 
tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak. Lan-arriskuak prebenitzeko plana eta/edo segurtasun-plana. 
Kalitate-plana. Hondakinak kudeatzeko plana. Lan-parteak egunero. Gorabehera-parteak. 
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

3. gaitasun-atala: 
AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO ARRISKUAK PREBENITZEN 
LAGUNTZEA 

 
Kodea: UC1380_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Norbera babesteko ekipamenduak eta babes kolektiboko neurriak prestatzea lanak eraginkortasunez eta 
segurtasunez egiteko, betiere aire zabaleko indusketetako lan-arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

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

LB2: Egin behar den laneko eremua ikuskatzea lanak eraginkortasunez eta segurtasunez egiten direla bermatzeko, 
ezarritako prozedurei eta segurtasuneko eta ingurumena babesteko arauei jarraikiz. 

BI2.1 Egiaztatzen da lan-eremua segurua dela, behar bezala seinaleztatuta dagoela, gune ezegonkorrik ez 
dagoela, ezta lanak garatzeko arriskutsua izan daitekeen trabarik ere. 
BI2.2 Egiaztatzen da lan-ingurunea ordenan dagoela, eta ez dagoela materialik, ekipamendurik, erremintarik eta 
lanabesik. 
BI2.3 Langileei lanen hasieraren berri ematen zaie eragiketak arriskurik ez dakarrela ziurtatzeko eta langileak 
makinen inguruko arrisku-eremuan egotea debekatzen da. 
BI2.4 Aire zabaleko indusketen ingurumen-arriskuak identifikatzen dira eta, hala badagokio, arduradunari 
jakinarazten zaizkio. 
BI2.5 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. 
BI2.6 Lanak bukatu ostean, ekipamenduak, erremintak, lanabesak eta materialak kentzen dira, horretarako 
ezarritako tokietan biltegiratzen dira, ezarritako argibideei eta prozedurei jarraituta. 

LB3: Istripuen, larrialdien eta premien kasuan, bizkor, eraginkortasunez eta segurtasunez jarduteko, ezarritako 
protokoloak eta laneko arriskuak prebenitzeko plana identifikatzea. 

BI3.1 Istripu-mota ezarritako protokoloen arabera 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 Larrialdi-egoerak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko jardunak larrialdi-planean identifikatzen dira. 
BI3.6 Larrialdi-kasuetan azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, larrialdi-planean ezarritako 
protokoloen arabera. 14 

 
 
 
 



 
 

Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa 

BI3.7 Ebakuazio-kasuetan azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, ebakuazio- eta larrialdi-
planean ezarritako protokoloen arabera. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipamenduak: Kaskoak, maskara, eskularruak, bota babesdunak, entzumen-babesak, segurtasun-
betaurrekoak. Babes kolektiboko ekipamenduak: seinaleztapenak, balizajeak, komunikazio-sistemak. Lehen laguntzako 
ekipamenduak: botikina, ohatilak. Ebakuazio-elementuak eta -baliabideak. Suteen aurka borroka egiteko elementuak eta 
baliabideak. Hondakinen edukiontziak. 
 

Produktuak edo lanaren emaitza 
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. Larrialdi- eta ebakuazio-
plana. 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
HORMIGOI-PROIEKZIOAK EGITEA 

 
Kodea: UC0420_2 

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

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

LB2: Hormigoi-proiekzioa produktu bakoitzaren espezifikazioei eta laneko argibideei jarraikiz gauzatzea. 
BI2.1 Egiaztatzen da estaliko den gainazala behar bezala erregularizatuta, saneatuta eta drainatuta dagoela. 
BI2.2 Sare metalikoa jarri behar bada, sare hori indusketaren ertzetan finkatzen da finkapen- eta gainjarpen-
sistema egokiekin, laneko argibideen arabera. 
BI2.3 Hormigoi proiektatuaren funtzionamendu egokia agregatuen, zementuen, gehigarrien eta uraren nahasketa 
homogeneo bidez lortzen da, laneko argibideetan eta prozeduretan ezarritako proportzioetan, eta horren kontrola 
lagin-entseguen edo probeten bitartez gauzatzen da. 

15 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI2.4 Induskatutako baoen hormen gainean proiektatzen dira hormigoiak, kapa uniformeen eta euspen-proiektuan 
adierazitako lodieren bitartez. 
BI2.5 Hormigoi-proiekzioa —bide lehorrekoa edo bide hezekoa— hautsa sortzea eta produktu kimikoekiko 
kontaktua oso kontuan hartuta gauzatzen da. 
 
 

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

Produktuak edo lanaren emaitza 
Hormigoi proiektatua baoak eusteko eta lurra sendotzeko. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hormigoi-/mortero-proiekzioko ekipamenduaren funtzionamenduari buruzko eskuliburu teknikoak. Eskuliburu teknikoak 
hormigoi eta zementu nagusien ezaugarriekin eta aplikazioekin. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak, ekipamendu 
horien maneiuari aplika dakizkiokeenak. Lan- eta gorabehera-parteak. 

 
 
 
 
 
 

5. gaitasun-atala: 
AIRE ZABALEKO LEHERKETAK EGITEA 

 
5 

Kodea: UC0426_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Aire zabaleko leherketa eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko behar diren makinak, erremintak eta 
materialak, norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-ekipamenduak prestatzea, laneko argibideen eta laneko 
arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 

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

LB2: Lanlekuaren egoera segurtasun-mugen eta -baldintzen barruan dagoela egiaztatzea, aire zabaleko leherketak 
segurtasunez eta eraginkortasunez egikaritzeko, indarreko araudiaren arabera. 

BI2.1 Lan elektrikoetan egiaztatzen da inguruetan ez dagoela leherketaren tiro kontrolaezina eragin dezakeen 
ekaitzik. 
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Lehergai bidezko aire zabaleko indusketa 

BI2.2 Leherketetan, baimendutako proiektuaren eskakizunak eta indarreko araudian ezarritakoak errespetatzen 
dira, eta leherketa berezien kasuan, dagozkion agindu espezifikoak ere kontuan izango dira. 
BI2.3 Egiaztatzen da ustiategiko ezpondak eta lan-bankua seguruak direla, egon daitezkeen arroken eta bestelako 
materialen jausien arriskua identifikatzeko. 
BI2.4 Lan-frontea aztertzen da aurreragoko leherketaren batean erabilitako barrena-zuloaren hondorik eta huts 
egindako barrena-zulorik ote dagoen egiaztatzeko; kasu horretan debekatuta dago barrena-zulo horiek lehergaiz 
berriz kargatzea, indarreko araudiaren arabera. 
BI2.5 Egiaztatzen da kargatu eta tiro egin beharreko barrena-zuloetan pitzadurarik, hutsunerik, urik edo trabarik ote 
dagoen, neurri egokiak hartzeko. 
BI2.6 Lan-ingurunea ordenan egongo da, eta ez da materialik, ekipamendurik, erremintarik eta lanabesik izango. 
BI2.7 Lanekin zerikusirik ez duten langileei jakinarazten zaie leherketari ekingo zaiola, eta era berean, jakinarazten 
zaie leherketa non egingo den, tiro noiz egingo den eta zer seinaleztapen-mota jarriko den. 

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

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

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

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

LB5: Abiarazleak aire zabaleko leherketarako diseinatutako eskemaren arabera banatzea eta/edo konektatzea, laneko 
argibideei jarraikiz, eta segurtasunari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.  

BI5.1 Abiarazleak leherketaren irteera-diseinuaren arabera banatzen dira, banaketa hori arduradunak egingo du, 
elektrizitate estatikotik deskargatuz detonagailu elektrikoak erabiltzen badira. 
BI5.2 Pega elektrikoetan, egiaztatzen da tiro-linea, tiro egiteko soilik dena, jarrita eta elektromagnetikoki isolatuta 
dagoela, kable homologatu bidez eratuta dagoela, erresistentzia elektriko egokia duela eta muturretan 
zirkuitulaburtuta dagoela tiroa egin arte. 
BI5.3 Hastapen-sistemak elkarren artean konektatzen dira, kasu bakoitzean, laneko argibideen eta indarreko 
araudiaren arabera. 
BI5.4 Hastapen-sistemak tiro egiteko lineari behar bezala konektatuta geratzen dira, eztanda gai leherkorrera 
transmititzen dela bermatuz. 
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BI5.5 Pega elektrikoetan, lehertzailearen orratzak artillariaren edo leherketaren arduradunaren esku daude beti. 
BI5.6 Metxa bidezko pegetan, metxa geldoaren ebaketa eta metxaren detonagailuarekiko lotura lehergailuen 
maneiuari dagokionez indarrean dagoen araudiaren arabera egiaztatzen da. 

LB6: Gai leherkorraren tiro egitea aire zabaleko leherketetarako segurtasunari buruz indarrean dagoen araudiaren 
arabera gauzatzea, pega langileentzako eta instalazioetarako segurtasunez egin ahal izateko. 

BI6.1 Tiroa babestutako gunetik egiten da, metxa bidezko pegen kasuan izan ezik. 
BI6.2 Tiro egiteko gunea eta inguruneak aztertu eta seinaleztatu egiten dira, perimetroa mugatuz, eta langilerik ez 
dagoela eta leku seguruan daudela egiaztatuz, aplika daitekeen araudiaren arabera. 
BI6.3 Pega elektrikoetan, tiro-lineak jarraitutasuna dauka eta Ohmetroaren bidez eta babestutako gunetik 
egiaztatzen da haren erresistentzia elektrikoa balio egokien barruan dagoela eraginkortasunez eta segurtasunez 
tiro egiteko. 
BI6.4 Pega elektrikoetan, anormaltasunen bat baldin badago, tiro-linea zirkuitulaburtu egiten da, bisualki aztertzen 
da eta elektrikoki egiaztatzen da, babestutako gunetik beti. 
BI6.5 Tiro-linea aparatu abiarazleari konektatzen zaio gune babestuan, eta tiro egiten da, betiere entzumenaren 
bitartez pega gauzatu dela egiaztatuz, eta anormaltasunen bat detektatuz gero, kasu horietan indarrean dagoen 
araudiaren arabera jardungo da. 
BI6.6 Metxa bidezko pegetan, metxak luzera egokia izango du langilea babestu behar den lekura behar adina 
denboraz iritsi ahal izateko. 
BI6.7 Metxa bidezko pegetan barrena-zuloak disparatzen dira, gehienez ere sei, tiroa entzumenaren bidez 
kontrolatuz eta guztiek eztanda egin izanaren ziurtasunik ez badago ordu-erdi batean ustiategirako sarrera 
debekatuz. 
BI6.8 Leherketa egin ondoren, frontera sartu ahal izango da lanaren arduradunak edo teknikari arduradunak 
baimena eman ostean. 

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

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

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

AIRE ZABALEKO ZULAKETAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO EZPONDAK 

EGONKORTZEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO LAN-ARRISKUEN 

PREBENTZIOA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
HORMIGOI-PROIEKZIOA  

 
5. prestakuntza-modulua:  

AIRE ZABALEKO LEHERKETAK 
 

6. prestakuntza-modulua:  
LEHERGAI BIDEZ EGINDAKO AIRE ZABALEKO INDUSKETAKO 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
AIRE ZABALEKO ZULAKETAK 
 
Kodea: MF1378_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1378_2: Aire zabaleko zulaketak egitea.
 
Iraupena: 240 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
AIRE ZABALEKO ZULAKETAREN PRESTAKETA ETA OINARRIAK 
 
Kodea: UF1146 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aire zabaleko zulaketen ezaugarriak eta baldintza orokorrak ez ezik jarduera horiek gauzatzean sortzen diren arriskuak 
eta segurtasun-neurriak ere deskribatzea, egin beharreko lanaren arabera erabili behar diren babes kolektiboak eta norbera 
babesteko ekipamenduak identifikatuz. 

EI1.1 Lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri geomekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 
EI1.2 Zulaketan azal daitezkeen anomaliak identifikatzea (zuloguneak, ura, materialaren aldaketa esanguratsuak), 
jarraitu beharreko prozedura adieraziz (seinaleztapena eta komunikazioa). 
EI1.3 Zulaketa-sistemak bereiztea: buruko edo hondoko mailua, dituzten aplikazio, abantaila eta muga nagusiak 
adieraziz. 
EI1.4 Aire zabaleko indusketetan erabiltzen diren zulaketa-ekipamendu mota nagusiak deskribatzea: eskuzko 
zulagailuak eta zulaketa-ekipamenduak. 
EI1.5 Aire zabaleko indusketetako zulaketa-eragiketetan eta ekipamenduak mantentzeko eragiketetan sortzen diren 
arrisku espezifikoak identifikatzea, hartu beharreko prebentzio-neurriekin lotuz. 
EI1.6 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak ezagutzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 
adieraziz. 
EI1.7 Aire zabaleko zulaketa-jardueretan norbera babesteko derrigorrezkoak diren ekipamenduak identifikatzea, 
dagozkien arriskuekin lotuta. 
EI1.8 Zulaketa- eta/edo mantentze-eragiketetan espezifikoki erabili beharrekoak diren norbera babesteko 
ekipamenduen erabilera eta mantentzea azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
EI1.9 Aire zabaleko zulaketa-eragiketen berezko segurtasun kolektiboko baliabideak (seinaleztapenak, balizajeak, 
babesak, hautsa atzitzea, seinale akustikoak eta optikoak eta bestelakoak) identifikatzea, dagozkion arriskuekin lotuz. 
EI1.10 Zulaketa-prozesu jakin batean: 

- Arriskuak aipatzea. 
- Hartu beharreko prebentzio-neurriak aipatzea. 
- Beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak aipatzea. 
- Ekipamenduak aukeratzea erabiltzea derrigorrezkoa den lekuetarako eta benetako lan-egoeraren arabera. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentzea, fabrikatzailearen aginduen 

arabera. 
- Zulaketa-eragiketei dagozkien seinaleztapenak, babesak eta segurtasun kolektiboko gainerako neurriak 

jartzea. 
- Abisu-gailuek behar bezala funtzionatzen dutela berrikustea. 
- Zulaketa-eremuan barrena-zuloen hondorik edo huts egindako barrena-zulorik ote dagoen berrikustea, eta, 

hala badagokio, seinaleztatu egingo dira. 
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EI1.11 Zulatzeko ekipamendu mekanizatuen mantentze-lanetan: 
- Arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak aipatzea. 
- Beharrezkoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak aipatzea. 
- Ekipamenduak aukeratzea erabiltzea derrigorrezkoa den lekuetarako eta benetako lan-egoeraren arabera. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eta mantentzea, fabrikatzailearen aginduen 

arabera. 
- Mantentze-eragiketei dagozkien seinaleztapenak, babesak eta segurtasun kolektiboko gainerako neurriak 

jartzea. 
A2: Zulaketa-planoak eta -eskemak interpretatzea, zulaketa modu ezin hobean egiteko, datuak eta erabilitako sinbologia 
identifikatuz. 

EI2.1 Planoak, eskemak eta datu topografikoak interpretatzea. 
EI2.2 Zulaketa-eskema orokorra azaltzea. 
EI2.3 Aire zabaleko leherketetarako zulaketa-eskema azaltzea. 
EI2.4 Kasu praktiko jakin batean: zulaketaren kokapena, diametroa, norabidea eta luzera ezartzea. 

 
Edukiak: 
1. Aire zabaleko zulaketaren printzipio orokorrak. 

- Lur-motak. 
- Arroka-motak: 

• Ezaugarri geomekanikoak. 
• Ezaugarri geologikoak. 

- Zulagarritasuna. 
- Arroken ezaugarri fisikoak. 
- Magnitude fisikoak: 

• Presioa. 
• Emaria. 
• Indarrak. 
• Pareak. 
• Erresistentzia ebaketan. 

- Anomaliak zulaketan: 
• Zuloguneak. 
• Ura. 
• Lurraren aldaketa esanguratsuak. 

- Interpretazioa: 
• Planoak. 
• Eskemak. 

- Datu topografikoak. 
- Zuinketa. 
- Zulaketa-eskemak. 
- Leherketetarako zulaketa-eskemak. 

2. Aire zabaleko zulaketa-tekniketako printzipioak, arriskuak eta segurtasun-neurriak. 
- Zulaketa eta leherketa bidezko aire zabaleko indusketa-teknikak. 
- Zulaketa-sistemak: 

• Eraunspena. 
• Biraketa. 
• Errotoeraunspena. 

- Errotoeraunspen-motak. 
- Buruko eta hondoko mailua duten zulaketa-ekipamenduak. 
- Ekipamendu nagusiak: 

• Eskuzkoak. 
• Mekanikoak. 

- Ekipamendu hidraulikoak. 
- Ekipamendu pneumatikoak. 
- Zulaketaren arrisku eta prebentzio-neurri espezifikoak. 
- Barrena-zuloaren hondoak. 21 
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- Huts egindako barrena-zuloak. 
- Norbera babesteko ekipamendu espezifikoak, zulaketa gauzatzeko. 
- Seinaleztapena eta zaintza zulaketa-jardueretan. 
- Seinaleztapen-elementuak. 
- Seinaleztapen-elementuen antolamendua. 
- Makinei buruzko araudia. 
- Zulagailuetako segurtasun-gailuak. 

3. Zulaketarako osagarriak eta ekipamendu osagarriak. 
- Errotoperkutore bidezko zulaketarako osagarriak: 

• Hari-motak. 
• Egokigailuak. 
• Hagaxka-multzoak. 
• Mahukak. 
• Motak. 
• Ahoak. 

- Ganibetak. 
- Ganibeta integralak. 
- Matxurak eta marruskadurak zulaketa-osagarrietan. 
- Ahoen eta hagaxka-multzoen mantentze-lanak. 
- Sareak: 

• Elektrizitatea. 
• Airea. 
• Ura. 

- Konpresoreak. 
- Ponpak. 
- Hauts-kaptadoreak. 
- Dekantagailuak. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
AIRE ZABALEKO ESKUZKO ZULAKETA 
 
Kodea: UF1147 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eskuzko zulaketa-ekipamenduekin jardutea ekipamenduen funtzionamenduari buruzko eskuliburuaren arabera eta 
segurtasun-baldintzetan. 

EI1.1 Aire zabaleko indusketetan erabilitako eskuzko zulagailu-motak deskribatzea, zulagailu bakoitzaren ezaugarri, 
osagai, aplikazio eta funtzionamendurako printzipio nagusiak adieraziz. 
EI1.2 Ginbalet-motak identifikatzea, ginbalet bakoitzaren ezaugarriak eta aplikazioa bereiziz, egokienak aukeratzeko, 
zulaketa-ezaugarrien arabera. 
EI1.3 Ginbaleten higadura-egoera ezagutzea, ginbaletak ordeztu behar diren erabakitzeko. 
EI1.4 Eskuzko zulagailua martxan jartzeko jarraitu beharreko prozedura deskribatzea: hornidura-sareekiko konexioa 
eta bultzatzaileekiko akoplamendua, hala badagokio. 
EI1.5 Ekipamenduaren posizionamenduak eta orientazioak izan behar dituzten ezaugarriak ezartzea, zulaketaren 
ezaugarrien arabera. 
EI1.6 Eskuzko zulaketa-ekipamenduekin jarduteko prozedura deskribatzea, fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera 
eta hartu beharreko segurtasun-neurriak hartuz (zarata, hautsa eta bestelakoak). 
EI1.7 Kontrolatu beharreko parametroak (bultzada, abiadura, ur-emaria, egon litezkeen desbideratzeak eta 
buxaketak) adieraztea, zulagailuaren errendimendua ezin hobea izan dadin eta matxurarik ez izateko. 22 
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EI1.8 Lanaldi-amaierako eragiketak deskribatzea. 
EI1.9 Eskuzko zulaketa-prozesuaren garapenean: 

- Zulaketako ginbaletak hautatzea. 
- Ingurunea seinaleztatzea, hala badagokio. 
- Mahuka guztiak (aire konprimatua, ura) konektatzea. 
- Zulagailua lan-frontean kokatzea. 
- Zulagailua orientatzea eta barrena-zuloak sarreran jartzea. 
- Adierazitako karga-angeluarekin, abiadurarekin, diametroarekin eta luzerarekin zulatzea. 
- Aire- eta ur-hornidura nahiz barrena-zuloa buxatzeko aukera kontrolatzea. 
- Zulatutako barrena-zuloa garbitzea. 
- Zulaketa amaitu ostean, ekipamenduak, mahukak, barrena-zuloak eta gainerako materialak biltzea, 

adierazitako lekuan eta baldintzetan kokatuz. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea beti. 

 
Edukiak: 
1. Eskuzko zulaketa gauzatzeko lanabesak eta makinak. 

- Eskuzko zulagailu-mota: 
• Ezaugarriak. 
• Osagaiak. 
• Aplikazioak. 
• Funtzionamendua. 
• Fabrikatzailearen eragiketa-eskuliburuak. 

- Barrena-zulo motak: 
• Ezaugarriak. 
• Aplikazioak. 
• Zulaketaren ezaugarrien araberako hautaketa. 

- Ginbaleten higaduraren egoera eta ginbaletak ordeztu behar diren balioestea. 
2. Eragiketak eskuzko zulaketa-ekipamenduekin. 

- Zulagailuaren prestaketa: 
• Egiaztapenak. 
• Hornidura-sareetako konexioak. 
• Seinaleztapenak. 
• Bultzatzaileekiko akoplamendua. 

- Zulaketa-elementuak hautatzea egin beharreko lanen arabera. 
- Martxan jartzea: 

• Kokapena. 
• Orientazioa. 
• Inklinazioa. 

- Zulaketa: 
• Kontrolatu beharreko parametroak. 
• Barrena-zuloa garbitzea. 
• Zulaketa seinaleztatzea eta buxatzea. 
• Lanaldi-amaierako eragiketak. 

 
 
1.3 prestakuntza-atala 
KOKAPENA ETA AIRE ZABALEKO ZULAKETA MEKANIKOA 
 
Kodea: UF1148 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aire zabaleko zulaketa gauzatu aurretiko lanetarako ezarritako prozedurak aplikatzea, lan-mota horietarako segurtasun-
xedapenak betez. 

EI1.1 Aire zabaleko indusketetan erabiltzen diren zulaketa-ekipamendu motak deskribatzea: zulaketa-ekipamendu 
bakoitzaren ezaugarri, osagai, aplikazio eta funtzionamendurako printzipio nagusiak adieraziz. 
EI1.2 Zulaketa-ahoak eta hagaxka-multzoak bereiztea, zulaketaren ezaugarrien eta higadura-egoeraren arabera 
egokienak direnak hautatzeko. 
EI1.3 Zulaketa-lanak egiteko behar diren erremintak, materialak eta lanabesak aipatzea, lanak egikaritzerakoan duten 
funtzioa adieraziz. 
EI1.4 Zulaketa-ekipamenduaren osagaiak zerrendatzea (errodaje-trena, translazio-motorrak, kontrol-panela, irristailua, 
mailuaren errotazio- eta aurreratze-motorra eta bestelakoak), bakoitzaren funtzioak eta oinarrizko ezaugarriak 
deskribatuz. 
EI1.5 Zulaketa-ekipamenduan aginteak, sistemak eta desplazamendu- eta manipulazio-elementuak ez ezik erregai-
adierazleak eta makinaren kontrol-panelean dauden bestelakoak ere identifikatzea. 
EI1.6 Zulagailua martxan jarri aurretik egin beharreko egiaztapenak deskribatzea (honako hauek behatzea: makinaren 
egituran narriadurarik ote dagoen, pneumatikoetan ihesik ote dagoen, pneumatikoen egoera eta presioa, olio-, 
erregai- eta hozgarri-mailak), egon litezkeen anomaliak eta dagokion jardun-prozedura identifikatuz, bereziki matxuren 
kasuan, makina geldiaraztea eragingo dutenak (makina matxuratuta dagoela adierazten duen seinalea jartzea). 
EI1.7 Elikadura-sareak (elektrizitatea, ura, aire konprimatua) deskribatzea, konexioa ezagutuz, baita horniduran 
matxurak edo akatsak baldin badaude jarraitu beharreko jardunak ere. 
EI1.8 Zulaketa-ekipamendua mugitzeko, kokatzeko eta egonkortzeko jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, 
eragiketa horiek gauzatu bitartean makinan kontrolatu behar diren parametroak adieraziz. 
EI1.9 Zulaketa-ekipamenduak, horien baliabideak eta material osagarriak zer baldintzatan garraiatu behar diren 
deskribatzea, ekipamendua garraio-unitatean kargatzeko, eusteko eta deskargatzeko modua adieraziz. 
EI1.10 Zulaketa-ekipamendua prestatzeko eta garraiatzeko prozesuak irauten duen bitartean: 

- Egon daitezkeen ihesak, pitzadurak, higadurak eta/edo anomaliak detektatzea begi-ikuspen bidez. 
- Matxuratutako makinaren kokapena seinaleztatzea. 
- Zulaketa-lanabesak hautatzea eta prestatzea. 
- Zulaketarako behar diren erremintak, materialak eta baliabide osagarriak prestatzea. 
- Ekipamendua mugitzea eta adierazitako lekuan kokatzea. 
- Ekipamendua elikadura-sareetara konektatzea. 
- Zulaketa-ekipamendua garraio-unitatean kargatzeko, eusteko eta deskargatzeko eragiketetan laguntzea. 

A2: Zulaketa-ekipamenduekin jardutea, ekipamenduen funtzionamenduari buruzko eskuliburuaren arabera, eragiketa 
segurtasun-baldintzetan eta eskatutako eragiketa-errendimenduarekin gauzatzeko. 

EI2.1 Zulaketa-zutabearen elementuak zerrendatzea, buruko edo hondoko mailua duten ekipamenduei dagozkienak 
eta hagaxka-multzoa aldatzeko sistemak (eskuzkoa edo automatikoa) adieraziz. 
EI2.2 Zulaketa-ekipamendua martxan jartzeko eta horrekin jarduteko prozedura deskribatzea, nahi den sakonerako, 
norabideko eta diametroko zulaketa lortzeko une oro kontrolatu behar diren parametroak (karga-angelua, zulaketa-
abiadura, bultzada, ur-emaria, detrituaren ekorketa) eta makinaren eragiketa-adierazleak (presioak, emariak, 
tentsioak, pareak) adieraziz, errendimendu ezin hobea lortuz eta barrena-zuloen desbiaziorik, buxaketarik eta 
ekipamenduaren matxurarik ez izateko. 
EI2.3 Zulaketaren luzera lortu ostean, egin beharreko eragiketak zerrendatzea (bultzada gelditzea, barrena-zuloa 
haizatzea, hagaxka-multzoaren jasotze sistematikoa, ekipamendua jasotzea, zulaketa seinaleztatzea eta estaltzea). 
EI2.4 Lanaldi-amaieran egin beharreko jardunak deskribatzea: kokapena, deskonexioa, garbiketa, berrikuspenak, 
seinaleztapena. 
EI2.5 Buruko edo hondoko mailua duten ekipamenduen bitartez barrena-zuloak zulatzeko prozesu batean: 

- Hagaxka-multzoa jartzea edo kentzea modu sistematikoan. 
- Hauts-atzitzaileari eragitea. 
- Argibideetan adierazitako angeluarekin, abiadurarekin eta diametroarekin zulatzea. 
- Hautsaren eta zarataren sorrera eta barrena-zuloa buxatzeko aukera kontrolatzea une oro. 
- Zuloguneen edo lurrean detektatutako beste edozein anomaliaren presentzia seinaleztatzea. 
- Zulatutako barrena-zuloa garbitzea. 
- Zulaketa bukatu ostean, ekipamenduak, mahukak, ganibetak eta gainerako materialak jasotzea. 
- Ekipamendua zulaketa berrirako agindutako lekura mugitzea. 
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzea eragiketetan. 
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Edukiak: 
1. Aire zabaleko zulaketa-eragiketak gauzatu aurreko lanak. 

- Aire zabaleko zulaketa-ekipamenduak: 
• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Osagaiak. 
• Aplikazioak. 
• Funtzionamendu-printzipioak. 

- Ekipamendua berrikustea: 
• Egon daitezkeen anomaliak. 
• Jarduteko arauak. 
• Seinaleztapena. 

- Zulaketa-elementuak hautatzea egin beharreko lanen arabera. 
- Erremintak, lanabesak eta materialak prestatzea. 
- Elikadura-sareak: 

• Aire konprimatua. 
• Elektrizitatea. 
• Ura. 
• Ekipamenduaren konexioa. 
• Matxurak. 
• Jarduna hornidurak huts eginez gero. 

2. Aire zabaleko zulaketa-ekipamenduen garraioa eta desplazamendua. 
- Zulaketa-ekipamenduaren garraioa: 

• Kargatzea. 
• Eustea. 
• Garraio-unitatean deskargatzea. 
• Prozedura operatiboa. 

- Desplazamendu-sistemak honako hauen gainean: 
• Gurpilak. 
• Beldar-kateak. 
• Gidariak. 

- Ekipamenduaren desplazamendua: 
• Prozedura operatiboa. 
• Kontrolatu beharreko parametroak. 

- Lanlekuko kokapena: 
• Kontrolatu beharreko parametroak. 

- Egonkortzea: 
• Kontrolatu beharreko parametroak. 

3. Aire zabaleko zulaketa-ekipamenduen eragiketa. 
- Aurreratzeko eta zulatzeko osagaiak: 

• Irristailua. 
• Biraketa-motorra. 
• Mailuaren aurreratze-motorra. 
• Kontrol-panela. 
• Aginteak. 
• Adierazgailuak: presioak, emariak, tentsioak, pareak. 

- Martxan jartzea: 
• Egiaztapenak. 
• Anomaliak. 
• Matxurak. 

- Ahoan sartzea. 
- Zulaketa: 

• Kontrolatu beharreko parametroak: abiadura, angelua, bultzada, ur-emaria eta detrituaren ekorketa. 
• Buxaketak. 25 
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• Prozedura operatiboa. 
- Anomaliak zulaketan: 

• Zuloguneak. 
• Ura. 
• Lurraren aldaketa esanguratsuak. 

- Zulaketa-zikloaren amaiera: 
• Barrena-zuloa garbitzea. 
• Hagaxka-multzoa kentzea. 
• Ekipamendua kentzea. 
• Zulaketa seinaleztatzea eta buxatzea. 

- Lanaldi-amaierako eragiketak: 
• Kokatzea. 
• Deskonektatzea. 
• Garbitzea. 
• Seinaleztatzea. 

 
 
1.4 prestakuntza-atala 
AIRE ZABALEKO ZULAKETA-EKIPAMENDUEN MANTENTZE-LANAK EGITEA 
 
Kodea: UF1149 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eskuzko zulagailuaren eta zulaketa-ekipamenduaren lehen mailako mantentze-eragiketak aplikatzea, makinaren 
mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideei jarraikiz, eta segurtasuneko barne-xedapenen arabera. 

EI1.1 Makinen ezaugarri teknikoak deskribatzea, osagai nagusiak eta elementu mekanikoak, elektrikoak, 
oleohidraulikoak eta pneumatikoak identifikatuz. 
EI1.2 Mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideak interpretatzea, bere eskumeneko lehen mailako mantentze-
eragiketak identifikatuz eta makina geldirik eta/edo deskonektatuta dagoela egin behar direnak adieraziz. 
EI1.3 Zulagailuari dagokionez, interpretatzea erregai-adierazleak, bateria-kargaren maila, iragazkiak, olio- eta 
hozgarri-mailak, koipeztatze-puntuak eta bestelakoak, makinaren mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren barnean 
hartuta daudenak. 
EI1.4 Makina koipeztatzeko jarraitu beharreko prozedura deskribatzea, koipeztatze-eragiketa eskuzkoa, automatikoa 
edo zentralizatua den bereiziz. 
EI1.5 Erabili beharreko olio-motak (lubrifikatzaileak eta hidraulikoak) eta koipe-motak bereiztea, propietateak eta 
funtzioak adieraziz. 
EI1.6 Matxura ohikoenak, horien kausak eta kasu bakoitzean jarduteko prozedura identifikatzea, gidatze edo 
manipulazio seguruari eragiten dieten eta/edo zulagailua geldiaraztea edo matxuratzea eragin dezaketen eta berehala 
konpontzeko jakinarazi behar diren anomaliak adieraziz. 
EI1.7 Zulaketa-ekipamendua garbitzeko prozesua deskribatzea. 
EI1.8 Zulagailuaren lehen mailako mantentze-lanetan: 

- Egin beharreko eragiketak interpretatzea, mantentze-lanei buruzko eskuliburuan adierazten denaren 
arabera. 

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

lanei buruzko eskuliburuan eta prebentzioko mantentze-lanei buruzko fitxan agertzen den moduan. 
- Iragazkiak garbitzea eta/edo aldatzea. 
- Makina koipeztatzea edota koipe-tanga betetzea, koipeztatze automatiko zentralizatuaren kasuan. 
- Baterien elektrolito-maila egiaztatzea, beharrezkoa izanez gero, dagokion maila lortu arte hornituz. 
- Makinaren mantentze prebentiboko fitxa behar bezala betetzea eta egindako eragiketak adieraztea. 

26 - Ekipamendua garbitzea. 
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EI1.9 Kasu praktiko batean, zulagailuak anomaliak ditu; honako lan hauek egin behar dira: 
- Anomaliak detektatzea. 
- Anomaliaren arabera, horren kausa posibleak zehaztea. 
- Konponketa bere eskumenaren barruan dagoen edo jakinarazi egin behar den zehaztea. 
- Bere erantzukizun-mailari dagozkion mantentze-eragiketak egitea. 
- Konpondu ostean, ekipamendua behar bezala dabilela egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1. Ekipamendu mekanikoen, elektrikoen, hidraulikoen eta pneumatikoen mantentze-lanak egitea. 

- Oinarrizko mekanika: 
• Kontzeptuak. 
• Definizioak. 
• Unitateak. 
• Potentzia. 
• Indar momentua. 
• Momentuak. 
• Mugimendua transmititzeko mekanismoak: engranajeak eta akoplamenduak. 

- Hidraulika-printzipioak: 
• Oinarrizko osagaiak: ponpa hidraulikoak, tangak, iragazkiak, balbula hidraulikoak, zilindro hidraulikoak. 
• Sistema hidraulikoen ezaugarriak eta abantailak. 
• Fluido hidraulikoak. 
• Pneumatika-printzipioak. 
• Oinarrizko osagaiak: konpresoreak, balbulak, osagarria eta lineako koipeztagailuak. 

- Elektrizitate-funtsak: 
• Oinarrizko kontzeptuak. 
• Definizioak. 

Oinarrizko zi• rkuitu elektrikoa: bateria, abiatze-motorra, eteteko giltza, etengailuak, disjuntoreak, kableak, 
sorgailua, kontrol-tresnak. 
zio-funtsak: - Lubrifika

• Marruskadura. 
• Gainazalaren egoera. 
• Olio- eta koipe-motak. 

2. Aire zabaleko zulaketa-ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
 Mantentze-lanetarako eskuliburuak. -
 Operadorearen eskumenekoak diren - mantentze-eragiketak. 
 Geldirik eta/edo deskonektatuta dagoen makinarako eragiket- ak. 
 Galeren eta ihesen azterketa. -
 Higadura eta hausturak. -
 Mailen egiaztapena. -
 Tangak berriz betetze- a. 
 Iragazkiak: garbiketa eta - aldaketa. 
 Koipeztatzea. -
 Ekipamenduen-  eta osagaien garbiketa. 
 Translazio-sistema: Beldar-kateak tenka- tzea. Pneumatikoak berrikustea. 
 Matxura nagusiak: Kausak. Jardun-prozedura. Konponketak.-  
 Makina gelditzea matxurengatik: Seinaleztapena. Komunikazio- a. 
 Mantentze-lanen fitxak. -
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2. prestakuntza-modulua:  
AIRE ZABALEKO INDUSKETETAKO EZPONDAK EGONKORTZEA 
 
Kodea: MF1379_2 27 

 
 
 

 



 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
28 

ni lotuta dago: UC1379_2: Aire zabaleko indusketetako ezpondak egonkortzea 

k eta ebaluazio-irizpideak: 
menduak erabiltzea, lanpostuaren arriskuak identifikatuz. 

rtzea, 

 

A2: M tako ezponden gainazalaren konformazioa kentzea, 

iskuak 

ionamenduari buruzko 

eurriak 

uloen hondoak detektatzea, seinaleztatuz eta 

. 

A3: Euspena iz egitea, sistema bakoitzaren espezifikazio teknikoen 

ta 

o 

, 

EI3.10 Euspen-proiektutik abiatuta: 

Gaitasun-atal ho
Iraupena: 60 ordu 
 

halmena  A
A1: Euspenerako egokiak diren norbera babesteko ekipa

EI1.1 Euspenaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin lotuz. 
zea: arrokak eroEI1.2 Ainguraketa bidezko euspenaren arrisku espezifikoenen prebentzio-neurriak zerrendat

zarata eta, hala badagokio, produktu kimikoekiko kontaktuak. 
EI1.3 Euspen-eragiketetan erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea arriskuen 
arabera. 
EI1.4 Euspen-eragiketetan erabili beharrekoak diren norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta mantentzea
azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 
aterial solteak eta ezegonkorrak eta aurretik induskatu

ezegonkortasun-arriskuak eta kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedurak identifikatuz. 
EI2.1 Aire zabaleko indusketetako ezponden portaera deskribatzea, lur-motaren (arrokak-lurrak) eta erabilitako 
indusketa-metodoen arabera: mekanikoki edo leherketa-mota desberdinen arabera (produkzioa eta ingerada). 
EI2.2 Euspen-moten funtzionalitatea eta beren lan-ingurunean duten itxura ezagutzea. 

den ezegonkortasun-arrEI2.3 Irristadurak, hausturak, jausiak, iraulketak eta ur-biltegiratzeak direla medio ezpon
bisualki ezagutzea. 
EI2.4 Ezponden saneatze-eragiketa gauzatzeko ezarritako lan-prozedurak deskribatzea. 
EI2.5 Saneatze-ekipamenduak erabiltzeko prozedura deskribatzea, fabrikatzailearen funtz
eskuliburuaren arabera. 
EI2.6 Saneatze-ekipamenduaren lehen mailako mantentze-eragiketak deskribatzea, funtzionamendu egokia 
bermatzeko eta matxurak saihesteko saneatzea gauzatu bitartean. 
EI2.7 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak definitzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren n
adieraziz. 
EI2.8 Barrena-zuloen hondoen ezaugarriak definitzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 
adieraziz. 
EI2.9 Aire zabaleko indusketa batean ezponda saneatu behar denean: 

- Ezpondaren ezegonkortasun-alderdiak ezagutzea. 
 barrena-z- Egon daitezkeen huts egindako barrena-zuloak eta

ezarritako prozeduraren arabera jakinaraziz. 
- Nahi ez diren eta egon litezkeen isurketak detektatzea eta zuzentzea. 
- Egin beharreko lana esku eta baliabide mekanikoak erabiliz saneatzea
- Erabilitako ekipamenduen mantentze-lanak egitea. 
 hainbat buloi-, ainguraketa- eta mikropilote-mota erabil

arabera. 
EI3.1 Euspen-proiektuaren planoak interpretatzea, erabili beharreko buloi- eta ainguraketa-motak edo bestelako 
sistemak ez ezik horien kokapena ere identifikatuz. 
EI3.2 Euspen-jardueretan erabilitako ainguraketa-motak bereiztea, jarduteko moduaren (aktiboak eta pasiboak) e
jarduteko mekanismoaren (marruskadura edo itsaspen bidez) arabera. 
EI3.3 Ainguraketa-mota nagusiak beren aplikazioekin lotzea, lurraren izaeraren arabera, horien ezaugarri teknikoak, 
atalak eta funtzionalitatea identifikatuz. 
EI3.4 Ainguraketa banatuko buloiak finkatzeko erabilitako erretxinazko kartutxo-motak edo morteroen osagaiak 
bereiztea, haien espezifikazio teknikoak interpretatuz. 
EI3.5 Buloiak sartzeko eta finkatzeko eragiketak deskribatzea, buloi-motak eta finkatze-sistemak —eskuzkoak ed
mekanizatuak— lotuz. 
EI3.6 Kableak eta bestelako ainguraketak sartzeko eta finkatzeko eragiketak deskribatzea, dauden motak finkatze-
sistemekin lotuz. 
EI3.7 Buloiak eta mortero bidezko ainguraketak finkatzeko fabrikatzaileek emandako espezifikazioak interpretatzea
osagaien proportzio egokiak eta egiteko eta fraguatzeko behar den denbora identifikatuz. 
EI3.8 Lur solteetan ezpondak mikropilote bidez indartzeko sistema azaltzea, hori egikaritu ahal izateko erabili diren 
zulatzeko, armatzeko eta tutuak jartzeko sistemak deskribatuz. 
EI3.9 Lur eta arroka hondatuetako ezpondak eusteko erabilitako sare- eta plaka-motak eta tentsioak banatzeko 
gainerako elementuak bereiztea. 
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ikekin finkatzea. 
kusitako kableak sartzea. 

nkatze-motak —proiektuak aurreikusita daudenak— egitea. 
dako kanula lotuta dagoela ezagutzea, zementu-esne 

maila 

- ak, sareak eta tentsioak banatzeko gainerako elementuak jartzea. 
 
Edukiak: 

. Ezpondak egonkortzean dauden arriskuak eta segurtasun-baldintzak. 
ndak egonkortzeko jardueretan dauden arriskuak eta prebentzio-neurriak. 
era babesteko ekipamenduak: Funtzionamendurako eskuliburua. 

 
- Ezp de
- Lan u

. 

. 
- Lur t

oak eta deformazioak: 
. 

tzeak. 
- Lur  p rreko alderdiak: 

a: hauskorrak, zurrunak. 

- Ka o -jotzeengatiko eragina. 
- Sa tz

arra eta saneatze-ekipamenduak. 
a. 

2. Buloi, ain r
- Ain a

inguraketak: Izaera eta espezifikazio teknikoak. 

likoak. 
. 

- Proiektuan aipatzen diren buloi-motak sartzea. 
- Buloiak aipatutako tekn
- Euspen-proiektuan aurrei
- Kableak aipatutako teknikekin finkatzea. 
- Lurrerako finkatzeko dauden gainerako fi
- Injekzio-kanula eta, hala badagokio, gainezka egin

bidezko finkapenari dagokionez. 
- Buloi- eta ainguraketa-mota bakoitzerako egokiak diren sistemekin buloi-mota desberdinen finkapen-

egiaztatzea. 
Proiektuan aurreikusten diren plak

1
- Ezpo

 Norb-
- Ingurumena babesteko neurriak: 

• Hondakinen kudeaketa. 
• Botatzeko materialak: hautsa, produktu kimikoak. 

- Lur-motak eta ezponden portaera.
on n euspena. 
-ing runeko euspen- eta osaera-motak. 

- Esfortzu-motak: 
• Trakzioa. 
• Konpresioa. 
• Flexioa. 
• Gilbordura
• Bihurdura. 
• Ebakitzea
-mo ak: 
• Arrokak. 
• Lurzoruak. 

- Lurren tentsi
• Bultzadak
• Hausturak. 
• Blokeen desplazamendua. 
• Iraultzeak. 
• Lurren irrista
ren ortaeran kontuan hartu beha
• Lurren izaer
• Hauste-maila. 
• Mendigune harritsuaren egitura. 

 npok  faktoreak: subsidentziengatiko eta lur
n-prozedurak: nea eko ezarritako la

• Erabilitako erremintak: saneatze-b
• Saneatze-ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egite

- Ur-presentzia. 
gu aketa eta mikropilote bidezko euspena. 

gur keta-motak: Kableak. Buloiak. Bestelakoak. 
- Kable bidezko a
- Buloitze-motak: 

• Ainguraketa puntuala. 
• Ainguraketa banatua. 

eta puntuala eta banatua (barra-buloia). • Aingurak
• Metalikoak eta ez-meta
• Hedapena-deformazioa
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- Bul k 
ta mekanikoa, split-set, swellex). 

entuak, morteroak). 
ioak. 

Mo oe a). 
- Bul k 

- Ainguraketen tentsioa egiaztatzea: 
ometrikoak. 

- Mik ilo dargarriak: 

rreko zementuak. 

raunkorra. 

- Eus o  
- Dra tz

 
 

. prestakuntza-modulua:  
IRE ZABALEKO INDUSKETETAKO LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA  

oia eta ainguraketak finkatzea: 
• Marruskadura bidez (aingurake
• Itsaspena (erretxinak, zem

- Buloien eta ainguraketen espezifikaz
- rter n eta erretxinen espezifikazio teknikoak (prestaketa eta fraguatze

oia eta ainguraketak jartzea: 
• Prozedura operatiboa. 
• Ekipamenduak. 
• Erremintak. 
• Lanabesak. 
• Materialak. 

• Makina dinam
rop te bidezko in
• Zulaketa-makina motak. 
• Morteroak. Fraguatze bizko
• Gehigarriak. 
• Hoditeria ateragarria eta i
• Aterkiak. 

garriak: sareak, plakak eta bestelakoak.tek  elementu osa
ina e-elementuak. 
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A
 
Kodea: MF1380_2 
 
Gaitasu
 

n-atal honi lotuta dago: UC1380_2 Aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzen laguntzea 

k eta ebaluazio-irizpideak: 
sketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hartu beharreko 

iak definitzea, ezaugarri horiek indusketaren helburu 

zea eta 

ek 

o 

Iraupena: 30 ordu 
 
Ahalmena

1: Aire zabaleko induA
segurtasun-neurriak identifikatzeko. 

EI1.1 Aire zabaleko indusketetako lanen ezaugarri nagus
nagusiekin (meatzaritza, eraikuntza eta obra zibila) eta lana iraunkorra edo aldi baterakoa izatearekin lotuko dira. 
EI1.2 Aire zabaleko inguruneko lan-baldintzak deskribatzea (zaratak, hautsa eta bestelakoak). 
EI1.3 Aire zabaleko indusketetako lan-prozesuak deskribatzea, jarduera nagusiak (zulaketa, leherketak, kargat
garraioa) jarduera horietako bakoitzean erabilitako teknika eta prozedura, ekipamendu eta makinekin lotuz. 

orokorrak eta EI1.4 Aire zabaleko indusketetan dauden azpiegiturak (sarbideak, iraganbideak) eta instalazio 
zerbitzuak (elektrizitatea, aire konprimatua, ura eta hustubidea) identifikatzea eta bakoitzaren helburua eta ezaugarri 
orokorrak adieraztea. 
EI1.5 Aire zabaleko indusketetako lurren portaera deskribatzea, lur-moten eta lur-egoeraren arabera, ezpond
seguruak izateko izan behar dituzten ezaugarriak, arroka-jausien kausak eta ezegonkortasuna sor dezaketen 
gainerako faktoreak identifikatuz. 
EI1.6 Aire zabaleko indusketetako lurraren egonkortze-motak ezagutzea, baita horien helburua eta lan-ingurunek
osaera ere. 
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na eta efikazia bermatzeko. 
A2: Ai rretarako, 
oroko ta norbera babesteko ekipamenduak identifikatuko dira. 

ak eta hautsa 

. 
a babesteko derrigorrezko ekipamenduak identifikatzea eta dagozkion 

ntze 
rikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 

ta dagozkien arriskuekin lotzea. 

tzio-neurriak aipatzea. 
ren ekipamenduak aipatzea. 

patzea. 
ko eta benetako lan-egoeraren arabera. 

tzea, erabiltzea eta mantentzea, fabrikatzailearen 

begiratzea. 
A3: Aire za
ebakuazioko eta zedurak aplikatzea. 

: abisuak, istriputua babesteko neurriak, 

 eta planaren zatiak aztertzea. 
ntifikatzea. 

utako baliabide materialei dagokienez. 

abera (ibilgetzea, bendajeak eta 

EI3.8 Proposatutako larrialdi-kasu batean: 

oloaren arabera. 
urreikusitako ekintzak egitea: maskarak edo su-itzalgailuak erabiltzea, 

EI3.9 E
rrialdi-mota identifikatzea. 

itako protokoloaren arabera. 

A4: Aire zab eta haiei dagozkien biltegiratze-ontziak eta -lekuak 
identifikatzea.

nean eragiten dituzten ondorio kaltegarriak adierazita. 

EI1.7 Lan-ingurunea behar bezala mantentzeko eta garbitzeko irizpideak identifikatzea, lanen segurtasuna, 
operatibotasu
re zabaleko indusketetan dauden arriskuak eta hartu beharreko segurtasun-arau orokorrak deskribatzea; ho
rrean erabili beharreko babes kolektiboak e
EI2.1 Lan-arriskuen prebentzio-planak eta segurtasuneko barne-xedapenak interpretatzea, arriskuei eta dagokion 
lanean aplika daitezkeen prebentzio- eta segurtasun-neurriei buruzko informazioa identifikatuz. 
EI2.2 Aire zabaleko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, hartu beharreko babes-neurriekin erlazionatuta. 
EI2.3 Hautsa sortzeko moduak, hautsaren eragin kaltegarriak, hartu beharreko prebentzio-neurri
neutralizatzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.4 Zarata sortzeko moduak, zarataren eragin kaltegarriak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea
EI2.5 Aire zabaleko indusketetan norber
arriskuekin lotzea. 
EI2.6 Aire zabaleko indusketa guztietan erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta mante
egokia azaltzea, fab
EI2.7 Aire zabaleko indusketetan normalean erabiltzen diren babes kolektiboko ekipamenduak (seinaleztapenak, 
balizajeak, babesak, seinale akustikoak eta optikoak) zerrendatzea e
EI2.8 Normalizatutako segurtasun-seinaleak ezagutzea eta zorrotz errespetatzea. 
EI2.9 Kasu praktiko jakin batean: 

- Egon litezkeen arriskuak aipatzea. 
- Hartu beharreko preben
- Norbera babesteko beharrezkoak di
- Babes kolektiboko beharrezko ekipamenduak ai
- Ekipamenduak aukeratzea erabiltzea derrigorrezkoa den lekuetara
- Norbera babesteko ekipamenduak behar bezala presta

aginduei jarraikiz. 
- Seinaleak, balizajeak, babesak, abisu-gailuak eta gainerako segurtasun-neurriak ondo kokatuta eta egoera 

onean daudela gain
baleko indusketetako istripuen, larrialdien eta ebakuazioen kasuetarako lan-arriskuak prebenitzeko eta 

larrialdiko planetan ezarritako pro
EI3.1 Aire zabaleko indusketetako istripu ohikoenak ezagutzea. 
EI3.2 Istripu-kasuetan jarraitu beharreko prozedura deskribatzea
seinaleztapenak, eta bestelakoak. 
EI3.3 Lehen laguntzako teknikak eta istriputua eramateko teknikak aplikatzea. 
EI3.4 Larrialdi-plan bat deskribatzea
EI3.5 Instalazioetako suteen aurka borroka egiteko eta prebentzio-sistemak ide
EI3.6 Larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskat
EI3.7 Proposatutako istripu-kasu batean: 

- Eraginpeko gunea babestea edo istriputua gune seguru batera eramatea. 
- Laguntza eskatzea. 
- Lehen laguntza emateko aurreikusitako ekintzak egitea, istripu-motaren ar

bestelakoak). 
-  Istriputua garraiatzen laguntzea. 

- Larrialdi-mota identifikatzea. 
- Abisua ematea ezarritako protok
- Larrialdi-motaren arabera a

ureztatzea eta bestelakoak. 
bakuazio-kasu batean: 
 Ebakuazioa eskatzen duen la-

- Abisua ematea ezarr
- Ebakuazio-baliabideak eta -zirkuituak identifikatzea. 
- Ebakuazio-planean aurreikusitako ekintzak egitea. 
aleko indusketetan sortutako hondakinak ezagutzea
 

 

EI4.1 Indusketetan sortutako hondakin-motak sailkatzea, toxikoak eta arriskutsuak bereiziz bereziki, eta 
ingurume
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gutzea 

a birziklatzeko edukiontziak, tokiak eta baldintzak 

Edu
stiategietako lan-ingurunea. 

abaleko indusketa: 
bra zibila. 

usketetako ingurune-baldintzak. 
- Lur ta

o indusketa egikaritzea: 

laketa eta leherketak, kargatzea eta garraioa, egonkortzea. 
eta prozedurak. 

- Azp it
- Ins zi e konprimatua, ura eta hustubidea. 

era. 

2. Air entzioa. 
rrisku orokor eta prebentzio-neurri nagusiak (erorketak —maila berdinean 

eta ebakiak, bizkarreko eta gerriko gaixotasunak eta 

logikoak. 

okatzeko neurriak. 
- Zaratak: 

logikoak. 

- Pre t
- Suteen aurkako borroka. 

k. 

buruzko eskuliburua. 

aterialen bilketa. 

- Lar i

EI4.2 Pertsonengan edo ingurumenean kalte egin dezaketen ontzien segurtasunaren seinaleztapena eza
(material sukoiak, toxikoak, lehergaiak eta bestelakoak). 
EI4.3 Norbera babesteko ekipamenduak —sortutako hondakinetarako egokiak direnak— hautatzea. 
EI4.4 Indusketetan sortutako hondakinak biltegiratzeko et
identifikatzea. 
 
kiak: 

1. Aire zabaleko lurpeko u
- Aire z

• Hainbat aplikazio: meatzaritza, eraikuntza eta o
• Aire zabaleko ind
-mo k: 
• Ezaugarri orokorrak eta lur-moten portaera. 

- Aire zabalek
• Produkzio-prozesua. 
• Faseak. 
• Jarduera nagusiak: zu
• Teknikak 
• Ekipamendu eta makina nagusiak. 

ak. ieg urak: sarbideak, iraganbide
tala oak eta zerbitzuak: elektrizitatea, air

- Induskatutako lurren egonkortasuna. 
- Induskatutako lurraren portaera lur-motaren arabera eta lurraren egoeraren arab

ra-motak. - Lan-inguruneko egonkortze- eta osae
- Saneatzea eskuzko erremintak erabiliz. 
e zabaleko indusketetako lan-arriskuen preb
- Aire zabaleko indusketaren inguruneko a

edo desberdinean—, objektuen erorketak, harrapaketak 
bestelakoak). 

- Hautsa. 
• Sorrera. 
• Ezaugarri orokorrak. 
• Kalte fisio
• Detektatzea. 

rr• Hautsaren aurka bo

• Sorrera. 
• Ezaugarri orokorrak. 
• Kalte fisio
• Neurketa. 
ben zio-neurriak. 

- Lan bereziak: 
• Segurtasun-arau espezifikoak. 

ko baliabidea- Babes kolektibo
- No arber  babesteko ekipamenduak: 

e-lanei • Erabilerari eta mantentz
- Ingurumena babesteko neurriak: 

• Hondakinen identifikazioa. 
 • Etiketak: seinaleztapena.

• Hondakinen eta botatzeko m
• Biltegiratzea. 

drial - eta ebakuazio-egoerak: 
o planak. • Larrialdietarak
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enduak eta osagarriak. 
• Jarraitu beharreko jardunak. 
• Lehen laguntzak. 

 
 
 

4  
4. prestakuntza-modulua:  
HORMIGOI-PROIEKZIOA 
 
Kodea: MF0420_2 

-PROIEKZIOAK EGITEA. 

aupena: 120 ordu 

URPEKO INDUSKETAKO LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 

UF0770 

 60 ordu 

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, lan-arriskuei 

ardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak —sektoreko 

 eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-

reak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
n-babeseko eskakizunak identifikatzea. 

n sorospenen eskakizunak aztertzea. 
bide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Se . 

. 

. 
EI2.3 G ko teknikak aplikatzea eta istriputuak 

A3: L usketetako lan-jarduerak eta ingurunearen baldintzak deskribatzea, arriskuak eta hartu beharreko 

rri bereziak definitzea, bao horietan egiten dituzten jardueretan duten eragina adieraziz. 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0420_2: HORMIGOI
 
Ir
 
 
4.1 prestakuntza-atala 
LEHERGAI BIDEZKO L
 
Kodea: 
 
Iraupena:
 
Gaitasun-erreferentea: 
dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-j
segurtasun-plan orokorrean jasotzen direnak— aztertzea. 

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak
arauak zehaztea. 
EI1.2 Arrisku-fakto
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurume
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehe
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten esku
gurtasun-plana aplikatzea enpresako prebentzioko, segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak aztertuz
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
erta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntza

eramatea. 
urpeko ind

segurtasun-neurriak identifikatuz. 
EI3.1 Lurpeko baoen ezauga
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leherketak eta baliabide mekanizatuak), 

sketa gauzatzeko eragiketen sekuentzia deskribatzea orokorrean, 

 leherketa definitzea, ezaugarriak, aplikazioak eta erabilitako teknikak 

ko indusketetako arrisku orokorrak identifikatzea, dagozkien babes-neurriekin erlazionatuta. 
A4: Lu  lanpostuaren 

 arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin erlazionatuz. 
uen arabera. 

A5: Ezarritako prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak (gasak, euspena eta bestelakoak) zulaketa 

n nagusiaren eta bigarren mailako aireztapenaren funtzionamendua, eta aireztapenaren instalazioa 

, ondorio kaltegarriak, detektatzeko aparatuak eta 

omekanikoak eta zulagarritasuna ezagutuz. 

ioa ezagutzea. 
rtu behar diren 

n hondoen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera hartu behar diren neurriak 

ra espezifiko batean: 
a. 

asuna eta ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea. 

gurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

 ondorioak eta kalteak: 

tasuna. 
te patologia batzuk. 

ak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

nari buruzko direktibak. 
- Lan  nde publikoak: 

erakundeak. 
2. Arrisku o ko

k dituen arriskuak. 

EI3.3 Lurpeko indusketa batean egiten diren jarduera nagusiak deskribatzea. 
EI3.4 Dauden indusketa-teknikak eta -prozedurak deskribatzea (zulaketak eta 
ezaugarri nagusiak identifikatuz. 
EI3.5 Zulaketa eta leherketa bidezko lurpeko indu
erabiltzen diren baliabide nagusiekin lotuz. 
EI3.6 Barrena-zuloen zulaketa, euspena eta
adieraziz. 
EI3.7 Lurpe
rpeko indusketako zereginak gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea,

arriskuak identifikatuz. 
EI4.1 Zulaketaren
EI4.2 Zulaketa-eragiketetan erabili beharreko norbera babesteko ekipamenduak identifikatzea arrisk
EI4.3 Zulaketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko ekipamenduen erabilera azaltzea, fabrikatzailearen 
erabilera-eskuliburuaren arabera. 

segurtasunez eta eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarreko 
araudiaren arabera. 

EI5.1 Aireztape
osatzen duten elementuen antolamendu egokia deskribatzea. 
EI5.2 Lurpeko indusketetako gas ohikoenak, horien ezaugarriak
baimendutako laneko mugak aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.3 Zulatu beharreko lur-motak identifikatzea, lur horien ezaugarri ge
EI5.4 Baoak irekitzen badira lurrak duen portaera eta arroka-jausien kausak deskribatzea. 
EI5.5 Saneatze-eragiketa gauzatzeko ezarritako lan-prozedurak deskribatzea. 
EI5.6 Euspen-moten funtzionalitatea eta beren lan-ingurunean duten konfiguraz
EI5.7 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera ha
neurriak adieraziz. 
EI5.8 Barrena-zuloe
adieraziz. 
EI5.9 Egoe

- Aireztapena egiaztatze
- Gasak neurtzea. 
- Baoaren egonkort
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea. 
 

Edukiak:
1. Laneko se

 

- Lana eta osasuna. 
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixo
• Lanetik eratorritako bes
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamenduko

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

- Erremintak eta ekipamenduak maneiatzea
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- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
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ologikoekiko esposizioa. 

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 

. 
 egotea. 

- Lan e unaren babesa. 

3. Larrialdi n n egin beharrekoak. 

hen mailako ebaluazioa. 

rak. 
azio-planak. 

azio osagarria. 
4. Pr  lehergai bidezko lurpeko indusketetan. 

o: meatzaritza eta azpiegiturak. 
, egonkortasuna. 

Kargatzea eta garraioa. Euspena. Aireztapena. 
 eta 

- 
ekiko eta elementu eroale ez-aktiboekiko hurbiltasuna. 

a. Konpresioa. Flexioa. Gilbordura. Bihurdura. Ebakidura. 

. Bultzadak, hausturak, blokeen desplazamendua, konbergentziak edo 

- Era ta
 No a

ondakinen eta botatzeko materialen kudeaketa. 

- Leh e
- Ga o -kimikoak. Kalte fisiologikoak. Jatorria eta lokalizazioa. Detektatzea. Prebentzio-

na-zuloen hondoak: 

- Leherketetarako zulaketa-eskemak eta bestelako aplikazioak: 

- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 
• Agente fisiko, kimiko edo bi
• Sua. 

• Neke fisikoa. 
• Neke mentala
• Lanean pozik ez
gile n segurtasunaren eta osas
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

eta  eta ebakuazioeta
- Istripu-motak. 
- Istriputuaren le
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoe
- Larrialdi- eta ebaku
- Larrialdietako jarduerarako inform
intzipioak, arriskuak eta segurtasun-baldintzak
- Lurpeko indusketetako ingurunearen baldintzak. 
- Lurpeko indusketaren definizioa. Hainbat aplikazi
- Lurpeko baoaren ingurune-baldintzak: argia, aireztapena, zaratak, konfinamendua
- Arrisku nagusiak lurpeko indusketaren ingurunean. Segurtasun-neurriak. 
- Lur-mota desberdinak. Lur-moten ezaugarriak eta portaera. 
- Lurpeko indusketa egikaritzea. Jarduera nagusiak: Abiatzea. 
- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan

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

- Pega elektrikoetan linea elektriko
- Indusketa-teknikak. Zulaketak eta leherketak. Baliabide mekanikoak. 
- Zulaketa-teknikak. Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
- Arriskuak zulaketan. Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Zulaketa-lanpostuaren arriskuak eta prebentzio-neurriak: 
- Induskatutako baoen euspena: 

• Esfortzu-motak: Trakzio
• Lur-motak: elastikoak, plastikoak. 
• Lurren tentsioak eta deformazioak

mozketa-galerak. 
• Lurren portaeran kontuan hartu beharreko alderdiak: Lurren izaera: hauskorrak, zurrunak, eraisteko joera 

dutenak. Apurketa-maila. Mendigune harritsuaren egitura. Ur-presentzia. 
• Kanpoko faktoreak: hurbileko baoen eragina, hurbileko baoen erortzeak. 

ko ekipamenduak zulaketan dauden arriskuen arabera. bili
rber  babesteko ekipamenduen funtzionamenduari buruzko eskuliburua. -
• Ingurumena babesteko neurriak zulaketari dagokionez: h
• Meategi-atmosfera. 
en ta bigarren mailako aireztapena (kontzeptuak, ekipamenduak, fronterako distantziak). 

s-m tak: ezaugarri fisiko
Neurriak. Erabilitako detektagailuak: funtzionamendua eta neurtzeko prozedurak. 

- Aireztapenari buruzko araudi orokorra. 
- Leherketa-arriskua duten lanetako aireztapenari buruzko araudi espezifikoa. 
- Huts egindako barrena-zuloak eta barre

• Huts egindako barrena-zuloak: eliminatzeko metodoak eta jardunak. 
• Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. 
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sakontasuna, mozketa, lauki-sarea, 

ifikoa: detonagailu kopurua/kartutxo kopurua. 

- Lurpe o gin behar diren zereginak: 

ak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea eta seinaleztatzea. 
 
 
4.2 presta n

ORMIGOIEN PRESTAKETA ETA PROIEKZIOA 

aupena: 60 ordu 

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

halmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
giketak gauzatzea, 

urtiketa eraginkortasunez eta segurtasunez egikaritzeko behar diren egiaztapenak eginez. 
k identifikatzea. 

ementu horiek 

A2: H ra egokia izan 
daitez

uktu 

ide lehorraren eta hezearen bitartez egitea, modu uniformean eta ezarritako 

• Zulaketa-eskema: lanaren forma eta dimentsioa, barrena-zuloaren 
kopurua, norabidea eta inklinazioa. Lur-mota. 

• Leherketetarako zulaketa-eskemaren informazio espez
• Barrena-zulo motak eta horiek leherketan duten zeregina. Kuelea eta kontrakuelea. Destroza. Ertza. 

k  indusketetako lanei hasiera emateko aurretik e
• Aireztapena egiaztatzea. 
• Fronteko gasak neurtzea. 

 • Baoaren egonkortasuna eta ezarritako euspenaren kokapena egiaztatzea.
• Frontea saneatzea. 
• Huts egindako barrena-zulo

ku tza-atala 
H
 
Kodea: UF0778 
 
Ir
 
G
 
A
A1 Proiekzio-ekipamendua bere lan-posizioan prestatzeko eta gero kentzeko beharrezkoak diren era
ja

EI1.1 Proiekzio-ekipamenduak eta horien osagaia
EI1.2 Ekipamenduen funtzionamendua azaltzea, beren dokumentazio teknikoaren arabera. 
EI1.3 Ekipamendua lekuz aldatzeko eta kokatzeko baldintzak definitzea, laneko argibideen eta funtzionamendurako 
eskuliburuaren arabera. 
EI1.4 Ur- eta energia-sareen eta instalazioaren konexioen erabilgarritasuna ezagutzea. 
EI1.5 Ekipamendu elektrikoen isolamendu elektrikoaren kontrolaren irakurketari eta egiaztapenari buruzko arauak 
aipatzea. 
EI1.6 Makinaren elementu mugikorrak jartzeko eta finkatzeko eragiketak deskribatzea, el
fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera lekuz aldatzeko. 
EI1.7 Proiekzio-makina garbitzeko eta lehen mailako mantentze-lanak egiteko eragiketak deskribatzea, 
fabrikatzailearen eskuliburuaren arabera. 

ormigoiak proiektatzea, produktu bakoitzaren espezifikazioen arabera, proiekzioa eraginkorra eta akabe
en. 
EI2.1 Estali beharreko gainazala erregularizatuta, saneatuta eta drainatuta ote dagoen jakitea, proiekzioa behar 
bezala aplikatzeko. 
EI2.2 Sare metalikoa baoaren ertzetan jartzeko beharrezkoak diren eragiketak deskribatzea, ezarritako euspen-
elementuen eta teilakatzeen arabera. 
EI2.3 Hormigoi-proiekzioaren arrisku espezifikoenak prebenitzeko neurriak deskribatzea: hautsa sortzea eta prod
kimikoekiko kontaktuak. 
EI2.4 Egoera espezifiko batean: 

- Osagaiak ezarritako proportzioetan nahastea. 
- Fabrikatzailearen funtzionamendurako eskuliburuaren arabera lan egitea proiekzio-ekipamenduarekin. 
- Hormigoi-proiekzioa b

lodierarekin. 
- Hormigoi-proiekzioko makina garbitzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak egitea. 
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Edukiak: 
1. Hormigo

- Pro ntuak, agregatuak, 
zuntzak eta gehigarriak. 

- Hormigoien proiekzio-sistemak: bide lehorra eta bide hezea. Ezarritako lan-prozedurak. 
- Sare metalikoa, jartze-prozedurak. 
- Erabilitako ekipamenduak, osagarriak eta erremintak: 

• Proiekzio-makina, konpresorea eta ponpa. 
• Ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
• Ekipamenduen funtzionamendurako eskuliburua. 

- Estali beharreko gainazalaren baldintzak. 
- Hormigoi bidezko proiekzioaren arrisku espezifikoak: hautsa sortzea eta produktu kimikoekiko kontaktua. 

 
2. Hormigoi-proiekziorako prozedura. 

- Osagaien nahasketak ezarritako proportzioetan. 
- Proiekzio-ekipamendua fabrikatzailearen funtzionamendurako eskuliburuaren arabera manipulatzea. 
- Hormigoi-proiekzioa bide lehorraren eta hezearen bitartez egitea, modu uniformean eta ezarritako lodierarekin. 
- Hormigoi-proiekzioko makinaren garbiketa eta lehen mailako mantentze-eragiketak. 

 
 
 
 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua: 
AIRE ZABALEKO LEHERKETAK 

iak eta morteroak: ezaugarriak, ekipamenduak, osagarriak eta arriskuak. 
kta daitezkeen hormigoien ezaugarriak. Hormigoiaren eta nahasketaren osagaiak: zemeie

 
Kodea: MF0426_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0426_2: Aire zabaleko leherketak egitea. 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aire zabaleko leherketa gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren arriskuen 
arabera. 

EI1.1 Aire zabaleko leherketaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin lotuta. 
EI1.2 Aire zabaleko leherketa-eragiketetan norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea 
arriskuen arabera. 
EI1.3 Aire zabaleko leherketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduen erabilera 
egokia azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera. 

5 
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 prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak aire zabaleko leherketa segurtasunez eta 
ko araudiaren arabera. 

I2 -zuloen eta barrena-zuloen hondoen ezaugarriak definitzea, indarreko araudiaren 

ntak identifikatzea eta barrena-zuloen garbiketa egiaztatzeko prozedurak 
arik ote dagoen aztertuz. 

EI2.4 B a
A
H ondoak detektatzea. 

3: A   
aldintza orokorrak adieraziz, indarreko araudiak ezartzen duenaren 

eta 

, indarreko araudiaren 
arabera. 
EI3.3 Tiro-planoaren argibideak interpretatzea lehergai-mota, hastapen-sistemak eta kantitatea hautatzeko. 

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

EI4.1 Erabili beharreko lehergaiak eta hastapen-sistemak identifikatzea, kontserbazio-egoera onean eta iraungi gabe 
daudela egiaztatuz, indarreko araudiak ezartzen duenaren arabera. 
EI4.2 Barrena-zuloak garbitzeko, kartutxo-pizgailua prestatzeko, barrena-zuloak kargatzeko, lehergaiak eta hastapen-
sistema konektatzeko eta galkatzeko eragiketak gauzatzeko behar diren ekipamenduak eta erremintak identifikatzea. 
EI4.3 Lehergaiak eta osagarriak ustiapen-eremuan garraiatzeko baimendutako ontziak edo ibilgailuak identifikatzea. 

a bolborategietan biltegiratzerakoan jarraitu beharreko 
ipatzea, indarreko araudiaren arabera. 

tzerakoan jarraitu beharreko segurtasun-arauak eta prozedurak 

EI4.6 Lehergaiak manipulatzerakoan osasunerako arrisku espezifikoenak prebenitzeko neurriak zerrendatzea: 
k eta lehergaien lurrunak arnastea. 

kasu praktiko batean: 
 ibilgailuetan kargatzea. 

 
k lan-frontean banatzea. 

rketetan ezarritako prozedurak aplikatzea pega elektrikoetan tiro-linea jartzeko, haien jarraitutasuna 
ta isolamendu elektrikoa egiaztatzeko indarreko araudiaren arabera. 

raudian ezarritako segurtasun-arauak aipatzea. 

ktrikoa 

k. 
EI5.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Tiro-linea jartzea pega elektrikoetan. 

A2: Ezarritako
eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarre

EI2.1 Leherketa berezien kasuan, lanaren segurtasunari buruzko agindu espezifikoak zerrendatzea. 
E .2 Huts egindako barrena
arabera hartu behar diren neurriak adieraziz. 
EI2.3 Barrena-zuloak garbitzeko erremi
deskribatzea, pitzadurarik eta barrunberik eta ur-presentzi

eh r bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 
- rroka-jausiak eta lurraren egonkortasuna egiaztatzea. 
- uts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen h
- ez edo indarreko araudian baimendutako bestelako lanabesak erabiliz. 

ire zabaleko leherketetan erabilitako lehergai-motak eta hastapen-sistemak bereiztea, leherketa-mota eta aplikazio
 Barrena-zuloak garbitzea putz egin

A
desberdinekin erlazionatuz, eta haiek manipulatzeko b
arabera. 

EI3.1 Aire zabaleko leherketetarako indarrean dagoen araudiaren arabera baimendutako lehergai-motak 
hastapen-sistemak ezagutzea, dauden motak eta taldeak ez ezik dituzten ezaugarriak eta aplikazioak ere 
identifikatuz. 
EI3.2 Lehergai-motak eta hastapen-sistema motak hautatzea leherketa-motaren arabera

A
ap

EI4.4 Lehergaiak eta hastapen-sistemak gordetegietan et
segurtasun-arauak eta prozedurak a
EI4.5 Lehergaiak eta hastapen-sistemak garraia
aipatzea, indarreko araudiaren arabera. 

kontaktu kimikoa
EI4.7 Behar bezala zehaztutako 

- Lehergaiak eta hastapen-sistemak hartzea eta baimendutako ontzietan edo
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak biltegiratzeko gordailutegietara eta bolborategietara garraiatzea.
- Lehergaiak eta hastapen-sistema

5: Aire zabaleko leheA
e

EI5.1 Kable egokiak eta homologatuak bereiztea tiro-linea jartzeko. 
EI5.2 Tiro-linearen instalazioa egiteko indarreko a
EI5.3 Tiro-linearen eta tiro egiteko zirkuituaren erresistentzia elektriko teorikoa kalkulatzea. 
EI5.4 Ohmetroa erabiltzea zirkuituaren erresistentzia elektrikoa neurtzeko. 
EI5.5 Tiro-linearen isolamendua eta jarraitutasuna ziurtatzea, Ohmetroaren bidez neurtutako erresistentzia ele
kalkulatutako erresistentzia teorikoarekin alderatuz, betiere indarreko araudiaren arabera. 
EI5.6 Eragiketak deskribatzea tiro-linea isolatuta eta zirkuitulaburrean uzteko, indarreko araudiaren arabera. 
EI5.7 Tiro-linearen instalazioaren eta egiaztapenaren arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak 
identifikatzea: zulaketak kableen muturrekin eta egon litezkeen kontaktu elektrikoa
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A6: A emen konexioak 
egitek

, kargatzeari ekiteko. 

EI6.4 L deskribatzea, fabrikatzailearen 
funtzio
EI6.5 L

 

ezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

Kartutxo-pizgailua eta lehergaien karga sartzea, kargatzeko (kartutxoak eta soltean), sartzeko eta 

 eta 
-arauak aipatzea, indarreko araudiaren 

 dakizkiekeen prebentzio-neurriak zerrendatzea: bibrazioak, 
ta zarata sortzea. 

EI7.7 B

ta isolamendua egiaztatzea. 

egurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz. 
 indarreko 

oluzio kimiko bidez. 
a. 

nitzen 

ak eta ke-emisioa, zaratak eta 

EI8.7 L u praktiko batean: 

- Tiro-linearen isolamendua ziurtatzea. 
- Tiro-linea isolatzea eta zirkuitulaburtzea. 

ire zabaleko leherketetan, kartutxo-pizgailua prestatzeko, kargatzeko, galkatzeko eta hastapen-sist
o ezarritako prozedurak aplikatzea, betiere indarreko segurtasun-arauei jarraikiz. 
EI6.1 Tiro-planoaren argibideak interpretatzea
EI6.2 Hastapen-sistema desberdinetarako kartutxo-pizgailua prestatzeko prozedura deskribatzea indarreko 
araudiaren arabera. 

-zuloan kargatzeko prozedura deskribatzea, leherketa-mota EI6.3 Kartutxo-pizgailua sartzeko eta lehergaiak barrena
desberdinetarako ezarritako ordenan, indarreko araudiaren arabera. 

ehergaiak soltean kargatzeko makina erabiltzeko prozedura 
namendurako eskuliburuaren eta indarreko araudiaren arabera. 
eherketa-mota desberdinetarako, barrena-zuloak galkatzeko prozedurak eta arauak deskribatzea, indarreko 

araudiaren arabera. 
EI6.6 Leherketa-mota desberdinetarako, hastapen-sistemak elkarren artean konektatzeko prozedurak deskribatzea, 
indarreko araudiaren arabera. 
EI6.7 Kartutxo-pizgailuen prestatzean eta barrena-zuloak kargatzean eta galkatzean dauden arrisku espezifikoenei 
aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak zerrendatzea: kontaktu kimikoak eta lehergaien lurrunak arnastea eta
detonagailu elektrikoen kableen muturrekin ziztatzea. 
EI6.8 Behar b

- Hastapen-sistemetarako kartutxo-pizgailua prestatzea. 
- 

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

A7: Aire zabaleko leherketa segurtasun-baldintzetan disparatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, indarreko araudiaren 
arabera. 

EI7.1 Hastapen-sistemak eta tiro egiteko linea konektatzeko prozedurak deskribatzea, leherketa-mota 
desberdinetarako, indarreko araudiaren arabera. 
EI7.2 Pega elektrikoetan, aterpetik egiaztatzea tiro egiteko lineak jarraitutasuna duela eta Ohmetroaren bidez 
neurtutako erresistentzia elektrikoa balio teoriko egokien barruan dagoela tiroa eraginkortasunez eta segurtasunez 
gauzatzeko. 
EI7.3 Leherketa-mota desberdinetarako, hala badagokio, perimetroaren azterketari, seinaleztapenari, mugaketari
tiro egiteko eta eragineko eremuan langilerik ez egoteari buruzko segurtasun
arabera. 
EI7.4 Kasu bakoitzean, leherketaren hastapen-sistemarako eta leherketa osorako egokia den lehertzailea 
identifikatzea. 
EI7.5 Hastapen-sistema desberdinetarako tiro egiteko prozedura deskribatzea indarreko araudiaren arabera. 
EI7.6 Tiro egitean dauden arrisku espezifikoenei aplika
uhin leherkorrak eragindako arroka-proiekzioak, gasak e

ehar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 
- Hastapen-sistemen eta tiro-linearen arteko konexioa egitea. 
- Pega elektrikoetan, tiro egiteko zirkuituaren jarraitutasuna e

 - Hastapen-sistemarako eta hastapeneko leherketa osorako egokia den lehertzailearekin tiro egitea, laneko 
argibideei eta segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz. 

A8: Lehergaiak eta hastapen-sistemak suntsitzeko prozedurak aplikatzea s
EI8.1 Lehergailuen eta hastapen-sistemen narriadura-zantzuak eta iraungitze-datak identifikatzea,
araudiaren arabera. 
EI8.2 Suntsitzeko erabilitako sistemak deskribatzea: errekuntza bidez, eztanda bidez eta dis
EI8.3 Lehergai industrialak suntsitzeko sistemak eta prozedurak deskribatze
EI8.4 Hastapen-sistemak suntsitzeko sistemak eta prozedurak deskribatzea. 
EI8.5 Segurtasuneko barne-xedapenak interpretatzea, jarraitu beharreko jardunak identifikatzeko, bereziki jarduneko 
langileentzako, jendea ibiltzeko, jendea bizi den lekuetarako eta azpiegituretarako segurtasun-distantziak defi
dituztenak. 
EI8.6 Prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak, lehergaiak suntsitzean sortzen diren arrisku espezifikoenei 
aplika dakizkiekeenak, zerrendatzea: iturburuen eta akuiferoen kutsatze kimikoa, sute
gasak. 

ehergaiak suntsiarazteko simulazioko kas
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k eta hastapen-sistemak identifikatzea. 
aintza edo seinaleztapen egokia ezartzea, segurtasun-distantzien 

A9: Hu
barrena-zuloen ezaugarriak identifikatzea. 

ren arabera. 
 

A10: L arritako 
laneko

 harreman tekniko-profesionalak bereiztea. 
EI10.2
erantz
EI10.3 ailan eta dagozkion 
eskum

ntentze-lanei dagokienez. 
ako lana 

suna duela erakutsiz. 

 
Edu
1. Leh

o-abiadura. 
kiko, uhin 

- Adi flagratzaileak). 
2. Hastapen- e

- Ha
detona

tsak. 
etikoak eta korronte arraroak. 

. 

Leherketaren ekipamenduak eta programazioa. 
o 

ardatxoak, galkamakilak, zinta itsaskorra, hortza, koilara. Omega hodiak eta hegats-obturadoreak. Konexio-
. 

- Narriatutako edo iraungitako lehergaia
- Suntsitu beharreko guneko perimetroan z

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

ts egindako barrena-zuloak kentzeko ezarritako metodoak aplikatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI9.1 Huts egindako 
EI9.2 Huts egindako barrena-zuloak daudenean hartu beharreko segurtasun- eta seinaleztapen-neurriak 
zerrendatzea, indarreko araudiaren arabera. 
EI9.3 Huts egindako barrena-zuloak kentzeko erabilitako metodoak deskribatzea, indarreko araudia
EI9.4 Huts egindako barrena-zuloak kentzean dauden arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak
zerrendatzea: bibrazioak, uhin leherkorrak eragindako arroka-proiekzioak, gasak eta zarata sortzea. 
EI9.5 Huts egindako barrena-zuloak eliminatzeko simulazioko kasu praktiko batean: 

- Huts egindako barrena-zuloak identifikatzea eta seinaleztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak eliminatzea metodo egonkorrak aplikatuz. 

eherketa-lanak antolatzea eta egindako zereginaren eta ezarritako helburuak betetzearen ardura hartzea, ez
 argibideen eta prozeduren esparruan. 
EI10.1 Informazio-iturriak eta enpresetan ezartzen diren

 Enpresaren barne-arauak eta prozedurak ezagutzea eta errespetatzea, bere lanpostuari atxikitako 
ukizunak identifikatuz. 
Bere lana, eta hala badagokio, bere langileen lana antolatzea eta koordinatzea, dagokion m
enen eremuan. 

EI10.4 Erantzukizuna bere gain hartzea maneiatzen dituen ekipamenduen eta erreminten kontrolari, maneiuari eta 
ma
EI10.5 Bere lana eta, hala badagokio, bere laguntzaileena behar bezala egikaritzeaz arduratzea, egind
objektiboki eta ezarritako irizpideei jarraikiz autoebaluatzeko gaita
EI10.6 Lan-arriskuak prebenitzeko neurriak balioestea, dagozkion segurtasun-neurriak hartzeaz arduratuz. 

kiak: 
ergaiak, ezaugarri orokorrak eta motak. 

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

- Lehergai industrial motak: 
• Dinamitak: Gomak eta Hauts-itxurakoak. ANFO. Hidrogelak. Emultsioak. Heavy ANFO. 
• Segurtasun-lehergaiak. Minako bolbora. 
erazitako erabilerak. Puskatzaileak, moztaileak, bultzatzaileak (de

ta transmisio-sistemak. Osagarriak. 
stapen-sistema ez-elektrikoak: Detonagailu ez-elektrikoak eta transmisio-tutua. Metxa eta detonagailuak. Kordoi 

tzailea. Mikroatzerapeneko erreleak. Biderkatzaileak. 
- Hastapen elektrikoko sistemak: 

• Detonagailu elektrikoak: Deskribapena. Potentzia. Ezaugarri elektrikoak. Sailkapena. 
• Eroale elektrikoak. Leherketarako zirkuitu elektrikoak. Tiro-linea: linea finkoa eta linea mugikorra. 

entzia elektrikoa kalkulatzea. Aka• Tiro-linearen eta detonagailu elektrikoko zirkuitu osoaren erresist
gnKorronte-deribazioak: tiro-linea eta konexioak. Ondorio elektroma

• Hastapen elektronikoko sistemak. Detonagailu elektronikoak: Deskribapena. Ezaugarriak. Sailkapena
Maneiua. 

• 
- Osagarriak, ekipamenduak eta erremintak: Konexioak eta isolatzaileak. Ohmetroak. Leherketa elektrikoetarak

lehertzaileak. Elektronikoen tenporizadorea. Transmisio-hodiaren abiarazlea eta metxero homologatua. Puntzoiak, 
matx
hodiak. Soltean kargatzeko makina. Buztinezko, gatzezko takoak
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3. Aire zaba
- Aire

ezaugarriak. Hauste-angelua. Leherketak bankuan. Hondoko karga. Zutabe-karga. Leherketak zangan. Ingeradako 
leh etetarako tiro-planoa. Segurtasun-arau 
esp

 bertikalak eta 

 eta sare 
ikuntzetatik, 

l dauden leherketak. 
4. Le

-
- Leh rtean dauden distantziak. 
- Leh

elektrikoa. Tutu 

erapenezko 

a edo soltean. Kordoi detonagailu bidezko karga barreiatua barrena-zulo osoan eta kartutxo-

istemen artean konexioak egiteko prozedurak. Detonagailu elektrikoa eta ez-elektrikoa. 
nako 

- Tiroko eta tiro egiteko linea egiaztatzea: Erresistentziak neurtzea pega elektrikoetan: Ohmetroak. Egiaztapen-
durak pega elektrikoetan eta ez-elektrikoetan. Tiro egiteko aparatuak: lehertzailea, metxero homologatua eta 

misio-tutuko abiarazlea. 

- 

rekuntza. Eztanda: airera, konfinamendua barrena-zuloan, harea azpian, urpean. 
Dis i

- Se a o komunikazio-bideak. Langileen gune babes ua. 

. 
etan dauden arriskuen arabera. 

- No a
- Air b rrak eta 

pre tz
akt k
bestelak

- Leh e
elektriko  daudenak. Uhin-emisiotik hurbil daudenak. Hirigunetik hurbil daudenak, eta abar. 

- Ing m tzeko materialen kudeaketa. Leherketaren produktuak: 

 

leko leherketa-motak. Tiro-planoen interpretazioa. 
 zabaleko leherketak: Lehergaien lana. Erresistentzia txikiagoko linea. Arrokaren ezaugarriak. Lehergaiaren 

erketak. Leherketa aurrekoak. Estutzea. Aire zabaleko leherk
ezifikoak. 

- Aire zabaleko leherketa-motak: Berunak eta jasodurak (tiro marradunak). Aurretiko mozketa
horizontalak (zapatak sartzekoak). Destroza; zangak, bankuak (laukia eta hiruzuloa) eta putzuak. 

- u bereziak dituzten leherketak. Instalazio
elektrikoetatik hurbil dauden leherketak. Uhin-emisiotik hurbil dauden leherketak. Era
komunikabideetatik eta antzekoetatik hurbi

 Leherketa bereziak: Leherketa handiak. Eraispenak. Arrisk

hergaien eta hastapen-sistemen garraioa eta biltegiratzea. 
- Baimendutako ibilgailuak. 
- Gordailutegiak eta bolborategiak. 

 Bilte agir tze-arauak. 
ergaien garraioa ustiategian. Garraiatu bitartean abiarazleen eta lehergaien a
ergaiak banatzea. Arauak. Ontziak edo bizkar-zorroak. 

5. Kartutxo-pizgailua prestatzea, kargatzea, galkatzea eta tiro egitea. 
- Kartutxo-pizgailua prestatzeko prozedurak: Metxa. Detonagailu ez-elektrikoa. Detonagailu 

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

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

kartutxoak kargatze
pizgailu bat baino gehiago duena. Solteko lehergaia kargatzea makina bidez. 

- Lehergaien eta hastapen-s
Kordoi detonatzailea. Tutu transmisorea: sortatan eta kordoizko berdingidaz. Tutu transmisorea ba
konektorearekin. Mikroatzerapenezko errelea. Metxa. 

- Galkatzeko prozedurak. 

proze
trans

6. Huts egindako barrena-zuloak eliminatzea eta egoera txarrean dauden lehergaiak suntsitzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak: eliminatzeko metodoak eta jardunak. 

Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. Buxadura. 
Sobera eta egoera txarrean dauden lehergaiak eta iraungipena. - 

- Suntsitzeko metodoak. Er
oluz o kimikoa. Disoluzioa. Erretzea. Konfinamendurik gabeko detonazioa. 

tgurt sun-distantziak: jendea bizi den guneak ed
- Lehergai industrialak eta hastapen-sistemak suntsitzea. 
- Harri lodiak zatikatzea. 

7. Aire zabaleko leherketetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak. 
- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan eta 

biltegiratzean, eta kargatzean, tiro egitean eta suntsiaraztean
- Erabilitako ekipamenduak leherk

rber  babesteko ekipamendu bakoitzaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua. 
e za aleko leherketetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak. Arroka-jausiekin lotutako arrisku oroko

io-neurriak. Meteorologia. Linea elektrikoekiko eta azpiegitura elektrikoekiko eta irrati-freben kuentzia 
iboe iko hurbiltasuna. Energia elektrikoko bestelako elementu eroale «ez-aktiboekiko» (bideak, hodiak eta 

oak) hurbiltasuna. 
erk ta berezietarako aginduak: Leherketa handiak. Eraispenak. Arrisku bereziak dituzten leherketak. Instalazio 

etatik hurbil
uru ena babesteko neurriak: Hondakinen eta bota

arroken proiekzioak, gasak, zaratak, bibrazioak, hautsa. Lehergaiak suntsitzearen ondoriozko produktuak: 
kutsadura kimikoa, suteak, keak. 
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LEH
LANE

6. prestakuntza-modulua: 
ERGAI BIDEZ EGINDAKO AIRE ZABALEKO INDUSKETAKO 

KOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea
 
Iraupe

A1: Zulaketa-ekipamenduak maneiatzen eta horien mantentze-lanak egiten laguntzea, argibideen arabera eta segurtasun-
baldin

1

EI1
1

EI1

A2: E

EI2

A3: L k identifikatzea, eta hartu beharreko neurriak 
propo

A4: H
 eta behar izanez gero, prestatzea. 

 laguntzea, nahasketa horrek proiektatu beharreko lur-motarako behar diren proportzioak 

A5: L  arduradunak gainbegiratuta. 
zea. 

I5
EI5
eta

A6: E

EI6

6 
: MP0239 

na: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

tzetan. 
EI1.1 Ekipamenduak eta erremintak hautatzea egin beharreko lanaren arabera. 
EI1.2 Ekipamenduak kokatzea eta lanlekua seinaleztatzea. 
EI1.3 Elikadura-sareetara konektatzea eta hornidurak kontrolatzea. 
EI1.4 Zulaketan parte hartzea argibideen arabera eta eskatutako akabera-kalitatearekin. 
EI1.5 Egon daitezkeen eta detektatu diren anomaliak seinaleztatzea. 
EI .6 Ekipamenduak garraio-unitateetan kargatzeko, deskargatzeko eta ainguratzeko eragiketetan esku hartzea. 
EI1.7 Lan-arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea beti, eta zeregin bakoitzerako egokiak diren babes-ekipamenduak 
erabiltzea. 
EI1.8 Kontsumigarri guztien berrikuspenean eta horien mailak betetzean parte hartzea. 

.9 Dagokion pertsonak gainbegiratuta, makinen mantentze prebentiboko fitxa betetzea. 
EI .10 Ekipamenduen funtzionamenduan gerta litezkeen anomaliak detektatzeko lanean parte hartzea, eta egon 
litezkeen kasuak zehaztea. 

.11 Lehen mailako mantentze-eragiketetan eta egin beharreko konponketetan laguntzea, eta funtzionamendua 
egokia dela ziurtatzea. 

zpondak saneatzeko eta eusteko lanetan parte hartzea, segurtasun-baldintzetan. 
EI2.1 Huts egindako barrena-zuloak seinaleztatzen esku hartzea. 

.2 Lana eskuz eta baliabide mekanikoen bitartez saneatzen parte hartzea. 
EI2.3 Finkapen-eredu desberdinak jartzen eta eusten laguntzea, lur-motaren arabera. 
EI2.4 Finkapenak ziurtatzea eta tentsioak banatzeko elementuak jartzen laguntzea 

ehergai bidezko aire zabaleko indusketa-prozesuaren faseetan arriskua
satzea. 
EI3.1 Egin beharreko lanaren arabera, norbera babesteko ekipamenduak hautatzen parte hartzea. 
EI3.2 Babes eta segurtasun kolektiboko elementuak jartzen laguntzea. 

ormigoi-proiekzio bidezko euspen-lanetan parte hartzea, segurtasun-baldintzetan. 
EI4.1 Proiektatu beharreko gainazalaren egoera ikuskatzea,
EI4.2 Nahasketa prestatzen
izan ditzan. 
EI4.3 Ekipamendua maneiatzen esku hartzea eta proiekzioa egitea. 
EI4.4 Makina garbitzen eta makinaren lehen mailako mantentze-lanak egiten laguntzea. 

eherketa ezarritako prozeduren arabera egitea, argibideei jarraikiz eta
EI5.1 Arduradunak ezarritako hastapen-sistemarako egokia den kartutxo-pizgailua prestat
EI5.2 Kartutxo-pizgailu eta karga egokiak sartzea, leherketa-motaren arabera. 
E .3 Hastapen-sistemak elkarri konektatzea, su-zabaltzailearen ereduaren arabera. 

.4 Hastapen-sistemak tiro-linearekin konektatzea ezarritako sistemaren arabera, tiroko zirkuituaren jarraitutasuna 
 isolamendua egiaztatuz. 

EI5.5 Tiro egitea lehertzaile egokia erabiliz, leherketaren eragin-eremua segurua dela egiaztatu ondoren. 
npresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 

.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
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ko argibideei jarraiki, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 

k: 
arrena-zuloen zulaketa. 

 kokapena. 
ta ainguratzeko sistemak. 

antentze-lanak. 

atze-lanak. 

3. Air

4. Ho

tak prestatzea. 

5. Le

estatzea. 

ra arduratsua lantokian. 

 
 

EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasota
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 
Edukia
. Aire zabaleko b1

- Ekipamenduen
- Garraiatzeko e
- Ekipamenduen eta erreminten lehen mailako m

2. Ezponden euspena. 
- Huts egindako barrena-zuloen seinaleztapena. 
- Sane
- Euspenak jartzeko prozedurak. 
e zabaleko segurtasuna. 
- Arriskuen identifikazioa. 
- Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
rmigoi-proiekzioa. 
- Proiektatu beharreko gainazalak egokitzea. 
- Nahaske
- Ekipamenduak maneiatzea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
herketak egitea. 
- Lurraren eta ezponden egoera egiaztatzea. 
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak identifikatzea. 
- Barrena-zuloak hainbat teknika eta lanabes erabiliz garbitzea. 

 Kartutxo-pizgailua pr-
- Kartutxo-pizgailua sartzea eta lehergaiak kargatzea. 
- Hastapen-sistemak konektatzea. 
- Hastapen-sistemen eta tiro-linearen arteko konexioa. 
- Tiro egiteko zirkuitua egiaztatzea. 
- Tiro egitea: lehertzaileak erabiltzea. 

6. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarre
-
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz egitea. 

 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

- Antolakuntzaren ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PPRE TATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK SS
 

 
 
ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
46 

RE TATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa Akreditaziorik izan 
izanez gero ezean 

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

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo MF1378_2 1 urte 3 urte beste baliokideren bat. Aire zabaleko zulaketak • Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

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

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

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
MF1379_2 teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 

1 urte 3 urte Aire zabaleko indusketetako beste baliokideren bat. 
ezpondak egonkortzea • Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-

mailako teknikaria 
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 

meatzaritzako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 

Laneko Arriskuen 
Prebentzioan 

ziurtagiria izatea 
derrigorrezko 

baldintza 

• 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-
MF1380_2 
Aire zabaleko indusketetako  
lan-arriskuen prebentzioa mailako teknikaria 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako 
teknikaria. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 
meatzaritzako lanbide-eremuko 

n-ziurtagiriak, 3. maila  profesionaltasu

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

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo MF0420_2 1 urte beste baliokideren bat. Hormigoi-proiekzioak • Erauzketa-industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

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

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

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 

MF0426_2 
Aire zabaleko leherketak 

beste baliokideren bat. 
• Erauzketa-industrien lanbide-arl rte 1 urteoko goi-

mailako teknikaria 
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko 

meatzaritzako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 
Artillari-kartilla • 

 
 
A en den a , prestatzaileak edo adi anerako Prest ren 
p eduki b a etako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogia ezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 

edo Pedagogiako graduatu-titulua ezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
- Aurreko atalean adierazitakoe eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializa
 

zazpi urteetan enple a sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
aztatze

 
 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 

raudiaren arabera, eskatz
rofesionaltasun-ziurtagiria 

kreditazioa egiaztatzeko tuak L atzailea
eh r du, edo helduen lanbide-hezik

ko titulazioa dutenak, edozein esp
 dutenak edo Psikopedagogiako esp

z bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat 
zio didaktikoko titulua dutenak. 

- Azken gur ko lanbide-heziketan edo hezkuntza-
n dutenak. esperientzia izan dutela egi

 

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

gela 45Kudeaketa- 60  
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Aire zabaleko meatze-ustiategia 5.000 5.000 

 
 
 

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

X X Kudeaketa-gela X X X 

Aire zabaleko meatze-ustiategia X X X X X 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

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

Internet. 
– Espezialitateko software espezifikoa. 
– Errotuladorez idazteko arbelak. 
– Orri birakari

Kudeaketa-gela 
a. 

– Ikasgelako materiala. 
– Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
– Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

– Babes kolektiboko ekipamenduak. 
– Norbera babesteko ekipamenduak. 
– Lehen laguntzako ekipamenduak. 
– Ebakuazio-elementuak eta -baliabideak. 
– Suteen aurka borroka egiteko elementuak eta baliabideak. 
– Hondakinen edukiontziak. 
– Eskuzko zulaketa-ekipamenduak. 
– Buruko mailua eta hondoko mailua duten zulaketa-

ekipamendu pneumatikoak eta hidraulikoak. 
– Zulaketa-ekipamendu osagarriak. 
– Zulaketa-lanabesak. 
– Neurtzeko ekipamenduak. 
– Askotariko erremintak. 
– Komunikazio-sistemak. 
– Plataforma jasotzaileak. 
– Biraketa-makinak. 
– Injekzio-ekipamenduak. 
– Saneatze-barrak. 
– Eusteko elementu oAire zabaleko meatze-ustiategia sagarriak. 
– Trakzio-katuak. 
– Drainatze-tutuak. 
– Altueran lan egiteko ekipamenduak. 
– Babes-aterkiak jartzeko ekipamenduak. 
– Hainbat ainguraketa. 
– inguraketa-buloiak. A
– Sare metalikoak. 
– katze-elementuak.  Fin
– Garraiobideak. 
– Lehergaiak. 
– Hastapen-sistemak. 
– Ohmetroak. 
– Lehertzaileak. 
– Kableak. 
– Detonagailuak. 

 – Hormigoiak. Morteroak.
– Lehergaiak kargatzeko ekipamenduak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxitu n 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. 
 

re
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Prestakuntza-guneak ekipat  zenbat tresna, makina eta erre latzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
iz  bada, gehiago jarriko ren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dag on nak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

zeko
ango direla, eta, beharrezkoa

minta behar diren kalku
dira, ikasle gehiago

oki ez, behar diren egokitzape

 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitze
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako pr io
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintz k ako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik g o
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar en 

den araudiaren arabera. 
 
 

a. 
ofes naltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 

aila a ademikoak betetzea edo erdi-m

orak nditu izana. 
 duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartz
entzako unibertsitatera sartzeko proba gai
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