
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-MODULUA KARGEN MANIPULAZIOA ZUBI-GARABI ETA POLIPASTOEKIN 

(zeharkakoa) Berariazkoa 
Kodea  MF0637_1 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko 

instalazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 

Garbiketa harri naturaleko fabriketan eta mineral eta arrokak ustiatzeko 
instalazioetan 70 

Kontsumigarri eta produktuen biltegiraketa harri naturaleko eta mineral eta 
arrokak tratatzeko eta ustiatzeko fabriketan 40 

Bloke, mokor eta plaken manipulazioa 70 
Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin (zeharkakoa) 50 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko 
instalazioetako eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC0637_1 KARGAK ZUBI-GARABIEKIN ETA POLIPASTOEKIN MANIPULATZEA 
gaitasun-atalarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Zubi-garabi eta polipastoen motak sailkatzea eta deskribatzea, baita kargatzeko lanabes eta osagarriak ere, dagozkien osagaiak, 

ezaugarriak eta funtzionamendua definituta. 
EI1.1 Zubi-garabi eta polipastoen mota desberdinak identifikatzea, eta bakoitzaren funtsezko aplikazio eta mugak azaltzea. 
EI1.2 Zubi-garabi baten eta polipasto baten osagai nagusiak deskribatzea, haien funtzioa eta ezaugarriak definituta. 
EI1.3 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako lanabesak (eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak edo bestelakoak) identifikatzea eta 
sailkatzea, haien aplikazio eta muga nagusiak azalduta. 
EI1.4 Zubi-garabi eta polipastoetan erabilitako osagarriak (bentosak, pintzak edo bestelakoak) ezagutzea, haien funtzionamendua, 
aplikazio nagusiak eta mugak deskribatuta. 
EI1.5 Zubi-garabi eta polipastoekin erabilitako markak interpretatzea, baita haien lanabes eta osagarrietan erabilitakoak ere.  
EI1.6 Zubi-garabien kontrol- eta aginte-sistemak deskribatzea, sakagailu bakoitza, bakoitzaren funtzioa eta kontrol-adierazgailuak 
identifikatuta. 

 
A2: Material- eta produktu-motak manipulatzeko oinarrizko baldintzak ezartzea horiek kargatzeko edo deskargatzeko, dagozkien 

ezaugarrien, egoeraren eta kantitateen arabera, baliabide eta lanabes egokiak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak hautatzeko.  
EI2.1 Kargak neurtzeko eta kalkulatzeko metodoak aplikatzea behar bezala manipulatzeko. 
EI2.2 Kargen egonkortasuneko oinarrizko baldintzak azaltzea, eusteko eta jasotzeko sistema eta gailuekin lotuta, eta dagokien 
grabitate-zentroarekin. 
EI2.3 Normalean erabilitako enbalatzeko eta ontziratzeko moduak zerrendatzea, baita dagozkien eusteko sistemak ere, kargatzeko 
lanabes eta osagarriekin lotuta.  
EI2.4 Material eta produktu toxiko eta arriskutsuentzako normalizatutako marka nagusiak ezagutzea. 
EI2.5 Produktuentzat eta egin beharreko eragiketentzat egokiak diren mota, forma eta ezaugarrietarako babes-neurriak identifikatzea. 
EI2.6 Ezaugarri, forma eta pisu desberdinetako kargak manipulatzeko kasu praktiko batean: 

- Pisua kalkulatzea.  
- Grabitate-zentroa kalkulatzea.  
- Baliabide eta lanabes, eta karga-osagarri egokienak hautatzea.  
- Eslingak kargaren izaera eta formaren eta eslingaren erresistentziaren arabera aplikatzea.  
- Aukeratutako lanabesaren aplikazioa definitzea. 
- Kargarako egokiak diren babesak hautatzea. 
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A3: Zubi-garabi eta polipastoekin egindako karga-mugimenduari buruzko lan-arriskuen prebentzioari dagokion araudia identifikatzea, arrisku 
nagusiak eta hartu beharreko segurtasun- eta prebentzio-neurriak zerrendatuta.  

EI3.1 Kargak eskuz maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea: objektuen erorketak, kontusioak, jasotzeko jarrerak, gainesfortzu 
dortsolunbar errepikakorrak, hausturak, giharretako eta eskeletoko lesioak eta bestelakoak. 
EI3.2 Zubi-garabi eta polipastoak maneiatzearen ondoriozko arriskuak zehaztea, hala nola: harrapaketak, kontaktu elektrikoak, 
erorketak, ebaketak, jarrera-neke errepikakorra, tortsioak, bibrazioak eta bestelakoak. 
EI3.3 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduen motak zerrendatzea. 
EI3.4 Larrialdi-egoeretako jardun-neurriak deskribatzea. 
EI3.5 Langune bereziak mugatu behar dituzten seinale normalizatuak, oinezkoentzat gordetakoak eta ibilgailuak igarotzekoak 
ezagutzea, baita manipulazioko guneetan dauden beste seinale batzuk ere.  
EI3.6 Zubi-garabi eta polipastoek eman beharreko argi- eta soinu-seinaleak ezagutzea. 
EI3.7 Behar bezala definitutako karga-, desplazamendu- eta deskarga-kasu simulatu batean: 

- Norbera babesteko ekipamendu egokiena identifikatzea. 
- Kargaren maneiuaren ondoriozko arriskuak adieraztea. 
- Egoera desegonkorrean egindako deskarga baten ondoriozko arriskuak adieraztea. 
- Sor daitezkeen larrialdi-egoera posibleak zerrendatzea. 
- Langune espezifikoetan kokatu beharreko derrigorrezko seinaleak aipatzea.  

 
A4: Kargak manipulatzea eta zubi-garabi eta polipastoekin jardutea, material eta produktuen karga-, desplazamendu- eta deskarga-

eragiketa konbentzionalak eginez, laneko arriskuen prebentzio-neurriak eta lan-inguruneko seinaleak kontuan izanda. 
EI4.1 Dagokien fluxu logistikoan kargatzeko, deskargatzeko edo lekualdatzeko salgaiek behar dituzten dokumentuak edo argibideak 
identifikatzea eta interpretatzea. 
EI4.2 Material eta produktuen desplazamendu-eragiketak zubi-garabiekin eta polipastoekin egitea hutsean eta karga-baldintza 
desberdinetan. 

- Pisu eta bolumen txiki eta handiak. 
- Leku garbi eta murritzak. 
- Distantzia txiki eta ertainak. 

EI4.3 Karga- eta deskarga-eragiketak salgai eta produktuen mota desberdinekin egitea, eta helburu desberdinetarako: makinak 
elikatzea, biltegiratzea, banaketa, pilaketa, estiba eta bestelakoak, zoruaren, apalategiaren edo ibilgailuaren gainean kokatutako 
kargetara iritsita. 
EI4.4 Kargaren kulunkarengatiko, biraketagatiko edo konbinatuagatiko arrisku-egoerak identifikatzea, baita kasu horietan hartu 
beharreko neurriak ere.  
EI4.5 Lanak hasteko eta amaitzeko eragiketak zubi-garabi eta polipastoekin egitea. 
EI4.6 Zubi-garabi eta polipastoen berezko segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea, batez ere larrialdiko geldialdia, gizon 
hilaren sistema, frenoak eta karrera-amaierak. 
EI4.7 Salgai eta produktuen mugimendua biltzen duten lan-parteak betetzea. 

 
A5: Zubi-garabi eta polipastoen lehen mailako mantentze-eragiketak aplikatzea, lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzio-xedapenak beteta. 

EI5.1 Mantentze-lanei buruzko eskuliburuaren argibideen artean, eskuliburuaren lehen mailari dagozkion eragiketak interpretatzea. 
EI5.2 Zubi-garabiaren edo polipastoaren osagaien egoera bisualki egiaztatzea, erabiltzeko ezarritako gutxieneko eskakizunak 
betetzen ote dituzten egiaztatuta.  
EI5.3 Material edo produktuen karga, deskarga edo manipulazio segurua eraginpean hartzen duten eta zerbitzuaren arduradunari 
berehala konpontzeko jakinarazi behar zaizkion anomaliak identifikatzea, eta/edo garabia geraraztea eragin dezaketenak. 
EI5.4 Kargatzeko hainbat lanabes eta osagarriren egoera egiaztatzea, kasu bakoitzean erabiltzeko eskatutako gutxieneko 
ezaugarriak betetzen ote dituzten aztertuta. 
EI5.5 Nibelak garbitzeko, koipeztatzeko eta egiaztatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, garabia deskonektatuta dagoela eta 
konektatzeko gailuetara inor ere sartu ezin daitekeela bermatuta. 
EI5.6 Jasotzeko lanabes eta osagarriak biltegiratzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, fabrikatzailearen erabilera- eta mantentze-
lanei buruzko eskuliburuari jarraikiz. 
EI5.7 Zubi-garabiarekin eta polipastoarekin egindako oinarrizko eragiketei dagozkien mantentze-lanei buruzko zatiak definitutako 
ereduei jarraikiz betetzea. 

 
Edukiak 
1. Zubi-garabi eta polipastoak: motak eta ezaugarriak  

- Karga eta zerbitzuen fluxu logistikoa. Dokumentu teknikoak. Karga-unitatea. 
- Kargen mugimenduaren inguruko laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia.  
- Garabi eta jasogailuei buruzko UNE arauak. 
- Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak emandako dokumentazioa. 
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- Zubi-garabi eta polipastoak. Sailkapena eta motak. Ezaugarri nagusiak. Aplikazioak. Ahalmenak eta mugak. Kontrol- eta aginte-
sistemak: botoitegi bidezkoa, urruneko agintea eta ordenagailu osagarriarekin. Operadorearen kokapena: kabinan zubi-garabiaren 
gainean edo ekipamenduaren oinean. 

- Zubi-garabi eta polipastoen osagai nagusiak. Motor elektrikoa. Jasotzeko sistema. Desplazamendu-sistema. Aginte eta kontrolak. 
 
2. Zubi-garabi eta polipastoetako eragiketa  

- Abiaraztea eta gelditzea. Lanaldi-amaiera. Botoitegia maneiatzea eta mugimenduak kontrolatzea. Kargatzeko, jasotzeko, 
desplazatzeko eta deskargatzeko prozedurak hainbat ezaugarritako material eta produktuekin. 

- Zubi-garabi eta polipastoen, eta haien lanabes eta osagarrien lehen mailako mantentze-lanak. 
- Lanabesak. Eslingak, estropuak, girgiluak, gakoak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak. 
- Osagarriak: bentosak, matxardak eta bestelakoak. Aplikazioak eta mugak.  
- Ontziak eta enbalajeak: Edukiontziak, bidoiak eta bestelakoak. Euspen-sistemak. Kargaren babeskiak. 
- Karga-motak. Pisu eta bolumenak. Enbalajeko kargaren pisu estimatuaren kalkulua.  
- Kargaren egonkortasuna. Kargaren grabitate-zentroa: funtsezko kontzeptua eta hura zehazteko metodo sinpleak.  
- Zubi-garabi kargatu eta deskargatuaren portaera dinamikoa eta estatikoa: gainkarga, gaizki jarritako karga, abiadura handiegia, 

azelerazioak, frenatzea, maniobra okerrak. Arrisku-ondorioak: kulunka.  
- Arrisku nagusiak kargen mugimenduan. Prebentzio-neurri nagusiak. Norbera babesteko ekipamenduak. Makinen segurtasun-

gailuak.  
- Sinbolo eta seinale normalizatuak garabi eta polipastoetan, eta langunean.  
- Segurtasuna maneiuan: karga-prozedurak, deskarga eta kargaren desplazamenduak.  
- Mugimenduen ikusgarritasuna. Eguraldi egokia.  
- Lanlekuko ordena eta garbitasuna. 
- Larrialdi-egoeretan jarraitu beharreko jardunak. 
- Salgai toxiko eta arriskutsuak manipulatzeari buruzko araudia. 
- Arrisku bereziko inguruneetan hartu beharreko neurriak: industria kimikoa, energia-industriak, lehergaien fabrikak eta bestelakoak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Ez dago sartzeko baldintzarik. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako 
eragiketa osagarriak 
. 
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