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1. LAN-ISTRIPUAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. SARRERA 
 
 
Arriskua zehaztu gabeko gertaera bat mugatu gabeko epe batean gertatzeko probabilitatea da. 
 
Lan-prebentzioaren alorrean, gertaera hori, beti, nahi ez den zerbait da, horrek izan 

ditzakeen ondorioengatik, bai enpresaren barruan (sistemaren akatsak; lan-instalazioetan 
matxurak; pertsonen lesioak; langileen gaixotasunak eta abar) eta bai enpresatik kanpo 
(katastrofe handiak, hau da, gertaera horren eraginak enpresatik kanpo ere pairatzen direnean, 
esate baterako, enpresa kimiko handienetan edo petrolio-findegietan istripu handiak gertatzen 
direnean). 

 
Arrisku kontzeptuaren kontrako terminoari fidagarritasuna deitzen zaio. Beraz, lan-

-prebentzioaren zeregin nagusiak fidagarritasuna lortzea eta areagotzea dira. 
 
Enpresa batean, lan-prebentzioari dagokionez, fidagarritasuna ahalik eta gehien hobetu 

behar da esparru guztietan: 
 
– eraikuntzako osagaietan, egituretan eta eraikinaren antolaketan. 
– eraikin horren barruan dauden sistemaren osagai guzti-guztietan (lan-ekipamendua). 
– langileek lan-ekipamenduarekin duten elkarrekintzan (eragiketa-seriea). 
– enpresako ingurumenean. 
 
Horretan guztian, azpimarragarria da arriskuaren magnitudea. 
 

Arriskuaren magnitudea = probabilitatea × ondorioa 
 
Alde batetik, nahi ez den gertaera hori gertatzeko probabilitatea daukagu, estatistikoki 

neurtuta. Bestetik, gertaera horren ondorioak, nahi ez dena. 
 
Bi faktore horien arteko erlazioan dago arriskuaren magnitudea, eta horrek, magnitudeak, 

izugarrizko garrantzia dauka prebentzio-teknikariaren zereginean eta erantzukizunean. 
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Arriskuaren magnitudea ondo neurtzeko, estatistikaren laguntza beharko da, eta 
horretarako, gertaeren erroldak sortu edo daudenak bilatu egin behar dira. Istripu-errolda bat 
estatistika ofizialetan aurki daiteke; mutualitateek ere enpresa bakoitzaren istripu-errolda 
badaukate (lan-istripu eta gaixotasun profesionalen mutualitateak). Baina enpresan bertan, bai 
istripuen errolda, eta bai gertakari horien errolda ezinbestekoak dira, prebentzio-lana ondo egin 
ahal izateko abiapuntua emango baitigute. 

 
Errolda hori ondo landua izanez gero, arriskuaren magnitudea hobeto kalkula daiteke. 
 
Bestalde, ondorioak era askotakoak izan daitezke: 
 
– sistemaren akatsak 
– matxurak instalazioetan 
– aparteko gorabeherak 
– lan-istripuak 
– lanak eragindako gaixotasunak 
 
Lehenengo hirurek kalte ekonomikoak sor ditzakete edo ez, eta horien ondorioak enpresak 

bakarrik pairatuko ditu.  
 
Azkeneko bietan, berriz, kalte ekonomikoak egoteaz gain, giza kaltea eta gizarte-kaltea ere 

kontuan hartzekoak dira, horiek gizarte osoan daukaten eraginagatik. 
 
Sailkapen horretan, aipamen berezia merezi du aparteko gorabeherak. 
 
Aparteko gorabehera osasunean kalterik eragiten ez duen eta gertatzea nahi ez den 

gertakaria da. Hau da, gertakari horrek beste egoera batean edota beste une batean gertatu 
izan balitz lan-istripua eragingo zukeen. Ulertzen da lan-istripuetan, beti, langile baten 
gorputzean lesioak daudela, osasunean kaltea eragiten duela edo gaixotasuna sortzen dela. 

 
Ondorioz, ez da zaila aparteko gorabeherak izugarrizko garrantzia duela ikustea, 

prebentzioaren oinarria delako, eta azken hori antzeman daiteke ondoko piramidean eta 
jarraian datorren azalpenean. 

 
 

1 
 
 

10 
 
 

30 
 
 

600 
 
 
 
F.E. Bird estatubatuarrak zazpi urtean zehar 90.000 istripu aztertu zituen enpresa batean. 
 
Lan-istripu hilgarri edo oso larri BAKOITZEKO, honako ondorioak atera zituen: 
  

 Lesio arinak eragiten dituzten 10 lan-istripu gertatzen dira (kalte materialekin edo kalte 
material gabe).  
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 30 gertakari gertatzen dira, lesioekin edo lesio gabe, baina kalte materialekin. 
 600 aparteko gorabehera, hau da, 600 arrisku-egoera, kalte eta lesio gabeak. 

 

Aparteko gorabeherak dira prebentzioaren oinarria 
 
 
Beraz, ez dago zertan esanik aparteko gorabeherek prebentzioaren teknikarientzat eta 

prebentzioaren erantzukizuna dutenentzat zenbaterainoko garrantzia duten. 
 
Ezin da ahaztu, aparteko gorabeheretan, gertaera berbera beste egoera batean edo beste 

une batean gertatu izan balitz, pertsona batek edo gehiagok zauriak izango zituzkeela.  
 

Adibidez: 
 
2 m2 eta 200 kg-ko zama bat erortzen da 10 m-ko garabi-beso batetik. Zamak lurrera 

heltzean ez du inor harrapatu, gertuen zegoen langilea handik 4 m-ra zegoelako.  
Kasu horretan ZORIA izan da istripua galarazi duena. 
Langilea beste puntu batean egon izan balitz (4 m), lesioa eragindako lan-istripua gauzatuko 

zitekeen. 
 
Lan-istripuak eta aparteko gorabeherak bereizten dituen ezaugarria bat besterik ez da: 

lehenengoan zaurituak edo pertsona kaltetuak daude, eta bigarrenean, ostera, ez. 
 
Baina, hala ere, lan-istripuaren azterketa egiterakoan, kausak agerian jartzeko (gero neurri 

zuzentzaileak hartu ahal izateko), ikus daiteke bien arteko desberdintasunik ez dagoela. 
 
Lan-istripu eta, era berean, aparteko gorabehera guztietan, orokorrean, onartuta dago bi 

kausa generiko daudela: 
 

1. Kausa teknikoak 
2. Giza kausak 

 
Aurreko adibidean, esate baterako, lan-istripuaren kausak bi eratakoak izan litezke: 
 

1. Kausa teknikoak: 
 garabiaren eslinga bat apurtu egin da; igotze-poleetan arazoren bat egon da; kakoa 

egoera txarrean zegoen... 
 
2. Giza kausak: 
 langileak puntu horretan ez zuen zertan egonik; garabiaren gidariak behar ez den 

moduan eraman du (zuhurtziagabetasun)... 
 
Askotan edo gehienetan, bi kausa-mota nahastu egiten dira lan-istripu baten sorreran. 
 

Adibidez: 
 
“Eslinga bat apurtu egin da, egoera txarrean zegoelako, baina inor ez da horretaz konturatu, 

segurtasun-arau batek aztertzea agintzen zuen arren”. 
 
Dena dela, gai hori, istripuen ikerketa, alegia, hurrengo ikasgaietan ikusiko da sakonki. 
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1.2. LAN-ISTRIPUAK 
 
 

1.2.1. Definizio tekniko-prebentiboa  
 
Ohikoa ez den gertakaria, normala ez dena, nahi ez dena, bat-batean eta ustekabean 

azaltzen dena. Normalean, saihestu daiteke, baina lanaren jarraipena eten egiten du eta 
pertsonei lesioak eragiten dizkie edo eragin liezaizkieke. 

 
 

1.2.2. Legezko definizioa 
 
1/1994 Legegintzako Errege Dekretua Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu 

Bategina. 
 
115. artikuluak honela dio: 
 
Langileak besteren kontura egindako lanean edo lan horren ondorioz nozitzen duen 

gorputzeko lesioa. 
 
Definizioa ondo ulertzeko, hiru alderdi kontuan izan behar dira: 
 

1. Gorputzeko lesioa: lesio fisikoa berehalakoa izan daiteke (normalean horrela izaten 
da, esate baterako, hausturak, intoxikazioak, ebakiak...) edo, bestela, lesio fisikoa 
agertzeko denbora behar izaten da, egoera jakin batzuk gertatzen daudelako 
(atzeratua; alegia, istripua gertatu zenetik, lesioa handik denbora batera agertzen da, 
eta ez berehala). Bai kasu batean zein bestean, lesioa fisikoa izan behar da. 

 
2. Kausaltasun-harremana: lesioak eta lanak lotuta egon behar dute nahitaez, lotura 

hori, kasu batzuetan, ahula izan litekeen arren. 
 
3. Besteren kontura egindako lana: legearen ikuspegitik, orduan, Langile Autonomoen 

Erregimen Berezian dauden langileak alde batera utzi dituzte. 
 
 

1.2.3. Lan-istripuen xehetasunak 
 
Irizpide orokor gisa, bai laneko guneetan eta bai lan-ordutegian izaten diren lesioak lan-

-istriputzat joko dira. 
 
Hala ere, honako xehetasun hauek azpimarratzen dira legean: 
 

1. In itinere lan-istripuak, hau da, etxetik lanera joatean edo lanetik etxera itzultzean 
gertatzen direnak. Oso garrantzi handiko bi alderdi daude kontzeptu horretan: bideak 
ohiko bidea izan behar duela, eta ibilbidean borondatezko geldialdirik ezin da egon. 

 
2. Hautatutako ordezkari sindikalek beren zereginak betetzean izaten dituztenak, in 

itinere gertatzen diren istripuak barne, zeregin horiek betetzeko, edozein tokitara 
doazenean gertatzen badira. 

 
3. Norberarena ez den lan-kategorian lan egiten denean gertatutakoak, baldin eta 

enpresa-buruaren agindua betetzeko egin badu, edo langileak bere kabuz egin badu, 
enpresaren funtzionamendu onaren helburuarekin. 
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4. Salbamendu-ekintzetan eta horrelakoetan gertatutakoak, horiek lanarekin lotura 
badute. 

 
5. Hurrengo artikulutik (116. art., Gaixotasun profesionalak) kanpo gelditu diren 

gaixotasunak, baldin eta gaixotasunaren jatorria lana bakarrik dela frogatzen 
bada.  

 
6. Izaeran, iraupenean, larritasunean edo amaieran aldaketak izan dituzten istripuen 

ondorioak, baldin eta aldaketa horiek sendabidean sortutako konplikazioak badira 
edota jatorria sendabide horretarako egondako lekuan harrapatutako gaixotasunen 
batean badute. 

 
 

1.2.4. Lan-istripuak ez direnak 
 

 Intsolazioa, tximista eta naturaren antzeko fenomenoak ez dira lanez kanpoko 
ezinbestekotzat joko. 

 
 Zuhurtziagabetasun ausartegiak eta doloak eragindako istripuak ez dira lan-istriputzat 

hartuko. 
 
 

1.2.5. Honako ezaugarri hauek ez dute eragotziko istripu bat 
lan-istriputzat hartzea 

 
Lan-istriputzat hartuko dira hurrengo kasuak: 
 

 Lan-zuhurtziagabetasunak eragindako istripuak, laneko egunerokotasunak sortutako 
gehiegizko konfiantzak eragindakoak badira. 

 
 Enpresa-buruaren, lankide baten edo hirugarren baten arau-hauste zibil edo kriminala, 

aldi berean, lan-istripua ere izan daiteke, baldin eta arau-hauste horrek lanarekin 
zerikusia badu. 

 
 

1.2.6. Gatazka sortzen duten diagnostiko batzuk 
 
Aurreko puntuetan, legeak esaten duena azpimarratu da.  
 
Hala ere, askotan, istripu baten kalifikazioa, lan-istriputzat ala istripu arruntzat hartzeko, 

badaude hainbat kasu eta diagnostiko argitzeko, zeinak, askotan, gatazka-iturri izan ohi diren. 
 
Hori zergatik gertatzen den jakiteko, lehendabizi, legearen ikuspuntutik lan-bajen 

kalifikazioak zein den jakin behar da. 
 
Lan-istripuei buruz xehetasunak azaldu direnean aurreko 2.3.5. puntuan, lan-gaixotasun bat 

lan-istriputzat kalifika daiteke, eta horrela jarraituko du, harik eta gaixotasun profesionalen 
legezko zerrenda aldatzen edo gehitzen ez duten arte. 

 
Horren ondorioz, adibidez, substantzia kimiko BERRI batek eragindako intoxikazio kroniko 

bat, gaixotasun bat, alegia, diagnostiko zehatza duena, eragile zehatza duena eta lan-jarduera 
duena lan-istriputzat hartu liteke, baina ez gaixotasun profesionaltzat. 
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Hori kontraesana da. Medikuntzaren ikuspegitik, ia lan-istripu guztietan, kaltea, edo trauma 
(kolpe) baten ondorioz sortzen da, edo, ia beti, akutua da eta ez kronikoa. 

 
Bestalde, gaixotasun arrunt batzuek prozesu luzea dute; esate baterako, koronarioetako 

gutxiegitasun kroniko izena duen gaixotasunak. 
 
Kasu horretan, normalean, prozesua luzea izaten da, eta jatorrian, eguneroko ohiturak ere 

gaixotasunaren eragile izaten dira (tabakismoa, ariketa fisiko gutxi egitea, kolesterol-tasa 
handia izatea, arterietako hipertentsioa, elikadura...). 

 
Hala ere, lanean, faktore abiarazleak ager daitezke: lan fisiko bizia egitean, estimulu 

psikologiko gogorra jasatean... Eta faktore horien ondorioz, miokardioko infartu akutua eragiten 
da, eta kalte organikoa azaltzen da. 

 
Deskribatutako kasuan, baja kalifikatzeko zailtasunak daude: lan-istripua ala gaixotasun 

arrunta? 
 
Egia esan, zailtasun hori gaixotasun askorekin gerta daiteke, baina behin eta berriro 

errepikatzen da diagnostiko jakin batzuekin: 
 

– Miokardioko Infartu Akutuarekin (MIA). 
– Garuneko Hodietako Istripuarekin (GHI). 
– Lunbalgiarekin. 

 
Hiru diagnostiko horietan, kalifikazioa gatazkatsua izateak gure gizartean hiru gaixotasunen 

intzidentzia-tasa oso altua izatea du jatorria. 
 
Kasu bakoitzean, gaixotasunaren aurreko egoera, langilearen zeregina eta lanpostua, 

gertaeraren zirkunstantziak eta beste faktore batzuk aztertu beharra dago lan-istriputzat ala 
gaixotasun arruntzat hartzeko. 
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1.3. LAN-BAJEN LEGEZKO KALIFIKAZIOAK 
(LABURPEN-TAULA) 

 
 

 LAN-BAJEN LEGEZKO KALIFIKAZIOA 

 ZERGATIA XEHETASUNAK 

1  Lan-istripuek eragindako 
bajak. 

 Lan-istripuek eragindakoak. 
 Lan-gaixotasunek eragindakoak, 

baina EZ gaixotasun profesionalek 
eragindakoak (gaixotasun horiek 
legezko zerrendan ez daudelako). 

2  Gaixotasun profesionalek 
eragindako bajak. 

 Legezko zerrendan agertzen diren 
gaixotasun profesionalak bakarrik, 
horrela hartuak badira. 

 
 
 
 
 

Lan-bajen 
 

AGIRI-MOTA 

3  Gaixotasun arruntek eragin-
dako bajak. 

 Gaixotasun arruntek eragindako 
bajak. 

 Lanez kanpoko istripuek eraginda-
koak (etxeko istripuak, kirol-
-istripuak, trafikoko istripuak...) 

 
 
 

1.4. ISTRIPUEN ONDORIO JURIDIKOAK 
 
 

1.4.1. Aldi baterako ezintasuna (ABE) 
 
Gaixotasun edo istripu baten ondorioz, aldi batez lanerako gaitasunik ez duen eta osasun-

-laguntza jasotzen duen langilearen egoera da. Egoera horretan dagoen bitartean langileak 
sorospena kobratuko du, baina ezarritako gehienezko epean beti ere. 

 
Hamabi hilabetekoa da gehienezko epea, eta beste sei hilabete gehiago batu daiteke tarte 

horretan sendatzeko aukera badago. 
 
Kotizazio-epeari dagokionez: 
 

– Lan-istripuak ala gaixotasun profesionalak eragindako bajak: ez dute kotizaziorik. 
 
– Bestelako istripuak eta gaixotasun arruntak: aurreko bost urteetan zehar 180 egun 

kotizatuak izatea beharrezkoak dira sorospena kobratu ahal izateko. 
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1.4.2. Baliaezintasun iraunkorra (EI) 
 

1.4.2.1. Baliaezintasun iraunkor partziala (EIP) 
 
Baliaezintasun iraunkorraren mailak edo graduak, langileari lanerako gaitasuna gutxienez 

% 33 murrizten dion arren, laneko zeregin nagusiak betetzea ez dio eragozten. 
 

1.4.2.2. Balioezintasun iraunkor osoa (EIO) 
 
Baliaezintaun iraunkorraren mailak edo graduak, langileari bere laneko zeregin guztiak edo 

nagusiak betetzea eragozten dion arren, beste lanbide batean aritzea ez dio eragozten. 
 

1.4.2.3. Baliaezintasun iraunkor absolutua (EIA) 
 
Baliaezintasun iraunkorraren mailak edo graduak langileari edozein lanbidetan aritzea 

zeharo eragozten dio. 
 

1.4.2.4. Ezintasun iraunkor absolutu handia (EIAH) 
 
Baliaezintasun iraunkorraren mailak edo graduak, langileari edozein lanbidetan aritzea 

zeharo eragozten dio, baina aurrekoan ez bezala, galera anatomikoak edota funtzionalak direla 
kausa, beste pertsona baten laguntza beharrezkoa da, oinarrizko bizitzako beharrak bete ahal 
izateko (jantzi, jan, ibili...). 

 
 

1.4.3. Behin-behineko baliaezintasuna (BE) 
 
Kasu batzuetan, arrazoi klinikoak direla medio, aldi baterako ezintasuna luza daiteke: 

1.- Arazoa konpondu arte (alta) 
2.- Baliaezintasun iraunkorra kalifikatu arte. 
3.- Jubilaziora arte. 

 
Kasu horietan, beti ere, gehieneko epea 6 urtekoa izango da. 
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2. LAN-ISTRIPUEN 
AZTERKETA 
ESTATISTIKOA 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. SARRERA 
 
 
Istripuen trataera estatistikoa teknika analitikoa da eta Segurtasun eta Lan Osasunean asko 

erabiltzen da, honako probetxuak atera daitezkeelako: 
 

 Istripu-kopurua kontrolatzeko aukera ematen du. 
 Euren kausak eta euren larritasuna jakiteko aukera dago. 
 Arriskua duten lanpostuak detekta daitezke. 
 Kaltetutako gorputzaren atalak zein diren jakin daiteke. 
 Sektore edo jarduera bateko ezbehar-tasa kalkula daiteke. 
 Epe jakin bateko ezbehar-tasa atera daiteke. 
 Istripuak nola gertatzen diren jakin daiteke. 
 Eta ehun datu gehiago: adina, sexua, ordua, eragileak... 

 
Ez dago zertan esanik segurtasun-teknikak indarrean jartzeko horrek duen garrantzia. 
 
 
 

2.2. SAILKATZEKO FAKTOREAK 
 
 
Istripu batean sailka daitezken faktoreak ugariak dira.  
 
Konparazioak egin ahal izateko eta estandarizatzeko asmoz, Lanaren Nazioarteko 

Erakundeak (LANE) bere gomendioak eman zituen, eta horietan, garrantzitsuenak hauek dira: 
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ISTRIPUA GERTATZEKO MODUA EDO ERA 
 
Istripua nola gertatu den kontuan izaten du (gorabeheren isla): pertsonaren eta objektuaren 

edo substantziaren arteko kontaktu-mota edo -era deskribatzen da (harrapaketa, erorketa, 
kontaktu elektrikoa...). 

 
LAN-TRESNERIA EDO ERAGILE MATERIALA 

 
Istripua eragin duen objektua, substantzia edo lan-egoera da (ibilgailua, erreminta, 

makina...). 
 

LESIO-MOTA 
 
Langileak pairatutako gorputzeko lesio fisikoa da (luxazioa, urradura, anputazioa, 

haustura...). 
 

LESIOA NON IZAN DEN 
 
Lesioa gorputzeko zein ataletan izan den kontuan hartzen da (eskua, begiak, gorputz-

-enborra, burua...). 
 
Bestalde, American National Standards Institute (ANSI) aurreko faktoreak osatzen ari da. 
 

ERAGILE MATERIALAREN ATALA 
 
Eragile materialaren atala eta istripuarekin estu-estu erlazionatuta dagoena da (makina 

baten atala; adibidez, zulagailu baten barautsa). 
 

EGOERA ARRISKUTSUA 
 
Istripuarekin erlazionatutako kausa teknikoa da. Berez, arriskua da. 
 

EKINTZA EZ-SEGURUA 
 
Giza kausa edo zuhurtzigabetasuna da, istripuarekin lotutakoa. 
 
 
 

2.3. ADIERAZLE ESTATISTIKOAK 
 
 
Maiztasun-indizea 
 
Larritasun-indizea 
 
Intzidentzia-indizea 
 
Bajen batez besteko iraupena 
 

Maiztasun-indizea 
 

  Istripu-kopurua guztira 
 MI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– × 1.000.000 
  Lan egindako pertsona-orduen kopurua guztira 
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 In itinere lan-istripuak ez dira zenbatzen (lan orduz kanpokoak dira) 
 Egindako lanordu GUZTIAK, BENETAKOAK, zenbatu behar dira: 

 
– EZ: oporrak, lan-baimenak, gaixotasun arruntak eragindako bajak... 
– BAI: aparteko orduak, azpikontratazioak, ABLEak... 

 

Zer adierazten du?: ezbehar-tasa, ekoizpenaren arabera 
 

Zenbat lan-istripu izan dira, ekoizpenaren arabera? 

 
 

Larritasun-indizea 
 

  Istripuengatik galdutako lan-egunak 
 LI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– × 1.000 
  Lan egindako pertsona-orduen kopurua guztira 

 

  Galdutako lanegunak: langile bakoitzaren baja-egunak batzen dira eta lanegunak bakarrik 
zenbatzen dira, ez jaiegunak, alegia. 

 Indize hau bi modutan kalkula daiteke: 
 1. BAREMOA GABE (LIBG). 
 2. BAREMOA BARNE (LIBB): Kasu batzuetan, lan-istripuak lesio iraunkorra eragiten du 

(adibidez, gorputz-atal bat moztea, ikusmena edo entzumena galtzea...), edo 
baliaezintasun iraunkorra. Lesio edo baliaezintasun bakoitzari ordu-kopuru bat dagokio, 
eta hori taula batean dago (Lan Ministerioaren 1940ko urtarrilaren 16ko Aginduan ). 

 

Zer adierazten du?: pertsonek izandako lesioen larritasuna 
 

Zeintzuk izan dira istripuen ondorioak? 

 
 

Intzidentzia-indizea 
 

  Istripu-kopurua guztira 
 II = –––––––––––––––––––––––––– × 1.000 
  Batez besteko langile-kopurua 

 

 Zenbatzeko irizpideak:  
 
– istripu-kopuruan: maiztasun-indizean erabiltzen direnak. 
– langile-kopuruan: batez bestekoa kalkulatzen da, gorabeherak daudenean. 

 

Zer adierazten du?: ezbehar-tasa gordina 
 

Zenbat lan-istripu gertatzen dira langile bakoitzeko? 
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Bajen batez besteko iraupena 
 

  Istripuengatik galdutako egunen kopurua 
 BBI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Baja eragindako istripuen kopurua 

 

 Zenbatzeko irizpideak: aurreko kasuetan bezala kalkulatzen da 

 

Zer adierazten du?: larritasun-indizeak ematen duen informazioa osatzen du. 
 

Istripuek eragindako osasun-kaltea handia ala txikia izan da? 

 
 
 

2.4. ISTRIPUEN JAKINARAZTEA 
 
 
Lan Ministerioaren 1987ko abenduaren 16ko Aginduak lan-istripuak jakinarazteko 

eredu berriak ezartzen ditu, eta horiek betetzeko eta tramitatzeko argibideak ematen ditu. 
 
 

2.4.1. BETEBEHARRAK 
 
Esan beharra dago enpresa guztietan eragiten diren lan-istripuak eta gaixotasun 

profesionalak Lan Administrazioari jakinarazi behar zaizkiola. 
 
Lan-istripuak jakinarazteko, bi agiri daude: 
 

1. Baja gabeko istripuak jakinaraztekoa. 
2. Baja eragindako istripuak jakinaraztekoa. 

 
Kasu bakoitzerako agiri ofiziala dago: 
 

 baja gabeko istripuetan, hilero igorri behar da (hiru ale). 
 baja eragindako istripuetan edo berriz gaixotutako kasuetan, baja hori egun batekoa 

baino luzeagoa bada, istripua gertatu den egunetik hurrengo bost lanegunetan igorri 
behar da (bost ale). 

 
Badaude beste kasu batzuk ere, zeinak jakinaraztea urgentea den: 
 

 istripu larriak edo oso larriak 
 istripu hilgarriak 
 istripu berean lau langile baino gehiago erasanak badaude, plantilakoak ez izan arren. 

 
Azkeneko kasu horietan, jakinaraztea, gehienez, 24 orduko epearen barruan egingo da, 

telegramaren edo antzeko sistemaren baten bitartez. 
 
Itsasontzien kasuetan, lehenengo portutik jakinaraziko da, eta hegazkinen kasuetan, 

lehenengo aireportutik. 
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Arestian aipatu diren bost aleak honako hauentzat dira: 
 

1. Langilearentzat. 
2. Enpresarentzat. 
3. Beste hiru erakunde kudeatzailera bidaltzen dira eta horrek banatzen ditu: 
 

3.1. Lehena, erakundeak berak hartzen du (lan-istripu eta gaixotasun profesionalen 
mutualidadeak). 

3.2. Bigarrena, Lan Ministerioko Informatika eta Estatistika Zuzendaritza Orokorrera 
bidaltzen da. 

3.3. Hirugarrena, lan-agintaritzara doa. 
 
 
 

2.5. BAJA ERAGINDAKO ISTRIPUAK 
JAKINARAZTEKO PARTEA 

 
 
Erabili beharreko kode-zerrenda: 
 

Gizarte Segurantzaren Erregimena 
 

1. Orokorra. 
2. Autonomoen erregimen berezia. 
3. Nekazaritzako erregimen berezia. 
4. Itsas langileak. 
5. Ikatz-meatzaritza. 
6. Etxeko langileak. 
7. Eskola-asegurua. 

 
Gertatzeko era 

 
01. Maila batetik bestera pertsonak erortzea. 
02. Maila batean pertsonak erortzea. 
03. Suntsiketak edo errausketak eragindako objektuak erortzea. 
04. Objektuak manipulatzean erortzea. 
05. Askatutako objektuak erortzea. 
06. Oinekin objektuak zapalduz gertatutakoa. 
07. Objektu mugikorren aurkako talka. 
08. Objektu mugiezinen aurkako talka. 
09. Lanabesek edo objektuek eragindako kolpeak. 
10. Partikulen edo pusketen jaurtiketak eragindakoa. 
11. Objektuen artean harrapatzea edo objektuek eraginda harrapatzea. 
12. Ibilgailuak, traktoreak edo makinak iraulita harrapatzea. 
13. Esfortzu handiegiak. 
14. Ingurumeneko muturreko tenperaturen eraginpean sortutakoa. 
15. Kontaktu termikoa. 
16. Kontaktu elektrikoa. 
17. Substantzia kaltegarrien eraginpean sortutakoa. 
18. Substantzia kaustikoekiko edo korrosiboekiko kontaktua. 
19. Erradiazioen eraginpean sortutakoa. 
20. Leherketa. 
21. Sutea. 



Lan-arriskuen prebentzioa 

 20 

22. Bizidunek eragindako istripua. 
23. Ibilgailuek harrapatzea edo kolpatzea. 

 
Lesioen deskribapena 

 
30. Hausturak. 
31. Luxazioak. 
32. Bihurrituak, zaintiratuak, distentsioak. 
33. Lunbalgiak. 
34. Hernia diskala. 
35. Barne traumatismoa eta kommozioa. 
36. Anputazioak edo begi-globoa galtzea. 
37. Beste zenbait zauri. 
38. Gainazaleko traumatismoa. 
39. Kontusioak eta zanpaketak. 
40. Gorputz arrotzak begietara sartzea. 
41. Konjuntibitisa. 
42. Erredurak. 
43. Pozoitzeak eta intoxikazioak. 
44. Ingurumenaren eraginpean egotea. 
45. Asfixia. 
46. Elektrizitatearen ondorioak. 
47. Erradiazioen ondorioak. 
48. Hainbat lesio. 
49. Infartuak, garun-odoljarioak eta beste patologia ez-traumatiko batzuk. 

 
Kaltetutako gorputz-atalak 

 
60. Burezurra. 
61. Aurpegia, begiak izan ezik. 
62. Begiak. 
63. Lepoa. 
64. Bularraldea, bizkarra eta saihetsa. 
65. Sabelaldea eta alde lunbarra. 
66. Genitalak. 
67. Eskuak. 
68. Goiko gorputz-adarrak (eskuak izan ezik). 
69. Oinak. 
70. Beheko gorputz-adarrak. (oinak izan ezik). 
71. Barne-organoak. 
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3. GAIXOTASUN 
PROFESIONALAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. DEFINIZIOAK 
 
 

3.1.1. DEFINIZIO TEKNIKO-PREBENTIBOA 
 
Gaixotasun profesionala gaixotasun zehatza da, jatorria edo kausa zuzenean lanean duena 

eta lan-inguru horretako arrisku-faktore batek edo batzuek eragindakoa. 
 

EZAUGARRI NAGUSIAK 
 

 Mantso-mantso agertzen da. 
 Erakusten duten klinika edo sintomatologia isilpekoa izaten da, eta epe subklinikoa luzea 

izan daiteke. 
 Agertutakoan, atzeraezinak izaten dira. 
 Ezintasun-eragile handiak izan ohi dira. 

 
 

3.1.2. LEGEZKO DEFINIZIOA 
 
1/1994 Legegintzako Errege Dekretua, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu 

Bategina. 116 artikulua. 
 
Gaixotasun profesionaltzat hartzeko, gaixotasunak besteren kontura egindako lanean 

sortutakoa eta legez onartutako zerrendan agertzen direnetakoa izan behar du. Zerrenda 
horretan gaixotasun profesionalak eragiten dituzten jarduerak eta elementuak zeintzuk diren 
adierazten da. 
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XEHETASUNAK 
 
 

Kausazko erlazioak 
zuzeneko izan behar du 

hiru baldintza hauen artean 
 
 
 
 
  1 + 2 + 3 
 
 
Adibidez, 
 
 
 
 
 

 Lan-jarduera: HARGINTZA – DISKOTEKA – OSASUN-ARLOA 
 Gaixotasuna: SILIKOSIA – GORTASUNA – HEPATITISA 
 Eragilea: SILIZE KRISTALINO ASKATUA – ZARATA – HEPATITIS-BIRUSAK 

 
 
Hala ere, teorikoki, legezko zerrendan hiru baldintza horiek oso garbi agertzen diren arren, 

errealitatean, honako hiru egoera hauek gerta daitezke, eta, ondorioz, kontraesanak sor 
daitezke gaixotasun bat kalifikatzeko orduan: 

 
1. Lege-zerrendan agertzen diren gaixotasun profesional batzuk biztanle guztiek ere paira 

ditzakete, sektore edo jarduera zehatzean lanean ez aritu arren. Esate baterako, infekzio 
batzuk (hepatitisa, tetanosa...), tumore-mota batzuk, gortasuna... 

 Kasu horretan, eragilea lanarekin lotuta dagoela frogatu behar da. 
 
2. Gaixotasun profesional bat pairatzea, kasu gehienetan, oso arraroa izaten da lan-sektore 

edo jarduera jakin batetik kanpo lan eginez gero, gaixotasunaren eragilea sektore 
horretako ingurumenarekin, egoera berezietan izan ezik, oso estu lotuta dagoelako. 
Berunak eragindako intoxikazio kronikoa, adibidez. 

 
3. Lege-zerrendan agertzen ez diren gaixotasun batzuk lan-gaixotasuntzat har daitezke, 

beti ere, kausazko zuzeneko erlazioa dagoela frogatzea lortzen bada: legezko zerrendan 
ez dagoen elementu kimiko berri batek eragindako gaixotasuna, adibidez. 

 Kasu honetan, legalki, gaixotasuna lan-istriputzat hartuko da. 
 
Horrelakoetan, lan-gaixotasuntzat (lan-istriputzat) edo gaixotasun profesionaltzat legez joak 

izan ahal izateko, beti, azaldutako baldintzak bete behar dira derrigorrez. 
 
Bestalde, istripuen kasuan esan dugun bezala, gaixotasun profesionalak jakinarazteko 

BERARIAZKO AGIRIA dago. Bertan, afiliazio-datuak agertzeaz gainera, honako datu hauek 
ere agertzen dira: langile horrek une horretan egiten zuen lana, ordura artekoak, aurretik 
izandako bajak... 

 
 

 
 

LAN-JARDUERA 

 
GAIXOTASUNA 

 
(DIAGNOSTIKOA)

 
ERAGILEA: 

ELEMENTUA – 
SUBSTANTZIA 
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3.1.3. LANAREKIN ERLAZIONATUTAKO GAIXOTASUNAK 
 
Lan-gaixotasun izena ere badute. 
 
Gaixotasun fisikoen eta psikikoen multzoa da, laneko ingurumenetik kanpo ere sor 

daitezkeenena; are gehiago, lan egiten ez duten pertsonek ere izan ditzakete, baina gaixotasun 
horien eragile bat edo gehiago lanean aurki daiteke, eta gaixotasunaren aurrean, eragile 
hori(ek) faktore hartaratzailea(k), astungarria(k) edo abiarazlea(k) izan daite(z)ke. 

 
Horien adibideak dira: gaixotasun psikosozialen eta ergonomikoen kopuru handi bat, eta 

beste mota batzuetako gaixotasunak: artrosia, tendinitisa, lunbalgia eta bizkarrezurreko beste 
patologia batzuk, dermopatiak (laneko dermopatiak), asma (laneko asma), ikusmenaren 
patologia, depresioa, urdail-azidosia... 
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4. ARRISKU-MOTAK ETA 
LAN-ARRISKUEN 
PREBENTZIOAREN 
ARLOAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. LAN-ARRISKUEN SAILKAPENA 
 
 

4.1.1. ARRISKU MEKANIKOAK 
 
Langilearen gorputzaren eta laneko elementu materialen arteko elkarrekintza dinamikoak sor 

ditzakeenak: makinetan harrapatzeko arriskua, languneetan erortzeko arriskua, erremintak 
erabiltzean zauriak egiteko arriskua, zamak erortzeko arriskua... 

 
 

4.1.2. ARRISKU FISIKOAK 
 
Langilearen gorputzaren eta laneko ingurumenean egon daitezkeen energia-aldakuntzen 

edo energia-moten arteko elkarrekintzak sor ditzakeenak: zarata, bibrazioak, erradiazioak, 
tenperatura, hezetasuna, argiztapena... 

 
 

4.1.3. ARRISKU KIMIKOAK 
 
Laneko ingurumenean egon daitezkeen kutsagarriak langilearen gorputzarekin kontaktu 

dutenean sortzen direnak, zuzeneko kontaktu baten bitartez (airetik edo azaletik) edo 
zeharkako kontaktu baten bitartez (elikagaien bidez, uraren bidez...).  
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4.1.4. ARRISKU BIOLOGIKOAK 
 
Laneko ingurumenean egon daitezkeen agente mikrobiologikoen eraginpean egoteak sor 

dezakeen infekzio-arriskua (birusak, bakterioak, onddoak eta abar). 
 
Kasu honetan ere, kutsatzea zuzenekoa edo zeharkakoa izan daiteke. 
 
 

4.1.5. ARRISKU PSIKOSOZIOLOGIKOAK 
 
Lanaren antolaketak, pertsonekin elkarrekintzan, sor ditzakeen arriskuak.  
 
Kausei buruz hitz egitea zaila da, arriskuak identifikatzea zaila izaten delako 

(multikausalitatea: lan-baldintzak, pertsonen kudeaketa-estiloa...). Horregatik, arriskuez baino 
areago, arrisku-faktoreez hitz egiten da.  

 
Hala ere, arrisku-faktore horiek agerian daude: antolaketaren deshumanizazioak, estualdiak, 

moldagabeziak, masifikazioak, tentsio hierarkikoak... eragin txarra dute pertsonen osasunean. 
 
Osasunerako kalteak psikologikoak, organikoak edo sozialak izan daitezke: 
 

 psikikoak: depresioa, neurosia, estresa... 
 organikoak: urdail-azidosia, kolon narritakorra, migraina, asma, infartua, hipertentsio 

arteriala... 
 sozialak: moldagabezia soziala (txandaka lanean, guardiak...), drogak gehiegi 

erabiltzea... 
 
Kausa horiek eragindako bajak ere hor daude, eta arrazoi horiengatik galdutako lanorduen 

kopurua handia da oso. Beraz, bai osasun-ikuspuntutik, bai sortzen duten kalte 
ekonomikoagatik, arrisku-mota hauek kontuan hartzekoak dira. 

 
 

4.1.6. ARRISKU ERGONOMIKOAK 
 
Pertsonaren, makinaren (lan-ekipamendua ulertu behar da) eta atazaren arteko 

elkarrekintzak sortzen dituen arriskuak.  
 
Definizio hori ez da arrisku mekanikoei emandako definizioarekin nahastu behar. Arrisku 

mekanikoetan, langilearen gorputzaren eta inguruko elementuen arteko elkarrekintza 
DINAMIKOA da, eta istripua gauzatzen bada, langilearen gorputz-osotasuna galtzen da. 

 
Arrisku ergonomikoetan, berriz, aipatutako hiru elementu (pertsona – ataza – makina) horien 

artean dagoen elkarrekintza MOLDAEZINA da. Ondorioa ere beste mota batekoa da, adibidez, 
neke fisikoa, bizkarrezurreko arazoak eta lesioak, mikrotraumatismo errepikakorrek eragindako 
lesioak (tendinitisak, karpoko kanalaren sindromea...), begietako patologia... 

 
Egia esan, mikrotraumatismoek eragindako lesioak azken urteetan enpresetan gertatu den 

mekanizazio-prozesuaren erruz sortzen ari dira, kate-muntaien ondorioz, ataza egiten denean, 
ehunka bider (egunean zehar, astean zehar, urtean zehar...) artikulazio bateko mugimendu 
berbera errepikatzen delako. 

 
Lehen, lanak oso gogorrak zirenez eta segurtasun-gabezia handiagoa zegoenez, lan-

-istripuen kopurua ere handiagoa zen. 
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Egun, berriz, lan astun eta gogor horiek asko eta asko automatizatuta daudenez, lan-
-istripuen kopurua jaitsi egin da, baina automatizazio horren erruz, eta trukean, beste mota 
batzuetako lesioak agertu dira; horietan, azpimarragarriak, arestian aipatutako lesioak dira. 

 
 

4.1.7. LAN-ARRISKUAREN DEFINIZIOA, LEGEAREN ARABERA 
 

(31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako Legea, 4. artikulua) 
 
Lan-arriskua lanak eragindako kalte zehatza pairatzeko probabilitatea da. 
 
Larritasunaren ikuspuntutik arrisku bat argitzeko, aldi berean kalte hori gauzatzeko 

probabilitatea eta ondorioaren gogortasuna baloratuko dira. 
 
 

4.1.8. BESTE DEFINIZIO BATZUK 
 

(31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako Legea, 4. artikulua) 
 

– Arrisku larria eta berehalakoa: 
 
 Arrisku bat etorkizun hurbilean gauzatzea arrazoiaren arabera oso litekeena bada eta 

langileen osasunean kalte larria eragin badezake, arrisku horri “lan-arrisku larri eta 
berehalakoa” deitzen zaio. 

 
– Lanak eragindako kalteak: 
 
 Langileak egindako lanean edo lanaren ondorioz pairatzen dituen gaixotasunak, 

patologiak edo lesioak. 
 
– Lan-egoera: 
 
 Lanaren edozein ezaugarri, langilearen osasunerako edo segurtasunerako arriskua 

sortzen eragin adierazgarria izan dezakeena. 
 
 
 

4.2. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOAREN 
ARLOAK 

 
 

A) Segurtasuna 
B) Higiene Industriala 
C) Ergonomia 
D) Laneko psikosoziologia 
E) Laneko osasuna 
F) Beste zenbait 
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4.2.1. SEGURTASUNA 
 
Segurtasunak istripuen arrisku-faktoreak eta eragileak ezagutzea du helburu nagusia, 

zeharo eliminatzeko edo, bestela, ahalik eta gehien minimizatzeko. 
 
Beste definizio batek honela dio: 
 
Medikuntzakoa ez den prebentzio-teknika bat da, helburu nagusia lan-istripuen aurka lan 

egitea du eta horien ondorioak saihestea eta kontrolatzea. 
 
Bi modutan lan egiten du: 
 

 PREBENTZIOA: istripuak eragin ditzaketen arriskuak, jatorrian eta zeharo eliminatzen 
saiatzen da. 

 BABESA: lan-ekipamenduarekin edo arriskupean dauden pertsonekin lan egiten du, 
beti ere, istripuaren ondorioak txikiagotzeko asmoz. 

 
Prebentzioa zer den jakiteko adibideak: 
 

 Makina batean harrapaketa-arriskua dago. Prozesu hori mekanizatzen bada, 
automatizatzen bada, arriskua desagertu egingo da zeharo. 

 Substantzia kimiko batek intoxikazio akutua eragiten du. Substantzia horren ordez 
inongo eraginik ez duen beste substantzia bat erabiltzen bada, arriskua desagertu 
egingo da zeharo. 

 
Eta babesa zer den ulertzeko, aurreko adibideekin lotuta: 
 

 Lehengo makina berean, mekanizatzeko pieza bat sartzean, langilearen eskua 
babesteko, hesi bat katigamendu-zirkuitu batekin jartzen da; hesia irekita dagoen 
bitartean, makinak ez du funtzionatzen, pieza sartu ondoren hesia itxita egon arte. 
Kasu horretan, arriskua ez dago zeharo deuseztatuta, baina, neurri handi batean, 
kontrolatuta dago. 

 Substantzia kimiko horren eraginpean dagoen langilea babesteko, maskara bat 
jartzen zaio (iragazki espezifiko batekin). Horrela, langileak arnasa hartzean, neurri 
batean, babestuta dago. 

 
Segurtasunaren arlo espezifikoak edo azpigaiak, adibide gisa, hauek dira: 
 

 Lan-eremuak. 
 Segurtasuna makinetan. 
 Segurtasun elektrikoa. 
 Ibilgailu industrialen erabilpena. 
 Altueretan egin beharreko lanak. 
 Zama esekiekin egin beharreko lanak. 
 Arrisku bereziak dituzten lanak. 
 Substantzia arriskutsuen eta toxikoen biltegiak. 
  (...) 

 
 

4.2.2. HIGIENE INDUSTRIALA (HI) 
 
Higiene industrialak giza osasunerako kaltegarriak izan daitezkeen ingurumeneko eragile 

fisiko, kimiko eta biologikoen aurka lan egitea du helburu. Lanean, eragile horien eraginpean 
egon diren langileek izan ditzaketen gaixotasunak prebenitzea du helburu nagusia. 
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Laburki esanda, higiene industriala laneko atmosferan, airean, dauden eragileak txikiagotzen 
saiatzen da, beti ere, eragileek gaixotasunak sor ez ditzaten. 

 
Eskematikoki, HIaren egitekoa hau da: 
 

 Laneko ingurumenean dauden kutsagaiak identifikatzea eta horiek lan-egoeran duten 
eragina analizatzea. 

 Hartutako datuak ebaluatzea. 
 Lan-egoera txarrak zuzentzea. 

 
Teknikoki, honako adar hauek ditu: 
 

1. HIGIENE TEORIKOA EDO TOXIKOLOGIA 
 Kutsagaiaren eraginpean egote-dosiaren eta gizakietan sortzen duen erantzunaren arteko 

erlazioa ikertzen du. 
 
2. LANDAKO HIGIENEA 
 Laneko ingurumenean, egoera higienikoa osotasunean aztertzen du. 
 
3. HIGIENE ANALITIKOA 
 Kutsagaiak identifikatu egiten ditu, kualitatiboki zein kuantitatiboki. 
 
4. HIGIENE OPERATIBOA 
 Aurkitutako arriskuak deuseztatzen lan egiten du. 

 
 

4.2.3. ERGONOMIA 
 
Laneko ingurumenari aplikatutako zientzia da, eta lanpostuak eta lan-eremuak atertzeaz eta 

diseinatzeaz arduratzen da. Ingurumen fisikoak eta giza ingurumenak osatzen duten ingurumen 
erreala eta osoa kontuan hartzen du, eta, bertan, langileari lanpostua egokitzea bilatzen du. 

 
Mota askotako ergonomiak daude eta horien artean: 
 

1. Ergonomia prebentiboa edo proiektu-ergonomia: instalazio edo lanpostu baten diseinu ezin 
hobea bilatzen du, proiektu-fasean dagoenean. Batez ere, segurtasunarekin erlazionatzen 
da. 

 
2. Ergonomia geometrikoa: lanpostu baten dimentsioak eta langilearen posizioak aztertzen 

ditu, erosotasuna bilatuz. Adibidez, gorputzaren jarrerak, datu zineantropometrikoak, 
eserlekuak, mahaiak... 

 
3. Ergonomia zinetiko-operatiboa: aginteak eta eragiketa-seriearen mekanismoak diseinatzen 

ditu, errendimenduaren, energia-kontsumoaren eta esfortzuaren arabera. 
 
4. Ingurumeneko ergonomia: laneko ingurumenaren arabera, deserosotasunari aurre egiten 

dio. Besteak beste, erosotasun klimatikoa, arnas erosotasuna, ikus-erosotasuna... bilatzen 
ditu. 
 
Ergonomiaren jarduera arruntak hauek izaten dira: segurtasuna ergonomia binomioa 

ikertzea, laneko zama fisikoa, lanpostuei aplikatutako biomekanika, datuak ikusteko pantailak 
egokitzea (DIP), bizkarrezurreko lesioen prebentzioa, erreminten diseinua... 
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4.2.4. PSIKOSOZIOLOGIA APLIKATUA 
 
Lanari aplikatua psikosoziologia (psikologia industrialaren adarra), lan-prebentzioaren 

ikuspuntutik, antolamenduko partaideen bizi-kalitatea eta osasuna hobetu dadin, lan-
-antolaketan egoera onak sustatzen saiatzen da: 

 
“Ondo lan egin, gustura lan egiteko”(edo alderantziz) 

 
Lanpostuetan, atazaren analisia eta lanaren eskakizun mentala ditu abiapuntu, eta, era 

berean, lan-giroaren analisia ere garrantzitsua da. 
 
Gainera, pertsonen portaera ezinbestekoa da lan-arriskuen prebentzioa lortzeko, eta, ildo 

horretatik, psikosoziologia aplikatua oso garrantzitsua izan daiteke, adibidez, langileek lan-
-arauak onar ditzaten edo norbera babesteko ekipamenduak (NBE) erabil ditzaten.  

 
Prebentzioaren adar honetako baliabideak hauek izan daitezke: 

 Pizgarriak (lan-arriskuen prebentziorako pizgarriak). 
 Dibulgazio-kanpainak. 
 Formazioa eta informazioa. 
 Langileen parte-hartzea. 
 Lanaren antolaketa: autonomia, ordutegiak, harremanak, erantzukizunak, etenaldiak, 

txandaketak... 
 
 

4.2.5. LAN-OSASUNA 
 
Helburu nagusiak langileen osasun-egoera zaintzea eta areagotzea dira. 
 
Zeregin garrantzitsuenak, besteak beste, hauek dira: 
 

 Azterketa medikoak: 
– Sarbide-azterketa medikoa. 
– Aldizkako azterketa medikoa. 
– ABE (Aldi Baterako Ezintasuna) luze baten ondoko azterketa medikoa. 

 Absentismo-tasari buruzko txosten estatistikoak egitea. 
 Lehenengo sorospenak eta istripua izandakoa ospitaleratzea. 
 Laguntza-eginkizuna eta birgaitze-lanak (mutualitateetan). 
 Langileen gaixotasun arrunterako osasun-sistemarekin harremana. 
 Jarduera-programa zehatzak garatzea. 
 Berariazko osasun-zainketarako protokoloak aplikatzea. 
 Laneko gaixotasunen jatorria ikertzea. 
 Arriskuen identifikazioa eta analisia. 

 
 

4.2.6. BESTE ZENBAIT 
 
Kontuan izan behar da lan-arriskuen prebentzioa oso arlo zabala izan daitekeela; horregatik, 

askotan, azpiespezialitateak daude, edo beste diziplina batzuen laguntza ere beharrezkoa da:  
 

 Suteen prebentzioa eta horien aurkako borroka. 
 Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
 Eraikin industrialen egituren segurtasuna. 
 Enpresa kimikoetako segurtasuna. 
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Beste batzuetan, ia enpresa guztietan, SEGURTASUN INDUSTRIALA deitzen zaionak lan-
-prebentzioarekin zerikusi handi dauka. 

 
Segurtasun Industriala enpresetan dauden instalazio zehatz batzuen segurtasunaz 

arduratzen da, instalazio horiek arriskutsuak izan daitezkeelako, eta honako hauek dira: 
 

 Ibilgailu industrialak. 
 Igogailuak. 
 Goratze-aparatuak (garabi-mota batzuk). 
 Presio-aparatuak. 
 Instalazio elektrikoak (goi-tentsioa/behe-tentsioa). 
 Jariakin-hoditeriak. 
 Gas-hornidura. 
  (...) 

 
Instalazio horietan, segurtasuna areagotzeko, bi alderdi bereiztu behar dira: 
 
1. Instalazioa egiten denean eta, batez ere, burutzen denean: 
 
 Industria Sailaren baimena eta onespena behar ditu martxan jarri baino lehen, kasuko 

berariazko legedia betetzen den ziurtatzeko. 
 Legeetan (normalean ministroaren aginduak izaten dira), segurtasunarekin 

erlazionatutako eskakizunak agertzen dira, eta instalazioa martxan jarri baino lehen, 
eskakizunak betetzen direla ziurtatu beharra dago. 

 
2. Instalazioaren mantentze-lanetan: 
 
 Berrikuspen-programak garatu behar dira, kasu bakoitzari legearen eta segurtasunaren 

arabera dagozkionak, eta normalean, programa horien garapenean, enpresaren 
prebentzio-zerbitzuak parte hartzeaz gain, gai horretan aditua den kanpoko erakunde 
homologatu baten laguntza ere beharko da. Industria-sailak erakunde horiei 
homologazioa ematen die, eskakizunak betez gero. 
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5. LAN-ARRISKUEN 
PREBENTZIOAREN 
OINARRIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. LAN-PREBENTZIORAKO OINARRIZKO 
PRINTZIPIOAK 

 
 
Aurreko gaietan ikasi den bezala, prebentzio-teknikarien zeregin nagusiak PREBENTZIOA 

ETA BABESA dira. 
 
Bi funtzio horiek betetzeko, oinarrizko printzipioak errespetatu behar dira, ez legeak horrela 

diolako bakarrik (31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako Legea, 15. art.), baizik eta praktika 
onaren seinale direlako. 

 
Praktika ona gidatzen duten oinarrizko printzipioak honako hauek dira, eskematikoki (geziek 

euren artean dagoen aplikatzeko ordena ere markatzen dute): 
 
 

   ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA  
 
 
 
 

     ARRISKUEN EBALUAZIOA  
 
 
 
 

       ARRISKUEN KONTROLA  
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5.2. ARRISKUEN IDENTIFIKAZIOA 
 
 
Arriskuak identifikatzeko, kontuan izango dira dauden arrisku-mota guzti-guztiak, alegia, lan-

guneetatik sortzen direnak, lan-ekipamenduak eragiten dituenak, laneko atmosferan egon 
daitezkeenak, lan-egoerak eragiten dituenak, gizakiok lan-ekipamenduarekin dugun 
elkarrekintzak sor ditzakeenak, lanaren antolaketak eragiten dituenak (giza harremanak barne) 
eta segurtasun industrialetik erator daitezkeenak. 

 
Arriskuen identifikazioa lehenengo urratsa da, eta hori egindakoan, hurrengo urratsari ekingo 

diogu. 
 
 
 

5.3. ARRISKUEN EBALUAZIOA 
 
 
Arriskuen ebaluazioan, nolabait, arriskuak kuantifikatu egin behar dira (ARRISKUEN 

BALIOESPENA), alde batetik, languneetan (arrisku orokorrak, langile-multzo bati edo guztiei 
erasaten dietenak), eta bestetik, lanpostuz lanpostu (lanpostu jakin batean bakarrik dagoen edo 
dauden langileei erasaten dietenak). 

 
Bestalde, aurrekoa ahaztu gabe, arriskuen ebaluazioa orokorra edo berariazkoa izan 

daiteke: 
 
a) OROKORRA 
 Aurreko ataletan azaldu den bezala, arrisku guztiak banan-banan balioetsi behar dira. 

Probabilitatea kalkulatzen da, eta horren emaitza ondorioarekin biderkatzen da. 
Lehentasunak jartzeko eta prebentzio-lanak abian jartzeko, arrastoak emango dizkigu 
biderketa horren emaitzak. 

 
b) BERARIAZKOA 
 Kasu batzuetan, arriskua balioesteko unean, objektibotasun teknikoa edo zientifikoa lor 

daiteke edo hori bilatzen da. Arriskuaren balioespena horrela egiten denean, arriskuen 
berariazko ebaluazioa deitzen zaio. 

 
 Adibidez: 
 Eragile kimiko bat arriskua bada eta identifikatuta badago, eragile kimiko horren neurketa 

egin dezakegu laborategian, laginak hartu ondoren. Laborategiko emaitza, balioa, 
zehatza da, eta substantzia horren muga-balio batekin konpara dezakegu (muga-balioa: 
substantzia baten aireko kontzentrazio jakin bat da). Laneko atmosferan substantzia hori 
badago, eta horren kontzentrazioak muga-balioa gainditzen badu, ikerketa zientifikoen 
arabera giro horretan arnasa hartzeak gaixotzeko arrisku objektiboa sortzen duela esan 
dezakegu. Beraz, arriskuaren berariazko ebaluazioa egin dela esango dugu. 

 
 Higiene-arloan, eragile batzuen arriskuaren balioespena honela egin behar da, legalki 

araututa baitago: zarata, binil kloruroa, beruna, bentzenoa. 
 
 Beste batzuetan, higiene industrialetik kanpo ere egiten da arriskuen berariazko 

ebaluazioa: 
 

 Legeak horrela agintzen duelako; ergonomian, esate baterako, zamak eskuz 
mugitzeko lanetan, lan horiek neurtu egiten dira, arriskuaren ikuspuntutik: zamaren 
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pisua, zamaren bolumena eta forma, zama mugitzeko maiztasuna, zama garraiatzeko 
tartea..., eta modu horretan, bizkar-gerrietako arriskua objektiboki neurtzen da. 

 Kasu horietan, berariazko legeak egoten dira; adibidez, aurrekoarekin lotuta, 
487/1997 Eskuz Manipulatutako Zamei Buruzko Errege Dekretua; eta, normalean 
arriskuak neurtzeko erabiltzen diren metodologiak, lan-administrazioak, legearen 
aginduari jarraituz, garatutako metodologiak izaten dira. 

 
 Beste batzuetan, eredu ofizialik egon ezean, eta arriskua ahalik eta gehien neurtzeko 

asmoz eta modu objektiboan hartu nahian, ISO-EN-UNE estandarizatzeko arauak 
erabiltzen dira, edo prebentzio-zerbitzuek sortutako metodologiak. Adibidez, makinak 
harrapatzeko arriskua neurtzekoa. 

 
 
 

5.4. ARRISKUAREN KONTROLA 
 
 
Arriskuen ebaluazioa egin ondoren, arriskuak kontrolatzeko lanak hasiko dira, beti ere, 

arriskuak deuseztatzeko asmoz edo ahalik eta gehien txikiagotzeko asmoz. 
 
Hala ere, autore batzuen arabera, arriskuak deuseztatzeko prozesua arriskuen 

ebaluazioaren aurretik egin daiteke. 
 
Hildo beretik jarraituz, legearen (31/1995 LAPL) 15. artikuluak ere horrela dio: saihestu ezin 

diren arriskuak ebaluatu egingo dira. 
 
Egia esan, logika aplikatuz eta legeak agintzen duenari jarraituz, ERRAZ deusezta 

daitezkeen arriskuak badira eta, aldi berean, deuseztatze horren kostu ekonomikoa BAXUA 
bada, zalantzarik gabe, horrela jokatu behar da. 

 
Aitzitik, enpresaren errealitateari erreparatzen badiogu, askotan, arestian aipatutakoari 

heltzea zaila izaten da, honako arrazoi hauengatik: 
 

 Arriskua(k) zeharo deuseztatzea, teknikoki, ezinezkoa delako. 
 

 Ekonomiaren ikuspuntutik, une jakin batean, arriskua(k) deuseztatzea bideragarria ez 
delako. 

 
 Prebentzio-planean, neurriak hartzeko lehentasunen zerrendan, arrisku bat edo 

batzuk deuseztatzea denboran atzeratzea adostu delako (prebentzio-plana enpresa-
-buruaren eta langileen artean adostutako dokumentua izaten da, eta bertan, hartu 
beharreko neurri zuzentzaile guztiak agertzen dira). 

 
Beraz, zehaztapen horiek egin ondoren, legearen (31/1995 LAPL) 15. artikuluak horrela 

agintzen duelako, prebentzioa egiteko praktika onaren seinale ere badelako. 
 
Azpimarratu beharra dago, arriskuei aurre egiteko NEURRI ZUZENTZAILEAK hartzeko 

unean, zeintzuk diren oinarrizko printzipioak: 
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 1. ARRISKUA ELIMINATU 
 
 
 2. ARRISKUA TXIKIAGOTU: 
 
  a) BABES KOLEKTIBOA 
 
  b) BANAKAKO BABESA 

 
 

 3. LANGILEEI INFORMAZIOA 
 
 4. LANGILEEN FORMAZIOA 
 
 5. SEINALIZAZIOA 

 
 
Ezer azaldu baino lehen, honako hau esan beharra dago: NEURRI ZUZENTZAILEAK 

indarrean jartzeko, euren artean dagoen lehentasun-ordena ezin da ahaztu. 
 
Lehendabizi, arriskua deuseztatzen saiatuko gara. 
 
Deuseztatu ezin bada, orduan, eta orduan bakarrik, egingo dugu arriskua txikiagotzeko 

ahalegina.  
 
Era berean, arriskua txikiagotzeko, babes kolektiboa eta horri dagozkion neurri 

zuzentzaileak hartuko dira, ahal bada behintzat, banakako babesa ezarri baino lehen. 
 
Beraz, azkeneko aukera banakako babesa izango da. 
 
Gainera, aurrerago hobeto azalduko den bezala, arriskuen inguruan langileei informazioa 

ematea, langileei arriskuei aurre egiteko formazioa ematea eta arriskuen seinalizazioa 
ezinbestekoak dira, horiek ere neurri zuzentzaileak baitira, eta, horregatik, aurrekoen 
osagarriak. 

 
 

5.4.1. BABES KOLEKTIBOA VERSUS BANAKAKO BABESA 
 
Esan den bezala, eta oinarrizko printzipio horiei eusteko, babes kolektiboak banakako 

babesaren aurrean lehentasuna dauka, besteak beste arrazoi hauengatik: 
 

 Arriskuaren aurrean babes kolektiboa izatea posible bada, hori izango da aukera 
onena, zeren neurri zuzentzaileak langile-multzoa babestuko baitu eta ez langile bat 
bakarrik. 

 Adibidez, eragile kimiko baten eraginpean egotearen arriskuari aurre egiteko, 
norberaren babeserako maskara bat erabili beharrean, hobe da aspirazio-sistema 
eraginkor bat jartzea. 

 
 Neurri zuzentzaileak hartzeko unean, kontzeptualki onartuta dago neurriak, 

lehenengo, makinan (lan-ekipamenduan ulertu behar da) ezarri behar direla, eta 
posible ez bada, orduan, ezarriko zaizkio langileari. Horren arrazoiak hiru motatakoak 
dira: 

Beti, aurrekoen 
osagarriak 
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– Lehenak, langilearen duintasuna babesten du, pertsonak makina baino 
garrantzitsuagoak direlako. 

 
– Bigarren motakoak, berriz, arrazoi teknikoak dira. 
 Kasu batzuetan, NBEak erabiltzeak bigarren mailako arriskuak eragin ditzake; 

esate baterako, maskara batek, arnasa hartzean, zailtasuna sor dezake; 
kontraesana dirudien arren, segurtasun-arnes batekin lan egiteak erortzeko 
arriskua areagotu egin dezake; babesteko eskularruekin lan egitean, eskuen 
sentikortasuna galdu egiten da, eta, horren ondorioz, harrapatzeko arriskua 
handiagoa izan daiteke. 

 Gainera, NBEak gehiegi erabiltzeak langilearen erotasuna oztopatu egiten du eta 
ergonomiaren ikuspuntutik ez da praktika egokia.  

 
– Hirugarren motakoak ulertzeko, estatistikari begiratu behar zaio. 
 Estatistikoki frogatuta dago, istripuen jatorrian, kasuen ehuneko handi batean, giza 

portaera izan dela istripuaren eragilea. Beraz, lan-ekipamenduetan neurriak 
hartzea seguruagoa da. 

 
Arrazoi horiengatik guztiengatik, langileek NBEak bazter ditzakete, eta hori, ahal den 

neurrian, saihestu egin behar da, beharrezkoak direnean erabili egin behar direlako. 
 
Dena dela, egoera askotan beste irtenbiderik ez dagoela eta, banakako babesa erabiltzea 

ezinbestekoa da; errealitatean, babes kolektiboa eta banakako babesa bat datoz eta, aldi 
berean erabil daitezke, horrela lan-egoera hobetzea eta segurtasuna areagotzea lortzen baita. 

 
 

5.4.2. LANGILEEI INFORMAZIOA 
 
Zinta-zerra batek harrapatzeko arriskua badago, segur aski, arrisku hori agerian egongo da, 

eta edonor makinara hurbiltzen bada, berehala konturatuko da horretaz, arriskua agerian 
baitago, nolabait esateko, arriskua “ikusi” egiten baita. Ez dago zalantzarik, makinara hurbiltzen 
den pertsonak bere burua babesteko neurriak hartuko dituela inork ezer esan gabe. 

 
Hori, askotan, arrisku mekanikoekin edo segurtasunarekin zerikusirik duten arriskuekin 

gertatzen da: erortzeko arriskuarekin, alturetan egin beharreko lanetan; zamak erortzekoarekin, 
garabia gidatzen denean; eta horien antzeko ehun adibide gehiago aipa daitezke. 

 
Baina zer gertatzen da “ikusten” ez diren arriskuekin, agerikoak ez direnekin? 
 
Ikusten ez badira, langilea ez da arrisku horietaz kontziente izango, eta, ondorioz, bere 

burua babesteko ezin izango du neurririk hartu. Adibidez, hori gertatzen da elektrizitatearekin. 
 
Elektrizitatea ez da “ikusten”, ez da usaintzen, eta kontaktu elektrikoa gertatzen den arte ez 

da sentituko. 
 
Makinaren adibidearekin jarraituz, demagun horren mantentze-lana edo konponketa egin 

behar dela. Horretarako, makina ireki egiten da, eta horren barruko atalak estali gabe gelditzen 
dira. 

 
Segurtasun-neurriak hartu ezean, makinaren atal batzuk tentsioan egon litezke edo fase 

aktiboren bat babestu gabe egon liteke, eta, jakina, horiek ukituz gero, talka elektrikoa 
(zuzenekoa edo zeharkakoa) gerta daiteke. 

 
Ondorioz, osasunerako kaltea, alegia, lan-istripua izango da. 
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Aurkeztutako adibidearen ondorio nagusiak zer adierazten du? 
 
Prebentzio-neurriak hartu ahal izateko, lehengo urratsa langilea arrisku batez kontziente 

izatea dela, eta enpresetan, agerian ez dauden arrisku asko egon daiteke. 
 
Egia esan, nekez ikusten edo nabarmen ikusten ez diren mota guztietako arriskuak daude, 

baina higiene industrialari dagozkionak eta laneko gaixotasunei dagozkienak azpimarratu 
beharra dago. 

 
Argiago ikusteko, demagun eragile kimiko bat dagoela langune bateko atmosferan eta 

substantzia hori dagoela zentzumenak erabiliz ezin dela nabari. Gainera, substantzia horren 
eraginpean egotearen ondorioak (osasunerako kalteak – lan-gaixotasuna) epe luzean agertzen 
dira, urteetan, egonaldiak etengabeak eta denboran luzeak izateagatik. Hau da, ondorioak, 
denboran atzeratuta gelditzen dira. 

 
Arrisku-mota horiei buruzko informazioa langileei ematea garrantzitsua da oso, horietaz 

jabetzea eta barneratzea zailagoa baita; alde batetik, “ikusten” ez direlako eta, bestetik, beren 
kalteak epe motzean agertzen ez direlako. 

 
Batzuetan, aipatutako bi ezaugarriak dituztelako, kontuan hartzekoak dira higienearekin 

erlazionatutako arriskuak eta ergonomiarekin erlazionatutakoak, langileei eman beharreko 
informazioari dagokionez. 

 
Horren inguruan, legeak (31/1995 LAPL), 18. artikuluan (Informazioa, kontsulta eta langileen 

parte-hartzea), langileei eman beharreko informazioak zer-nolakoa izan behar duen ezarri du. 
 
Legeak esaten duenaren haritik, langileei erasaten dieten arriskuei buruzko informazioa 

eman behar zaie, hori baita prebentzio-lanaren lehenengo urratsa. 
 
Informazio horrek arriskuen ebaluazioan zerrendatutako arrisku orokorrak zein lanpostuz 

lanpostuko arriskuak (berariazko arriskuak barne) jaso behar ditu. 
 
Enpresa askotan, gerta daiteke langile-kopurua handia izatea, eta, horretaz gain, arriskuak 

ugari izatea. 
 
Kasu horietan, arriskuen inguruan langileei dagokien zuzeneko informazioa helaraztea 

bermatzeko, “informazio-plana” garatzen da. 
 
Informazio-plan horiek, hartzaileei dagokienez, honela sailka daitezke: 
 

1. Enpresaz kanpoko langile eta erakundeentzakoak. 
2. Enpresara sartzen diren langile berrientzakoak. 
3. Betiko langileentzakoak. 

 
 

5.4.3. LANGILEEN TREBAKUNTZA 
 
Legeak (31/1995 LAPL) trebakuntza eta informazioa bereizten ditu. 
 
Egia esan, informazioak langile bat arrisku batez kontziente izateko balio du. Baina, askotan, 

informazioa emate hutsa ez da nahikoa, arriskuari aurre egiteko. 
 
Lan-arriskuen prebentzioari buruzko TREBAKUNTZA ematea langileek arriskuei aurre 

egiteko beharrezkoa duten trebakuntza ematea da. 

Harrera-planak 
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Egoera askotan trebakuntza ematea ezinbestekoa da, eta informazioa emate horren GAIAri 
dagokionez, sailkapen bat egin beharko bagenu, bat honako hau izan liteke: 

 
1. Lanarekin, atazarekin, alegia, lotuta dauden gai batzuei buruzkoak:  
 Adibidez, orga motordunarekin, garabi batekin edo makina batekin lan egiteko, 

trebakuntza beharrezkoa da, lana bera egiteko. 
 Horregatik, lana irakasten den bitartean edota berariazko programetan, 

segurtasunaren ikuspuntutik ere, nola erabili behar diren ikasi behar da. 
 
2. NBEak ondo erabiltzeari eta mantentzeari buruzkoak: 
 Adibidez, segurtasun-arnesaren erabilera, goian egin beharreko lanetan; eragile 

kimikoen aurrean erabili beharreko maskarak edo beste ekipamendu batzuk nola jarri, 
noiz aldatu iragazkia, noiz erabili... 

 
3. Laneko gaixotasunei buruzkoak: 
 Arriskuen edo arrisku-faktoreen eraginpean egotearen ondorioak (gaixotasunen 

jatorria, nola egin aurre, azterketa medikoen zergatia...); adibidez, zarataren kasuan; 
lunbalgiaren kasuan (sektore askotako langileei bizkarra ongi erabiltzeko informazioa 
ematen zaie enpresetan); estresari buruzkoa; ahotsa zaintzeari buruzkoa... 

 
4. Larrialdi- eta ebakuazio-planei buruzkoak: 
 Planetan jatorria duen formazio-beharrei buruzkoa, adibidez, zer-nolako lehenengo 

neurriak hartu behar diren larrialdi-kasuan, su-itzalgailuen erabilera... 
 
5. Lehen sorospenei buruzkoak: 
 Istripua izan duenari lehenengo laguntza emateko. 
 
6. Enpresak edo horren prebentzio-zerbitzuak garatutako LAN-ARAUAK 

jakinaraztekoak. 
 
Beraz, argi geratu da trebakuntza prebentziorako tresna dela, arriskuari aurre egiteko 

ezinbesteko tresna. Horregatik, prebentzio-planetan neurri teknikoak aipatzen diren bezala, 
trebakuntzak ere agertu behar du. 

 
Legean (31/1995 LAPL), 19. artikuluan (Langileen trebakuntza), trebakuntza ezaugarri 

nagusiak aipatzen dira. 
 
Informazioarekin gertatzen den moduan, trebakuntzak ere berariazko planak izaten ditu 

enpresetan, eta horietan, enpresak aurreikusitako formazio-behar guztiak agertzen dira, baita 
horiek garatzeko modua ere. 

 
 

5.4.4. SEINALIZAZIOA 
 
Segurtasun- eta osasun-seinalizazioa lanean objektu, jarduera edo egoera zehatz bati 

buruzko argibide bat edo segurtasunari eta osasunari buruzko betebehar bat ematen duena da, 
egokia den panel formako seinale baten, kolore baten, seinale argidun baten, soinu-seinale 
baten, keinu-seinale baten edo ahozko komunikazio baten bitartez egina. 

(92/58/CEE arteztaraua) 
 
Egia esan, seinaleek ez dituzte arriskuak desagerrarazten, baina ohartarazi egiten digute 

arriskuak hor daudela (batez ere, ikusten ez diren arriskuak), eta frogatuta dago giza portaera 
segurtasunaren eta osasunaren bidera eramaten dutela. 
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6. ISTRIPUEN IKERKETA 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. ISTRIPUEN ERAGILE GENERIKOAK 
 
 
Istripuen jatorrian bi motako faktoreak daude: 
 

 Faktore teknikoak: 
 Istripuaren eragile izan daitezkeen zirkunstantzia edo egoera material guztiak sartzen 

dira multzo honetan. 
 Egoera material edo egoera ez-seguru izena ere badute. 
 

 Giza faktoreak: 
 Istripuaren eragile izan daitezkeen giza ekintza guztiak sartzen dira multzo honetan.  
 Ekintza arriskutsu edo ekintza ez-seguru izena ere badute. 

 
Bird-ek, ikerketa baten bitartez, istripuen jatorriak, EHUNEKOTAN, honela banatzen zirela 

frogatu zuen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 % 85 % 14 % 1 

 

KONBINATUAK

EKINTZA  
EZ-SEGURUA 

EGOERA
EZ-SEGURUAK
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Horren arabera, gizakia izan zen ISTRIPUEN ZUZENEKO ERAGILEA: 
 

 Istripuen % 85ean, ekintza ez-seguru baten bitartez. 
 Jatorri konbinatuen kasuan, istripuen % 14an. 
 Aurreko biek kasuen % 99 batzen dute. 
 Kasuen % 1ean, zeharkako parte-hartzea izan zuen, hain zuzen ere, egoera ez-

-seguru bat sortuz, nahi eta nahi ez, egoera hori pertsona batek eragin behar du eta. 
 
 
 

6.2. GIZA FAKTOREA ETA PREBENTZIOA 
 
Istripuak NOLA gauzatu ziren galderari erantzuten saiatzen diren hainbat eredu daude.  
 
Horietariko batean, arestian aipatutako bi kausa-motetan, era berean, beste bi jatorri-motak 

ikusi dira: 
 

 Lehenengoek OINARRIZKO KAUSAK izena dute, eta faktore pertsonal desegokiekin 
eta lan-faktore desegokiekin dute erlazioa. 

 
 Bigarrenek UNEKO KAUSAK izena dute, hau da, azaldutako ekintza ez-seguruarekin 

eta egoera ez-seguruarekin dute erlazioa. 
 
Nolabait esateko, oinarrizko kausak uneko kausen eragileak dira, ondorengo eskeman 

agertzen den bezala: 
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SISTEMAREN AKATSA 

 
 
 

LAN-FAKTORE 
DESEGOKIAK 

 FAKTORE 
PERTSONAL 

DESEGOKIAK: 
 

 Ez daki 
 Ezin du 
 Ez du nahi 

 
 
 

EKINTZA 
EZ-SEGURUA 

 
 
 

EGOERA 
EZ-SEGURUA 

 
ISTRIPUA 

OINARRIZKO 
KAUSAK 

UNEKO KAUSAK 



Lan-arriskuen prebentzioa 

 41 

Bird-ek istripuen kausa GENERIKOAK honela sailkatu zituen: 
 
 

Faktoreen eta kausen sailkapena Bird-en arabera 

A. GIZA KAUSAK B. KAUSA TEKNIKOAK 

 
A.1.- OINARRIZKO KAUSAK 

(norberaren faktoreak) 
 

1. Ezaguerarik edota trebetasunik eza. 
 
2.  Motibazio desegokia: 

– Esfortzua edo denbora aurreztea. 
– Deserosotasunak saihestea. 
– Atentzioa ematea. 
– Independentzia berrestea. 
– Besteen onarpena lortzea. 
– Etsaitasuna adieraztea. 

 
3. Arazo somatikoak edo mentalak. 

 
 
 
 

A.2.- BEREHALAKO KAUSAK 
(Ekintza ez-segurua) 

 
1. Baimenik gabe lan egitea. 
2. Segurtasun gabe lan egitea. 
3. Abiadura arriskutsuan lan egitea. 
4. Arriskuak ez seinalatzea edo 

adieraztea. 
5. Segurtasun-gailuak indargabetzea. 
6. Ekipoak segurtasun gabe erabiltzea.
7. Ekipo akastunak erabiltzea. 
8. Segurtasun gabeko posturak 

hartzea. 
9. Ekipamendu arriskutsua abian 

jartzea. 
10. Ekipamendu arriskutsuak erabiltzea.
11. Txantxetan ibiltzea edo arreta gabe 

lan egitea. 
12. NBEak ez erabiltzea. 

 

 
B.1.- OINARRIZKO KAUSAK 

(lanpostuaren faktoreak) 
 

1.  Lanaren prozedura desegokia. 
2.  Diseinu eta mantentze-lan 

desegokiak. 
3.  Hornidura-erosketaren prozedura 

desegokia. 
4.  Eguneroko erabilerak sortutako 

higadura. 
5.  Normala ez den erabilera. 

 
 
 

 
 
 
 

A.2.- BEREHALAKO KAUSAK 
(Egoera ez-segurua) 

 
1. Hesi-babes eta segurtasun-gailu 

desegokiak. 
2. Seinalizazio eta alarma desegokiak. 
3. Leherketa- eta sute-arriskuak. 
4. Mugimendu desegokien arriskua. 
5. Ordena eta garbitasun desegokiak. 
6. Jaurtiketa-arriskua. 
7. Lekurik eza. Pilaketa. 
8. Egoera atmosferiko arriskutsua. 
9. Biltegi edo pilatze arriskutsuak. 
10. Ekipamendu ez-seguruetan akatsak.
11. Zarata edo argiztapen desegokiak. 
12. Lanerako arropa arriskutsuak. 
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Askotan, istripu bat eragin duten benetako arrazoiak EZAGUTZEA zaila izaten da. 
 
Jatorri hori argitu nahian, istripuak ikertzeko hainbat metodologia garatu dira. Egun, 

metodologia horiek istripu ondoko segurtasun-teknika analitikoa dira, eta horien bitartez, istripu 
baten gorabeherak ez ezik (uneko kausak), oinarrizko kausak ere agerian jartzen saiatuko gara. 

 
Beti ere, arriskua kontrolatzeko asmoz, istripuen ikerketak kausei buruzko hausnarketa 

egitera behartuko gaitu. 
 
 
 

6.3. ISTRIPUEN IKERKETA: DESKRIBAPENA 
 
 

NOIZ egiten da? 
 

 Istripuak hildakoa(k) eragiten d(it)uenean. 
 Istripua larria denean. 
 Istripu arina denean edo aparteko gorabeheretan, baldin eta hiru baldintza hauek 

betetzen badira: 
 Errepikatzen badira. 
 Istripu larria sortzeko arrisku potentziala badaukate. 
 Jatorria argi ez badago. 

 
NORK egiten du? 

 
 Prebentzio-teknikariek edo prebentzio-zerbitzuek. 
 Lan-osasuneko zerbitzuek. 

 
 Mutualitateetako teknikariek. 
 OSALANeko edo I.N.S.H.T.-ko teknikariek. 
 Beste teknikari aditu batzuek. 

 
 Gizarte Segurantzaren ikuskariek. 
 Administrazioko beste teknikari batzuek. 

 
 
Atal honetan, honako hau da aipatzekoa: 
 
Enpresa batzuetan, lan-arriskuen prebentziorako KUDEAKETA-SISTEMA ezartzean, 

enpresako zuzendariak edo horren ordezkariek hartzen dute parte istripuen azterketan; 
adibidez, giza baliabideen zuzendariak, ekoizpen-zuzendariak, edo sail bateko zuzendariak. 

 
Enpresako zuzendariak edo horren ordezkariek zein istripu-mota aztertzen hartu behar 

duten parte erabakitzeko irizpideak, enpresan bertan jartzen dira. Irizpide baten adibide honako 
hau izan daiteke: lan-istripuak 1 edo 2 egun baino luzeagoko lanerako ezintasuna eragiten 
badu, ikertu egingo dute. 

 
ZEIN EZAUGARRI izan behar du ikerketaren egileak? 

 
 Ekoizpen-prozesua, laneko ekipamendua, lehengaia, produktua, ataza... ezagutu 

behar ditu. 
 Lan-arriskuen prebentzioan prestakuntza eta gaitasuna izan behar ditu. 

 

ENPRESAKOEK 

ENPRESAZ 
KANPOKOEK 

LAN-ADMINISTRAZIOAK 
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Zeintzuk dira ikerketaren BETEBEHARRAK? 
 

 Ikerketa ahalik eta azkarren egitea; horrela, istripua gertatu den lekuko egoera ez da 
aldatzen. 

 Komeni da argazkiak hartzea edota krokisak egitea. 
 Egitate frogatuak bakarrik onartzea, ebazpen azkarregia egin baino lehen. 
 Giza faktoreak eta faktore teknikoak bereiztea. 
 Lekukoei eta enpresako adituei banakako elkarrizketak egitea. 
 Beharrezkoa bada, istripua simulatzea. 

 
 

 EZ DA ERANTZUKIZUNA BILATZEN, KAUSAK BAIZIK. 
 
 

Zeintzuk dira egilearen EKINTZA ZEHATZAK? 
 

 Behaketa in situ egitea. 
 Apunteak, argazkiak, krokisak...egitea (dagozkien dokumentuetan). 
 Elkarrizketak egitea. 
 Laginak hartzea edota neurketak egitea (dagozkien tresnekin). 

 
Zeintzuk dira istripuaren GUTXIENEKO DOKUMENTUAK? 

 
 LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA: lan-ekipamenduaren deskribapena eta ataza 

zuzen nola egin behar den deskribatzea. 
 

 ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA: noiz eta non gertatu zen; lan-egoeraren benetako 
deskribapena; lana egiterakoan benetan erabilitako metodoa; zirkunstantziak; 
ondorioak; istripua izan d(it)uen(ar)en datuak. 

 
 DATU OSAGARRIAK 

 
Lortutako informazioa hainbat formatutan sar daiteke. 
 
Normalena formatu horiek enpresan bertan sortzea izaten da, eta komeni da dokumentazioa 

erregistratzea. 
 
Halaber, komeni da gero praktikan jarriko den ikerketarako metodologia bat deskribatzea eta 

idaztea, eta horri buruz kausa-zuhaitza deitzen zaion teknika azalduko da jarraian. 
 
 
 

6.4. KAUSA-ZUHAITZAREN TEKNIKA 
 
 
Informazioa jaso ondoren, kausei buruzko HAUSNARKETA sakona egin behar da. 
 
Horretarako, sena eta arrazonamendua erabil daitezke, baina metodologia estandarretako 

bat ere aplika dezakegu. Metodologia horietariko bat KAUSA-ZUHAITZA edo FAKTORE-
-DIAGRAMA da, seguru asko, gehien erabiltzen dena. 

 
Metodologia horretan, GERTAERA OBJEKTIBOA edo LESIOA hartzen dugu abiapuntu. 

Ondoren, horrelako gertaera edo lesioa gauzatzeko, ezinbestean, ea zer gertatu behar izan 
zuen galderari erantzungo diogu 
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GERTAERA / LESIOA zergatik? 
 
 
 
 
 1. EGOERA zergatik? 
 
 
 
                                  
  2. EGOERA zergatik? 
 
 
 
 
 
 
 5. EGOERA 4. EGOERA 3. EGOERA              

 
Izan ere, metodologia honen azkeneko helburua lan-egoera arriskutsuak edota ekintza 

arriskutsuak agerian jartzea da (EGOERAK). Ondoren, horiekin lotuta dauden neurri 
zuzentzaileak hartzeko, bidea markatuta izango dugu. 

 
Metodologia garatzerakoan, kontuan izan behar dugu galdera egiten dugun bakoitzean 

erantzuna anitza izan daitekeela: 
 
 

 
 
 
 

B egoera

B1 egoera  

B2 egoera 

1. egoera 

2. egoera 

X. egoera 
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ADIBIDEA 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hor egotea 
beharrezkoa 

zen?

Zergatik?

(...)

(...)

Zama bat erori da garabi batetik 
eta langile bat jo du 

Langilea puntu horretan 
zegoen 

 
Zama jausi da garabitik 

EZ

Kisketa egoera 
txarrean zegoen

Itsumustuko 
altxaldia izan 

Eraikinaren 
egitura jo du 

Gidatzeko era ez da egokia izanInork ez du 
begiratu 

Langileak lan-
-araua ez zuen 

ezagutzen 

TREBAKUNTZA-PLANA edo 
HARRERA-PLANA 

 
ez da indarrean jarri edo ez 

da egokia izan 

(...)

Lanaren 
antolaketa ez zen 

egokia 
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Adibide horren adar guztiak, bat izan ezik, bukatzeke daude. 
 
Egia esan, kausa-zuhaitza egiteko erak ez dio ildo zehatza jarraitzen. Alegia, egilearen 

ikuspuntua edo estiloa nabari egiten da. Dena dela, kausa-zuhaitza egiten duenak (teknikari 
batek) prebentzio-lanetan eskarmentua badauka eta egiten ohituta badago, istripuaren inguruan 
egin dezakeen hausnarketa, antzeko ezaugarriak (eskarmendua, ohitura) dituen beste teknikari 
batek egin lezakeenarekin alderatuz gero, seguru aski, berdintsua izango da. 

 
Eta azken finean, teknika hori aplikatzeko azken helburua istripuaren jatorria agerian uztea 

da, eta batez ere, neurriak hartzeko behar dugun informazioa lortzea. 
 
Adibide horretatik ondoriozta ditzakegun neurri zuzentzaileak honako hauek izan daitezke: 
 

 Neurri teknikoak 
– Kisketa aldatu behar da. Horrelako ekintzak, neurriak, mantentze-plan baten 

barruan sartzea izaten da normalena. 
 

 Lan-arauak 
– Segurtasunarekin zerikusia duten material guztiak aldizka berriz ikuskatzeko 

programak garatzen dira, horien egoera zein den edozein unetan jakiteko (kisketa, 
igarotze-poleak, eslingak...). 

– Garabia gidatzeko. 
– Langileen kokapena ezartzeko. 

 
 Trebakuntza 

– Garabia gidatzeko. 
– Lan-arauak ezagutarazteko. 
– Arriskuen informazioa emateko. 

 
 Lanaren antolaketa 

– Garabiaren bide irudikarian segurtasun-ibilbideak ezartzeko, (eraikinarenaren 
egituran jotzeko arriskua ez egoteko, garabia langileen gainetik ahalik eta gutxien 
pasatzeko...). 

 
 Seinalizazioa 

– Besteak beste, garabiari hots-seinalea edota argi-seinalea jartzea. 
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7. SEGURTASUN-
-IKUSKAPENA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. HELBURUAK 
 
 
Istripuaren aurreko segurtasun-teknika analitikoa da. Segurtasun-baldintzak zehatz-mehatz 

analizatzea da (makinak, instalazioak, erremintak...), horiek eragin ditzaketen arrisku-egoerak 
(egoera ez-segurua edo ekintza ez-segurua) agerian jartzeko eta dagozkien neurriak hartzeko 
asmoz, istripua saihesteko (prebentzioa) edo materialetan edo pertsonengan kalteak murrizteko 
(babesa). 

 
Segurtasun-ikuskapena nola egiten den erraz azaltzeko, arestian aipatutako egoerak 

ikusteko eta irudikatzeko, enpresan zehar egiten den ibilaldia dela esan daiteke. 
 
 

HELBURUAK: 
 

 Arriskuen identifikazioa. 
 Arriskuen ebaluazioa. 
 Arriskuen balioespena. 
 Arriskuen kontrola. 
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7.2. SEGURTASUN-IKUSKAPENA EGITEKO ERAK 
 
 

SEGURTASUN-IKUSKAPENEN MOTAK 

ERAGILEAREN ARABERA Helburuaren 
arabera 

Metodoaren 
arabera 

OHIKOA – Informala 
– Formala 

ENPRESAK BERAK ERAGINDAKOAK: 
 

 Prebentzio-zerbitzuak. 
 Segurtasun- eta osasun-batzordeak. 
 Mutualitateak. 
 Mantentze-zerbitzuak. 

EZOHIKOA – Informala 
– Formala 

OHIKOA – Informala 
– Formala 

ENPRESAZ KANPOKO ERAKUNDEEK 
ERAGINDAKOAK: 

 
 Mutualitateek. 
 Erakunde ofizialek. 
 Zerbitzu-enpresek. 

EZOHIKOA – Informala 
– Formala 

 
 

A) ERAGILEAREN ARABERA 
 

 Enpresak berak eragindakoak 
 Normalean, enpresaren prebentzio-zerbitzuak edo prebentzio-teknikariak egiten ditu, eta 

plan baten barruan egituratuta egoten dira. Askotan, enpresaren beste zerbitzu batzuen 
laguntza beharrezkoa izaten da, mantentze-zerbitzuarena bereziki. Kasu horietan, 
OHIKOA dela esaten dugu. 

 
 Beste batzuetan, berriz, gertaera bat dela kausa edota eskakizun bati aurre egitea dela 

kausa, unean bertan egiten da, eta, horregatik, EZOHIKOA dela esaten dugu. 
 

 Enpresaz kanpoko erakundeek eragindakoak 
 Aseguru-entitateek, mutualitateek, instazio-enpresek eragindakoak eta segurtasun- eta 

osasun-arloan eskumena duten erakunde ofizialek eragindakoak. 
 

B) HELBURUAREN ARABERA 
 

 Ohiko ikuskapena 
 Normalean, ahalik eta etekin handiena ateratzeko, aurrez landutako metodoa erabiltzen 

da, eta, orokorrean, egoera zehatzak ikertzeko egiten da: 
– Lan-ekipamenduak, lan-guneak eta ekoizpen-prozesuak aztertzeko. 
– Enpresan, teknologia berriak edo ezezagunak jartzen direnean, arrisku hipotetikoak 

ikusteko. 
– Prozesuaren aldaketak egon direnean, arrisku berriak identifikatzeko. 

 
 Ezohiko ikuskapena 

 Normalean, premiazko egoera batek eragiten du, edo aurreikusi ezin izan den egoera 
batek. 
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C) METODOAREN ARABERA 
 

 Ikuskapen formala 
 Ohikoa eta programatua bada. 
 

 Ikuskapen informala 
 Programatua ez bada. 
 Esan bezala, ikuskapen informal horiek ez dira ohikoak, baina, hala ere, informazio 

handia eman dezakete. 
 Esan dugu ohiko ikuskapenak arazo zehatzak ikertzeko egiten direla normalean; beraz, 

badakigu zer, noiz, nola... ikuskatuko dugun, eta, gainera, aurrez prestatutako materiala 
edo dokumentazioa eramango dugu. 

 
 Ikuskapen informalak, berriz, inori ezer esan gabe egin daitezke, eta segurtasunarekin 

eta osasunarekin erlazionatutako alderdi guztiak ikuska ditzakegu (languneetako ordena 
eta garbitasuna; lan-arauen errespetua; NBEen erabilera; segurtasun-materialen 
egoera...). 

 
 
 

7.3. TXEKEO-ZERRENDAK  
 
 
 “Check-list” terminoa, ingelesetik hartutako mailegua da, eta ezinbesteko tresna da 

prebentzio-teknikarientzat. Txekeo-zerrendak prebentzio-teknikariari datuak hartzen laguntzen 
dio, ikuskapenetan eta arriskuen ebaluazioa egitean (orokorra edo espezifikoa). 

 
Informazioa hartze hori modu sistematikoan, ordenatuan, egiteko aukera ematen du, eta 

nahi ditugun edukiekin balio du txekeo-zerrendak. 
 

Zertan datza txekeo-zerrenda? 
 
Lehendabizi, txekeo-zerrenda bat sortzeko, oso gai espezifikoak lantzen eta jasotzen 

direnez, segurtasuneko eta osasuneko gai bat aukeratu behar dugu (ebaluatu edo ikuskatu nahi 
duguna). Gaia aukeratu ondoren eta gaiaren inguruan behar dugun informazio teknikoa aztertu 
ondoren, ikuskapenean edo ebaluazioan jaso nahi duguna eskematizatu behar dugu. 

 
Eskema hori abiapuntu hartuta, bi baldintza beteko dituzten “esaldi-galderak” (itemak) sortu 

behar ditugu: 
 

A) Motzak izango dira (gutxi gorabehera, esaldi batean sartuko dira). 
B) Erantzuna hauetariko bat bakarrik izango da: BAI, EZ ala EZ DA EGOKIA. 

 
Itemak sortzeko unean, honako aholku hauek jarraitzea komeni da: 
 

 Itemak duen erantzuna baiezkoa bada, arrisku-egoera adieraziko du, eta, aitzitik, 
ezezkoa bada, egoera segurua; edo alderantziz nahi bada, baina BAI guztiek egoera 
bera adieraziko dute, eta EZ guztiek aurkako egoera, txekeo-zerrenda batean. 

 
 Azken finean, txekeo-zerrenda batean, itemarekiko adostasunak edo ez-adostasunak 

azkar ikustea lortu nahi da. Adostasuna edo ez-adostasuna esaten denean, hau esan 
nahi da: ikuskatu duguna irizpide tekniko batekin, estandarizazio-arau batekin edo 
lege baten atal batekin bat datorrela edo ez. 
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Laburpenean 
 
1.- GAIA AUKERATU 
 
2.- INFORMAZIO TEKNIKOA BILDU ETA AZTERTU 
 
3.- FUNTSEZKO INFORMAZIOA ESKEMATIZATU 
 
4.- ITEMAK SORTU (BAI – EZ – EE) 
 
5.- DOKUMENTUARI FORMATOA EMAN 
 
6.- LANDA-LANA EGIN 
 
7.- EZ-ADOSTASUNAK AZTERTU 
 
 
Adibide batzuk 

 
Gaiari dagokionez, mota askotako txekeo-zerrendak daude, eta arrisku-mota guztiei 

buruzkoak izan daitezke. 
 
Bestalde, esan beharra dago txekeo-zerrenda standarrak daudela, horietan aztertzen diren 

arazoak enpresa batetik bestera aldatzen ez direnean erabiltzeko, alegia, lan-egoerak batean 
eta bestean berdintsuak direnean. 

 
Horrela ez bada, enpresan bertan sortu beharko da txekeo-zerrenda. 
 

PREBENTZIOAREN KUDEAKETARAKO TXEKEO-ZERRENDA 

 BAI EZ EE 

Oinarrizko legeak ezagutzen dira    

Prebentzio-zerbitzuak antolatzeko baldintzak ezagutzen dira    

 
 

ERAGILE KIMIKOEI BURUZKO TXEKEO-ZERRENDA 

 BAI EZ EE 

Honako eragile kimikoak daude: – hautsak 
– gasak 
– keak 
– lainoak 
– lanbroak 
– lurrunak 

   

Larruazaletik sar daitezkeen kutsagaiak identifikatuta daude    

ordena honetan 
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 ZARATARI BURUZKO TXEKEO-ZERRENDA 

 BAI EZ EE 

Zarata-jatorriak identifikatuta daude    

90 dbA baino gehiago dituzten eremuak ezagutzen dira    

 
 

LAN-EREMUAK AZTERTZEKO TXEKEO-ZERRENDA 

 BAI EZ EE 

Langile bakoitzeko 2 m2-ko azalera dago    

Ibilbideak bereizita eta seinaleztatuta daude    

 
 

NBEen ERABILERARI BURUZKO TXEKEO-ZERRENDA 

 BAI EZ EE 

Egoeraren arabera, dagokion NBEa erabiltzen da     

NBEek, erabili behar duen langileari dagokionez, osasunaren eta ergonomiaren 
eskakizunak betetzen dituzte 

   

 
 

MAKINETATAKO SEGURTASUNARI BURUZKO 
TXEKEO-ZERRENDA 

Atal zinematikoetan hesi mugiezinak daude BAI EZ EE 

Harrapatzeko arriskua dagoen elikatzeko puntuan hesi mugikorra dago    
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8. LAN-ARAUAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. SARRERA 
 
 
Egia esan, lan-arauak esateak kontzeptua oker ulertzera eraman gaitzake, azken batean, 

araua hitzak hiru adiera baititu: 
 

1. Araua: legea adierazteko. 
2. Araua: zerbait normalizatzeko. 
3. Araua: bete beharreko zerbait. 

 
Prebentzio-arloan, lan-araua esaten denean, normalean, 3. adierarekin lotuta dago, hau da, 

bete beharreko zerbait horrekin. Zerbait hori giza portaera bada, eta segurtasunarekin eta 
osasunarekin lotutako portaera bada, lan-arau izena du. 

 
Beraz, izen osoa “segurtasun eta osasunarekiko lan-arauak” izan beharko litzateke. 

Enpresetan, berriz, lan-arauak edo segurtasun-arauak izenekin dira ezagunak. 
 
Orduan, ikuspuntu horretatik, zer da lan-araua edo segurtasun-araua? 
 
Lanari edo atazari aplikatzen zaion araua da, enpresak sortua eta idatzia, lan-istripua 

eta laneko gaixotasuna saihesteko bete behar diren giza portaerak bideratzen dituena. 
 
 
 

8.2. XEHETASUNAK 
 
 

 Giza portaera bideratzen duen prozedurak dira. 
 

 Oso zehatzak dira; alegia, normalean, segurtasunari eta osasunari buruzko gai bat 
bakarrik arautzen dute. 

 
 Prozedura horretan, segurtasun- eta osasun-praktika onak jasotzen dira. 
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 Segurtasun-arauak sortzeko, honako baldintza hauek izango dira kontuan: 
 
– Lan / ataza horri buruz eta segurtasunari dagokionez legeek esaten dutena. 
– Enpresaren prozedurak ezartzeko ohiturak. 
– Langileek egiten dituzten iradokizunak. 
– Enpresan ezarrita dauden bestelako prozedurak, kalitatea eta ingurumena 

bereziki. 
 

 Dagokion formatuan idatzita egon behar dute, eta, jakina, langileek ezagutu eta ulertu 
egin behar dituzte. 

 
 Normalean, prebentzio-teknikariek eta ekoizpen-arduradunek elkarlanean idazten dituzte, 

baina enpresako beste kolektiboek ere onartu behar dituzte (zuzendaritzak, prebentzio-
-ordezkariek, segurtasun- eta osasun-batzordeak...). 

 
 Irizpide orokor gisa, lan-arauak ezarriko dira neurri teknikoek segurtasun- eta osasun-

-arazoei erantzunik eman ezin dietenean, edo horien osagarriak izango dira. 
 
 
 

8.3. LAN-ARAUREN EDUKIAK ETA FORMATUA 
 
 
Formatu anitz har dezake lan-arau batek, eta edukiak modu askotan adieraz daitezke. 
 
Hemen, eredu bat proposatzen da eta honako atal hauek izango ditu: 
 

♦ IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
 

 IZENBURUA: motza izan behar du, eta gaiari aipamena egin beharko zaio. 
 XEDEA: arauaren berariazko helburua. 
 IDENTIFIKAZIO-ZENBAKI/KODEA: enpresaren barne-zenbakia edo barne-kodea, araua 

identifikatzeko. 
 HEDADURA: noiz, zein egoeratan, nori, non aplikatzen den eta horrelako galderak erantzunez 

deskribatzen da hedadura.  

 
♦ EGUNAK 
 

 EGITE-EGUNA: araua burutu zen eguna. 
 INDARREAN JARTZEKO EGUNA: enpresaren barne-prozedurak gainditu ondoren, indarrean 

jarri zen eguna. 
 BERRIKUSPEN-EGUNA: aurreikusitako berriz ikusteko eguna. 

 
♦ LANPOSTUAK 
 

 LANPOSTUA(K): zein lanpostutan jarriko den indarrean araua. 
 LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA: lanpostu horren atazak edota funtzio nagusiak deskribatzen 

dira, modu xumean. 
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♦ SEGURTASUNAREKIKO edo OSASUNAREKIKO ARGIBIDEAK eta AGINDUAK  
 
Segurtasun- eta osasun- arau baten muina da. 
 
Lan-arau bat ARGIBIDEZ eta AGINDUZ osatuta dago: 
 

 ARGIBIDEAK: segurtasunaren edo osasunaren ikuspuntutik, modu egokian zerbait egiteko era bat 
ezartzen da. 

 Adibidez, zubi-garabiarekin lan egitean: 
 “zama erabat goratu baino lehen, 10 cm goratu behar da, zamaren oreka eta amarratze egokia 

ziurtatzeko”. 
 

 AGINDUAK: segurtasunaren edo osasunaren ikuspuntutik, betebeharreko agindu bat ezartzen du, 
ataza egin behar duen langilearen segurtasuna bermatzeko, beste langileen segurtasuna gordetzeko edo 
materialak babesteko (askotan, materialak egoera onean egotea oso lotuta dago segurtasunarekin).  

 Adibidez, zubi-garabiarekin lan egitean: 
 “garabiaren gehienezko lan-zama ez gainditu sekula ere”. 
 
Idazteko orduan, honako aholku hauek kontuan izatea komeni da: 
 

 Araua ahalik eta xumeen, zehatzen eta motzen izaten saiatuko gara. 
 

 Terminoak argiak izango dira, langileek ulertzeko modukoak behintzat. 
 

 Baiezko edo ezezko esaldiak erabiliko dira argibideak eta aginduak adierazteko; adibidez, zubi-
-garabiarekin jarraituz eta gauza bera esateko:  

– Ezezko esaldia: 
 “lana bukatu ondoren, eslingak ezin dira lurrean botata utzi”. 
– Baiezko esaldia: 
 “lana bukatu ondoren, eslingak dagokion toki aproposean utziko dira”. 

 
 Zerbait argi adierazteko, askotan agintera erabiltzen da. 

 
 
Arau batean, askotan, OINARRIZKO MANTENTZE-LANEI eta EGIAZTAPENEI aipamenak 

egiten zaizkie: 
 

 OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK: 
 Esan den bezala, material bat egoera onean egoteak segurtasunarekin edo osasunarekin zerikusi 

handia dauka. 
 Mantentze-programetan, normalean, ekipamendu hori erabiltzen duen langileari zerbait egitea 

tokatzen zaio, eta normalean, zerbait hori nahiko ekintza erraza izaten da, baina, aldi berean, 
ekipamendua egoera onean egoteko, funtsezko zerbait izan daiteke. 

 Makinetan, adibidez, kanpoko koipeztatze xumeak dira, eragiketa-puntua garbi izatea (partikulak 
kendu...). 

 Garabiaren adibidea osatzeko, oinarrizko-mantentze lan baten adibide bat jartzearren, honako hau 
esan daiteke: 

 “Ertz zorrotzak dituzten zametan, ertz zorrotzak eta eslingak elkar jotzen duten puntuetan babesak 
(ertzekoak) jarriko dira, eslingak puntu horietan kalterik izan ez dezan edo honda ez dadin”. 
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 EGIAZTAPENAK:  
 Orokorrean, segurtasunarekin eta osasunarekin estu lotuta dauden eta garrantzi handiko argibide- edo 

aginte-motak dira.  
 Zerbait egin baino lehen edo egiten den bitartean, ondo funtzionatzen duela edo egoera onean dagoela 

egiaztatuko dugu. Adibidez: 
 

 Aurretiaz arriskutsua ikusten den ekintza bat egin baino lehen:  
 “itxitura batera (aireztatua ez dagoen lekua) sartu baino lehen, dagokion aparatuarekin edota 

tresneriarekin, atmosfera lehergarririk edo toxikorik ez dagoela egiaztatuko da”. 
 

 Material guztiak egoera onean daudela ziurtatzeko, ataza edo lana hasi baino lehen:  
 “egunero, lehenengo orduan, eslingen kableak apurtuta edo egoera txarrean ez daudela 

egiaztatuko da”. 
 

 Segurtasun- edo osasun-ekipamenduek beren funtzioa betetzen dutela ziurtatzeko:  
 “aldizka, arnas maskararen iragazkia eraginkorra dela egiaztatuko da” edo “aspirazio-sistemak 

mugitu beharreko aire-bolumena eta horren norabidea zuzenak direla egiaztatuko da”. 

 
 
Egia esan, arrazoi asko egon litezke, zeinak EGIAZTAPENAK beharrezko bihurtzen 

dituzten, eta arrazoi horiek atazarekin eta ekipamenduarekin oso lotuta egoten dira, alegia, 
sektore bakoitzeko ekoizpen-sistemak dituen berariazko ezaugarriekin. 

 
Aipatutako arrazoi horiengatik, LAN-ARAUAK sortzeko, ekoizpen-arduraduna eta lan-

-arriskuen prebentzio-arduraduna elkarlanean aritzea ezinbestekoa da. 
 
Bestalde, ARAU bat idaztean, egiaztapenak eta oinarrizko mantentze-lanak ugari baldin 

badira, berezko tokia edo atala izango dute formatuan, horrela horien ulergarritasuna eta 
zehaztasuna hobetzea lortzen baita. 

 
Proposatutako lan-arau honen atalen azalpena bukatzeko, eredu honetan gelditzen diren 

azkeneko bi atalak hauek dira: 
 

 DOKUMENTAZIOA: batzuetan, lan-arauak berak beste dokumentu batzuk sortarazten ditu; 
adibidez, erregistro-dokumentuak (neurketak idazteko, mantentze-lanak edo egiaztapenak egin direla 
idatziz adierazteko, gorabeherak apuntatzeko...), edo lan-arau horri buruzko formaziorako sortutako 
dokumentuak. 

 Kasu horietan, dokumentuek barne-zenbaki bat edo barne-kode bat izango dute beren 
identifikaziorako. 

 
 

 ERANTZUKIZUNA: lan-araua indarrean jartzen denean, araua praktikan jartzearen eta arau bera 
baliagarria izatearen ardura dutenen izenak, kargua edo lanpostua aipatzen dira atal honetan. 
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9. LAN-EREMUAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAN-EREMUAK  
 
 
Lan-arriskuen prebentzioaren ikuspuntutik, lan-eremuek nolakoak izan beharko luketen 

azaltzea oso zaila edo oso luzea izan liteke, kasuistika oso handia delako, sektore edo enpresa 
batetik bestera desberdintasun handiak egon baitaude. 

 
Hala ere, langileen segurtasunerako eta osasunerako, enpresa gehienetan errepikatzen 

diren egoera batzuei aurre egiteko edo gutxieneko ezaugarri on batzuk bermatzeko, egon 
badaude praktikan jartzea komeni den hartu beharreko neurri orokor batzuk. 

 
Gai honetan ezaugarri orokorrak aztertuko dira, eta horien inguruan esan beharra dago 

486/1997 Errege Dekretua dagoela, eta horrekin lotuta, argitaratutako berariazko gida 
praktikoa. 

 
486/1997 Errege Dekretua. Lan-eremuetako Segurtasunerako eta Osasunerako 

Gutxieneko Xedapenak. 
 
 
 

9.1. XEHETASUN OROKOR BATZUK 
 
 
Lan-eremuaren definizioa legearen arabera honako hau da: 
 
“Lan egiteko lekuak dira, eraikiak edo eraiki gabeak, non beren lana dela eta, langileak 

egoten diren edo sarbidea duten. Horren barruan daude komunak, atseden-lekuak, lehenengo 
sorospenak egiteko lekuak eta jantokiak”. 

 
Definizio horretatik kanpo gelditzen direnak hauek dira: 
 

 Garraiorako baliabideak.  Itsasontziak 
 Eraikuntzan dauden obrak.  Erauzketa-industriak 
 Laborantzako zelaiak, basoak eta beste lurzoru batzuk. 
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9.1.1. EGITUREN SEGURTASUNA 
 

 Egiturak sendoak eta gogorrak izango dira, gainkargarik gabe erabilpenean jasaten 
dituzten esfortzuei eusteko beste. 

 
 Egoera onean ez dauden teilatuetara eta estalkietara, sarbidea segurtasun osoz egingo 

da. 
 
 

9.1.2. AZALERA ETA KUBIKAZIOA 
 

 Enpresa industrialetan, gutxieneko altuera 3 m-koa izango da. 
 

 Saltokietan eta bulegoetan, gutxieneko altuera 2’5 m-koa izan daiteke. 
 

 Langile bakoitzeko azalera librea 2 m-koa izango da, eta 10 m3 okupatu gabe egongo 
dira. Beti ere, behar beste eta nahiko toki egongo da. 

 
 Arriskuak dauden lekuetan (erortzeko arriskua, objektuen erorketa, eragile kimiko toxiko 

baten presentzia ...), sarbideak mugatuta eta seinaleztatuta egon behar du. 
 
 

9.1.3. ZORUAK 
 

 Zoruak ez dira irregularrak izango, eta, aldi berean, egonkorrak, labangaitzak eta erraz 
garbitzekoak izango dira. 

 
 Zenbait material daude zoruak egiteko, eta materiala aukeratzeko orduan, arriskuak ere 

kontuan izango dira. Ildo horretatik, bi leku dira aipagarriak: 
 

1. Likido toxikoak edo arriskutsuak dauden lekuak:  
 
 Kasu horretan, nahi ez diren iragazpenak egon ez daitezen, zoruak 

IRAGAZGAITZAK izango dira, edo material horren aurka erresistentzia izango 
dute (adibidez, likido korrosiboak). 

 
2. Sute-arriskua dagoen lekuetan edo husteko bideak: 
 
 Suaren aurkako erresistentzia izango dute, hau da, SUKOIAK EZ dira izango. 

Normalean, kasu horretan, zoruak ez ezik, hormak, sabaiak, ateak eta beste 
elementu arkitektoniko batzuek ere ezaugarri bera izango dute. 

 
 
 

9.2. ALTUERAK 
 
 
Maila batetik bestera erortzeko arriskua enpresa askotan egon daiteke, enpresa horien 

berezko ezaugarria delako edo ekintza askotan, mantentze-lanetan edo margotze-lanetan, 
esate baterako, erortzeko arriskua sor daitekeelako. 

 
Horrelako kasuetan, ezinbestekoa da neurriak hartzea, eta horretarako, barandak erabiltzea 

oso ohitura arrunta da. Eta barandak non edo noiz? Helburua segurtasuna areagotzea denez, 
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arrisku-ebaluazioaren arabera baloratuko da hori, baina, gutxienez, honako leku hauetan jarriko 
dira barandak: 

 
 2 m baino goragoko altueretan. 
 Zoruetan dauden zuloetan edo irekiduretan. 
 Trenkadetako eta hormetako irekiduretan. 
 Zama-lanetako kaietan. 
 Altuera 60 cm baino gehiago duten arrapaletan eta eskaileretan, horien alde irekietan 

(alde itxietan, eskubandak jarriko dira, 90 cm-ko altueran). 
 
Baranda baten ezaugarri nagusiak hauek dira: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 90 cm-ko altuera izango du. 
 Kasu batzuetan, 15 cm-ko errodapia izango du, objektuak eror ez daitezen. 
 Barruan, listoiak eraman ditzake, gorputza ez pasatzeko. 
 Baranden materiala zurruna izango da. 

 
 
 

9.3. BESTE ELEMENTU BATZUK 
 
 

 TRENKADAK: zeharrargiak, gardenak, beirazkoak badira, ez dira bideetan kokatuko, 
ondo seinaleztatuta egongo dira eta lanpostuetatik urrun. 

 
 LEIHOAK: zabaltzeko eta ixteko sistema seguruak izango dituzte. Erraz garbituko dira. 

 
 SABAIAK: sabaietara igotzeko eskailerak egongo dira, edo bestela, lan-plataformak 

erabiliko dira. Nolanahi ere, hartu beharreko segurtasun-neurriekin igoko da (norbera 
babesteko erorketaren aurkako ekipamendua...). 

 
 HORMAK: orokorrean, lauak, iragazgaitzak eta erraz garbitzekoak izango dira. Kolore 

argiz margotuko dira. 
 Suaren aurkako erresistentzia izango dute, arrisku-ebaluazioaren arabera. 
 
 
 
 
 
 

90 cm

errodapia

listoiak
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9.4. ZIRKULAZIORAKO BIDEAK 
 
 
Enpresa batean, pentsatu beharra dago pertsona eta ibilgailu asko mugitzen direla lana 

egiteko. 
 
Bestalde, normalean, enpresa batean, lekua, espazioa, mugatuta dago. 
 
Enpresaren antolamendua garatzeko unean, bi behar horiek kontuan hartuak izan daitezen, 

“espazioaren kudeaketan” ahalegin izugarria egiten da enpresetan: lan-ekipamenduaren 
kokapena, biltegiak, zamak garraiatzeko zirkulazioaren antolaketa, pilatzeak, lehengaiak, 
bukatutako produktuak... 

 
Espazioren kudeaketa horretan, arriskuen kudeaketa ere kontuan izan beharko da, 

antolamendu desegoki bat istripuen iturri handia izan baitaiteke: talkak, harrapaketak, 
erorketak, kolpeak... 

 
Beraz, ildo horretatik, gutxieneko neurri batzuk hartu beharko dira: 
  

 Elementu edo leku bakoitza (ateak, pasilloak, eskailerak...) aurreikusitako 
erabilpenerako erabiliko dira soilik. 

 
 Horien ezaugarriak (neurriak, tamaina, dimentsioa) beharretara egokituak izango dira 

(erabiltzaile-kopurua, zamen garraioa). 
 

 Kanpoko ateak: gutxieneko zabalera 0,80 m-koa izango da, beti beharretara 
egokituak eta huste-kasuan edota beste arrisku-egoera batzuetan, segurtasun-eremu 
batera helduko dira. 

 
 Korridoreak: gutxieneko zabalera 1 m-koa izango da kasu guztietan; baita bigarren 

mailako korridoreetan ere. 
 

 Makinen artean egon behar duen gutxieneko tartea 0,80 m-koa izango da. Kasuaren 
arabera, tarteak makinaren elementuek edo atal mugikorrek harrapatzea galaraziko 
du (segurtasun-distantziak).  

 
 Korridoreetatik makinetarako sarbideak gutxienez 0,6 m-ko neurria izango du. 

 
 Makinen elementu mugikorrek inbaditzen dituzten korridore edota eremuak 

seinaleztatuta egongo dira. 
 

 Korridoreek eginkizuna bikoitza baldin badute (pertsonentzat eta ibilgailuetarako), 
behar besteko zabalera izango dute: 

 
Horrekin lotuta, hainbat egoera sor daitezke enpresa batean. Horietariko egoera bat bideak 

pertsonek erabiltzen badituzte (eta, aldi berean, ibilgailuek ere erabiltzen dituztenean) noranzko 
bakarrean edo bi noranzkoetan izaten da. 

 
Kasu horietan, irizpide teknikotzat hartuta dago segurtasun-tarte batek egon behar duela 

horien artean, hau da: 
 

 Pertsonaren eta ibilgailuaren edo horren zamaren artean egon behar duen tartea: 50 
cm-koa izango da. 
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 Ibilgailu baten edo horren zamaren eta beste ibilgailu baten edo horren zamaren 
artean egon behar duen tartea: 40 cm-koa izango da. 

 Ibilgailu baten edo horren zamaren eta hormen edo korridoreen mugatik kanpo 
gelditzen diren makinen edo elementuen artean egon behar duen tartea: 40 cm-koa 
izango da. 

 
Ibilgailua edo “horren zama” esaten denean, hau esan nahi da: zamaren neurriak 

ibilgailuarenak baino txikiagoak badira, ibilgailuaren neurriak izango dira kontuan; alderantziz 
gertatzen bada, zamaren neurriak hartuko dira kontuan. 

 
Demagun ibilgailuetarako noranzko bakarreko bidea dela eta, aldi berean, pertsonek 

erabiltzeko korridorea dela. Kasu horretan, honako neurri hauek beharko lirateke: 
 

 

 
 

 Zirkulazio-bideak: arestian aipatutako neurriak kontuan hartzeaz gain, marraz edo 
beste elementu batzuen bitartez ondo seinaleztatuta egongo dira. Horren inguruan, 
485/1997 Laneko Seinalizazioari buruzko Errege Dekretua aipatu behar da. 

 
 Elementu bero-emaileetaraino (labeak, galdarak...) egon behar duen leku librea 1,5 

m-koa baino handiagoa izango da. 
 

 Oinezkoentzako bideak ibilgailuen bideetara iritsiz gero, sarrera baranda baten 
bitartez edo beste sistemaren baten bitartez babestuta egongo da. 

 
 Bide-gurutzetan, ikuspena ahalik eta onena izango da. 

 
 
 

9.5. ZAMA-LANETAKO KAIAK 
 
 

 Orokorrean, pertsonen eta ibilgailuen mugimenduak ez oztopatzeko, zabalak izango dira. 
 Arrapalak labangaitzak izango dira. 
 Maila batetik bestera erortzeko arriskua badago, babestuta egongo dira. 
 Ertzak seinaleztatuta egongo dira. 

40 cm 50 cm 

Hormaraino edo beste 
elementu beteraino 

Pertsonenganaino
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9.6. ATEAK ETA ATETZARRAK 
 
 

 Balantzazko ateak badira, gardenak izango dira edo atal gardena izango dute, beste 
aldea ikustea bermatzeko. 

 
 Ate gidariduna bada edo gorantz irekitzen den atea bada, ez erortzeko sistemaren bat 

izango du. 
 

 Ateek irekitzeko sistema mekaniko-automatikoa badute, gelditzeko gailua izango dute, 
eta eskuz zabaltzeko aukera izango dute, matxura edo akatsen bat gertatzen denerako. 

 
 Eskaileretara ematen duten ateek eskailburura emango dute, eta ez eskailerara bertara. 

Eskailburuaren neurriak (zabalera) gutxienez eskaileraren neurria izango du. 
 

 Ibilgailuak zeharkatzeko atetzarrek oinezkoentzako pasalekua izango dute (atea, 
korridorea, seinalizazioa...). 

 
 
 

9.7. ARRAPALAK 
 

 Gehienez honako malda hauek izango dituzte: 
 

– % 12, arrapalaren luzera 3 m-koa baino txikiagoa bada. 
– % 10, arrapalaren luzera 10 m-koa baino txikiagoa bada. 
– % 8, gainerako kasuetan. 

 
 
 

9.8. ESKAILERAK 
 
 
Eskaileretan gertatzen diren istripuak larriak izaten dira, edo izan daitezke. 
 
Eskailera bat igotzen edo jaisten denean, ekintza inkontzientea izaten da, hau da, pentsatu 

gabe egiten den ekintza. Nolabait esateko, gizakiok barneratuta daukagu eskailerak igotzeko 
modua, eta hori eskailerek, betidanik, neurri eta forma zehatzak izan dituztelako izaten da. 

 
Enpresetan, mota askotako eskailerak daude, eta bakoitzak bere eginkizuna du; horietaz 

hitz egitean, arriskuaren ikuspuntutik ere aztertu beharra dauzkagu. 
 
Kontuan izan, eguneroko eskaileratik urruntzen garen heinean (neurriak, forma, erabilera), 

eskaileretan ezarri behar diren segurtasun-neurriak handiagoak izango direla. 
 

 Lehenbizi, gizakiok eskaileretatik igoera-jaitsiera automatikoki egiteko joera dugulako, 
beti, edozein eskailera-motatan, eskailera-mailak berdinak izango dira. 
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 ZERBITZUKO EZ DIREN ESKAILERAK (FINKOAK) 
 

– Gutxieneko zabalera 1 m-koa izango dute. 
 
– Mailagaina: 23-36 cm bitarteko zabalerakoa izango du. 
– Kontramaila: 13-20 cm bitarteko zabalerakoa izango du. 
– Erabilpen honetarako kiribil-eskailerak debekatuta daude. 

 
 

 ZERBITZUKO DIREN ESKAILERAK 
 

– Gutxieneko zabalera 55 cm-koa izango dute. 
 
– Mailagaina: 15 cm-ko zabalerakoa izango du. 
– Kontramaila: 25 cm-ko zabalerakoa izango du. 
– Erabilpen honetarako kiribil-eskailerak jar daitezke. 

 
 

 Zorua zulatua duten eskaileretan edo plataformetan (burdinazkoak, normalean), zuloak 8 
mm baino txikiagoak izango dira, objektuak eror ez daitezen. 

 
 
 

9.9. ESKUKO ESKAILERAK 
 
 

 Materialak: egurrezkoak, altzairuzkoak, aluminiozkoak eta zuntz sintetikoz-koak izan 
daitezke. 

 
 Artazi-erakoak: topeak eta zabaltzea galarazteko sistemaren bat izango dituzte. 

 
 Erresistentzia bermatuta ez badago, ez dira erabiliko. 

 
 Ahal bada, 5 m baino luzeagoak ez dira erabiliko.  

 7 m baino luzeagoak inoiz ez dira erabiliko. 
 5-7 m-ko neurri-tarte hori duten eskailerak erdialdean indartuta egongo dira. 
 

 Behin-behineko edo nolanahiko eskailerak debekatuta daude. 
 

 Eskailera guztiak, aldizka, aztertu egingo dira. 
 

 BEHEKO BERMAPUNTUAREN EZAUGARRIAK 
 

– Zoruaren gainazala laua eta sendoa izango da. 
– Eskaileraren muntagek zapatak, iltzeak, grapak edo irristagaitza den beste 

mekanismoren bat izango dituzte. 
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 INKLINAZIOA 
 

– Oso bertikal jarrita badago, atzerantz erortzeko arriskua dago. 
 
– Oso horizontal badago, berriz, erditik apurtzeko eta kulunka hasteko arriskua dago. 
 

– Horizontalarekiko inklinazio onena 75 º-koa da. 
 
– 75 º horiek lortzeko, “A/4 = T” erlazioa gorde behar da: 
 A = gainditu beharreko tartea (altuera), alegia, goiko euskarri-puntuak. 
 T = bertikalarekiko beheko bermapuntuak zoruan kokatu beharreko tartea. 

 
 

 ESKAILERA IGOTZEKO, JAISTEKO eta GOIAN EGIN BEHARREKO LANAK 
 

– Komeni da goian eta behean eskailera lotzea edo eustea. 
 
– Altuera edo egin beharreko lana kontuan hartuko da, baina, irizpide orokor gisa, 

eskailera baten gainean bakarrik lan egitea ez da gomendagarria, hau da, beste 
pertsona baten laguntzaz egin behar da. 

 
– 3,5 m baino goragoko altueretan, lanak egiteko, segurtasun-arnesa edo ordezko 

neurriak hartuko dira. Esfortzu handiko lana bada edota gorputza asko mugitu 
behar bada, horrelako neurriak hartuko dira. 

 
– Eskailera jaitsi eta igo: inoiz ez eskailerari bizkarra emanda. 
 
– Bi pertsona aldi berean ez dira eskaileran igoko. 
 
– Eskuak aske egongo dira, eta erremintak, poltsa batean. 
 
– 25 kg baino gehiago inoiz ez dira soinean eramango, eskailera jaitsi edo igotzean. 
 
– Alternatibarik onena pisuekin edo erramintekin: poltsa batean sartu eta soka baten 

bitartez horiek gora igotzea, langilea igo ondoren. 
 
– Langaluzeak goiko euskarri-puntuetatik 1 m irtengo dira, azkeneko zatian (lekura 

heltzea) langilearen igoera-jaitsiera errazteko. 
 

 Egurrezko eskailerak: akatsak ikus daitezen, ez dira margotu behar; langaluzeak pieza 
batekoak izango dira; eskailera-mailak ez dira iltzatuta egongo, mihiztatuak baizik. 
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9.10. ZURUBIAK 
 
 

 Zurubiek izango dituzten neurriak honako hauek izango dira: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Babeserako kaiola izatea komeni da, eta 4 m baino luzeagoak diren zurubiek beti izango 
dute. 

 
 Kasu honetan ere, goiko langaluzeak 1m irtengo dira fatxadatik, azkeneko zatian 

langilearen igoera errazteko. 
 

 Zurubia 9 m baino luzeagoa bada, atseden hartzeko plataforma izango dute. 
 
 
 

9.11. KONTUAN HARTU BEHARREKO BESTE 
NEURRI OROKOR BATZUK 

 
 

 Irteerak eta ebakuazio-bideak:  
– Kanpoko eremu seguru batera helduko dira. 
– Dagozkien seinaleekin markatuta egongo dira. 

 

30 cm gehienez 

40 cm gutxienez

16 cm gutxienez 

75 cm gutxienez

    40 cm gutxienez
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 Suteen aurkako babesa:  
– Behar adina eta seinaleztatuta egongo dira. 

 
 Instalazio elektrikoa:  

– Dagokien legedia (goi-tentsioarena edo behe-tentsioarena) beteko du, eta sute-
-arriskurik edo leherketa-arriskurik ez dute sortuko. 

 
 Berariazko beste instalazio batzuk: 

  Berariazko legedia industriala duten edo segurtasun-neurri bereziak hartu beharreko 
beste instalazio batzuk honako hauek dira: 

– Produktu kimikoen biltegiak. 
– Produktu sukoien biltegiak. 
– Galdara-lekua. 
– Presio-bonbonen pilatzeak. 
– Gas-hornidura. 
– Aire-girotuaren sistema. 

 
 Elbarriak: 

– Ateak, zirkulazio-bideak, eskailerak, komunak eta lanpostuen ezaugarriak euren 
beharretara egokituta egongo dira. 

 
 
 

9.12. ORDENA ETA GARBITASUNA 
 
 
Ikuspuntu guztietatik, ordenak eta garbitasunak sekulako garrantzia dute enpresetan. Lan-

-arriskuen prebentziorako praktika onaren seinale izaten da enpresa garbi eta ordenatuta 
egotea, bai zeharka bai zuzenean, ordenarik eta garbitasunik eza istripuak eta aparteko 
gorabeherak sortzeko eragile izan daitekeelako. 

 
Horren inguruan, legeak (31/1995 LAPL), ordenarik eta garbitasunik eza lan-istripuen jatorri 

frogatua denean, enpresa zigortzeko aukera aurreikusten du. 
 
Enpresak berak sor ditzakeen ordenarako eta garbitasunerako arautegiez aparte, honako 

xedapen hauek izango dira kontuan: 
 

 Bereziki ordenatuak egongo dira ibilbideak, irteerak eta ebakuazio-bideak. 
 

 Erremintak, zamak, lehengaiak, bukatutako produktuak eta material guztiak 
aurreikusitako lekuetan egongo dira. 

 
 Hondakinak, kalitatearen arabera, jasotzeko behar diren edukiontziak, eta behar diren 

beste egongo dira. 
 

 Zaborra, koipe-isuriak, eta hondakin arriskutsuak eta toxikoak berehala deuseztatuko 
dira. 

 
 Garbitasun-lanek ez dute berez arriskurik sortaraziko. 
 

 Aireztapen-sistema egoera onean egongo da, eta matxurak edo akatsak detektatzeko 
sistema izango du. 
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9.13. INGURUMENAREN EGOERA 
 
 
Orokorrean, honako egoera hauek, ahal den neurrian, saihestu egingo dira: 
 

 Muturreko tenperaturak. 
 Tenperaturen bat-bateko aldaketak. 
 Aire-laster gogaikarriak. 

 
Lanaren arabera egokiak diren giro-tenperaturak hauek dira: 
 
 EGONEKO LANA LAN ARINA 
 
 17 ºC - 27 ºC 14 ºC - 25 ºC 
 
Hezetasun-gradua % 30 eta % 70 bitartekoa izango da. 
 
 
 

9.14. AIREZTAPENA 
 
 
Lehen esan den moduan, langileek aire-lasterren eraginpean ez dute egon behar, eta horren 

ondorioz, airearen gehieneko abiadura hauek ezartzen dira: 
 

 Giro ez-beroko lanetan: 0,25 m/s. 
 Giro beroko eta egoneko lanetan: 0,5 m/s. 
 Giro beroko eta ez-egoneko lanetan: 0,75 m/s. 

 
Aire girotua dagoen languneetan, berriz, honako muga hauek daude: 
 

 Egoneko lanetan: 0,25 m/s. 
 Gainerako lanetan: 0,35 m/s. 

 
 
 

9.15. AIREAREN BERRIZTAPENA 
 
 
Airearen berriztapena hartu beharreko neurri teknikoa izan daiteke hainbat egoeratan, batez 

ere, honako bi kasu hauetan: 
 

 Kutsagai kimikoak daudenean, lan-girotik ateratzeko edo laneko airean disolbatzeko. 
 Enpresa-barruko giro-tenperatura oso altua sortzen duten hainbat prozesu industrialetan, 

adibidez, galdaketa-prozesuan, airearen berriztapena tenperatura altu hori jaisteko egiten 
da; horrela, estres termikoaren arriskua kontrola daiteke. 

 
Salbuespen horiek edo egon daitezkeen beste batzuk alde batera utzita, onartuta daude 

egin beharreko honako gutxieneko berriztapen orokor hauek: 

 Berokoak ez diren egoneko lanetan eta tabakoak kutsatzen ez badu: orduko eta langileko 
30 m3 aire garbi. 

 Gainerako lanetan: orduko eta langileko 50 m3 aire garbi. 
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9.16. LANGUNEETAKO ARGIZTAPENA 
 
 
Languneetako argiztapena oso garrantzitsua da bi zentzutan: 
 

1. Ergonomia langilearen erosotasunaz arduratzen da eta, kasu honetan, ikus-
-erosotasunaz. Gainera, produktibitatearen ikuspuntutik, ikerketa ergonomikoen 
arabera, atazara egokitutako argiztapen zuzena egotea produktibitate-tasa ezin 
hobearekin lotuta dago. 

 
2. Segurtasunaren ikuspuntutik, argirik ezak istripu-faktorea izan behar ez duelako; 

aitzitik, argiztapen zuzena egotea beharrezkoa da, segurtasunarekin lotuta dauden 
hainbat informazio jakinarazteko (makinen eta ekipamenduen bistaratzaileak, 
neurgailuak, segurtasun-seinaleak, koloreak...). 

 
Argiaren kalitatea eta kantitatea neurtzeko, hainbat unitate daude. Azalera bati erasotzen 

dion argi-fluxuaren unitateak “lux” izena du. Orokorrean, gehien erabiltzen den unitatea da, eta 
normalean, lanpostuetako argiztapen-baldintzak ezartzen dituzten arau teknikoek hori 
erabiltzen dute. Modu errazean esanda, luxek argiaren intentsitatea neurtzen dute. 

 
Hori jakin ondoren, ezartzen den argiaren intentsitatea honako koadro honetan dago, beti 

ere, lana eta ataza kontuan izanda. 
 
 

GUTXIENEKO ARGIZTAPEN-MAILAK 

LANGUNEETAKO EREMUA GUTXIENEKO ARGIZTAPEN- MAILA (lux) 

Atazarekin lotuta dagoen: 
 

 Argi-eskakizuna baxua bada 
 Argi-eskakizuna ertaina bada 
 Argi-eskakizuna altua bada 
 Argi-eskakizuna oso altua bada 

 
 100 
 200 
 500 
 1.000 

 Erabilera txikia duten tokiak 
 Ohiko erabilera duten tokiak 

 50 
 100 

 Erabilera txikia duten ibilbideak 
 Ohiko erabilera duten ibilbideak 

 25 
 50 

 
 
Esandako gutxieneko argiztapen-mailak bikoiztu egin daitezke, ondoren aipatzen diren 

egoerak gertatzen badira: 
 

 erortzeko, talka-arriskua edo bestelako arrisku nabarmena bada, enpresaren guneetan 
edo ibilbideetan. 

 zerbait txarto ikusteko posibilitateak arriskurik sor badiezaieke, lan egiten duen langileari 
edo besteren bati. 

 ikusteko objektuaren eta objektua aurkitzen den lekuaren artean luminantzia- edo kolore-
-kontrastea oso txikia bada. 
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Argiztapen-intentsitatea kontuan izateaz gain, beste faktore batzuk ere kontuan hartzekoak 
dira, argiei buruz pentsatzen denean; honako hauek bereziki: 
 

 Ahal bada, argiztapena naturala izango da. 
 Tokiko argiztapena leku jakinetan erabiliko da, argiztapen-maila handia behar izanez 

gero. 
 Itsutzeak saihestu egin beharko dira. 
 Leku berean, argiztapena neurri berekoa izango da, oszilaziorik gabekoa, eta kontraste 

gogorrak saihestu egingo dira. Zentzu horretan, gune bateko gutxieneko eta gehieneko 
argiztapen-balioen artean egon daitekeen erlazioa 0,80 baino txikiagoa ez da izango 
(luxetan neurtua). 

 Behar den lekuetan, argiztapena leherketaren aurkakoa izango da (lurrun lehergarriak 
dauden lekuetan, adibidez). 

 Larrialdirako argiak jarriko dira ebakuazio-ibilbideetan, eta segurtasun-argiak jarriko dira, 
argirik eza istripuen eragile izan badaiteke. 

 
 
 

9.17. KOMUNAK ETA BESTE ZENBAIT LEKU 
 
 

 Enpresetan, eserlekuak eta giltzadun-armairuak dituzten aldagelak egongo dira. 
 Komunak eta higiene pertsonalerako lekuak aldagelekin ondo komunikatuta egongo dira, 

eta ispiluak, xaboia, ur otza eta beroa izango dituzte. 
 Komun-ontzien kopurua nahikoa izango da. 
 Atseden-lekuak egongo dira, eta mahaiak eta aulkiak izango dituzte. 
 Haurdunek eta edozkitze-denboraldian dauden emakumeek etzanda atseden hartzeko 

lekua izango dute. 
 Lehengo sorospenak egiteko materiala egongo da enpresa guztietan, eta enpresaren 

langile-kopurua 50 baino handiagoa bada edo lan-agintariak horrela erabakitzen badu 
(jarduera arriskutsua delako edo iristea zaila delako), lehenengo sorospenak egiteko 
erizaindegia egongo da. 

 Aldizkako lan-etenak sarritan egoten badira, langileentzako leku seguruak egongo dira. 
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10. SEGURTASUNA 
MAKINETAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURTASUNA MAKINETAN 
 
 

Makinaren definizioa: zerbait eraldatzeko edo energia transferitzeko gauza den 
edozein sistema teknikoa da, atal mugikor bat edo gehiago duena, baldin eta 
energia-iturria gizakia ez bada. 

 
 
 

10.1. ARRISKUAK MAKINETAN 
 
 

1. Mekanikoak: makinaren atalek edo formak eragindakoak: harrapatzeak, zapaltzeak, 
kolpeak, urradurak... 

 
2. Elektrikoak: zuzeneko kontaktua edo zeharkakoa, edo fenomeno elektrostatikoak. 
 
3. Termikoak: muturreko tenperaturan dauden materialek, piezek edo jariakinek eragiten 

dituztenak. 
 
4. Fisikoak: zaratak, bibrazioak, erradiazioak eta presioak eragindakoak. 
 
5. Kimikoak: eragile kimikoen inhalazioak eragindakoak. 
 
6. Ergonomikoak: nekeak, gainkargak edo mikrotraumatismoek eragindako lesioak. 

 
Arrisku mekanikoak bakarrik aztertuko dira atal honetan, seguru asko, mota horretako 

arriskuek eragiten dutelako istripu-kopuru handiena, eta, horretaz gain, horietariko asko larriak 
izan daitezkeelako. 
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Arestian aipatutakoarekin lotuta eta istripuen estatistikari begiratzen badiogu, honako hau 
ikus dezakegu: 

 
 Istripuak gertatzeko era ugarienak hauek dira: partikula-jaurtiketa, kolpeak eta 

harrapaketak. 
 Gorputzaren atal kaltetuenak hauek dira: eskuak, begiak eta besoak. 

 
 
 

10.2. MAKINEN ATALAK 
 
 
Segurtasunaren ikuspuntutik, bereziki kontuan hartu beharreko honako atal hauek dituzte 

makinek: 
 

 Eragite-puntua: makinak lan egiten duen puntua edo eremua da. 
 Atal zinematikoak: motorra eta transmisio-elementu mugikorrak. 
 Landu beharreko pieza: eraldatua edo mugitua den pieza. 
 Laguntza-zerbitzuak: hozte-sistema, koipeztatze-sistema eta aspirazio-sistema, batez 

ere. 
 Aginte- eta eragite-organoak: makinari aginduak emateko eta abian jartzeko organoak. 
 Kontrolerako organoak: bistaratzaileak eta bestelako seinaleak. 

 
Makinen atalak ez izan arren, segurtasunaren ikuspuntutik, oso garrantzitsuak dira 

makinaren elikadura eta irteerak. Hori ekintza bat da, eta eskuzkoa edo automazitatua izan 
daiteke. 

 
 
 

10.3. MAKINETAKO ARRISKUEN BALIOESPENA 
 
 
Arrisku-puntua edo -eremua makina baten barruko edo inguruko edozein alde da, eta alde 

horretan pertsona bat egoteak horren segurtasunerako eta osasunerako arriskua eragin 
dezake. Eremuaren mugari ARRISKU-MARRA deitzen zaio. 

 
Arestian aipatutako definizioa oso zabala denez, arrisku-balioespen egokia egiteko, eta 

sinplifikatu nahian, hobe da, makinetan langileek egin behar dituzten lanak bereiztea eta horren 
arabera, arriskuaren balioespena egitea, kasu bakoitzean balioespena desberdina izan 
daitekeelako. Horren haritik egin daitekeen bereizketa honako hau da: 

 
1. Zikloan egindako lana: langileak elikatzen du makina, alegia, elikaduraz eta irteeraz 

arduratzen da, eta makina kontrolatzen du lana egiten den bitartean. Eskuzko elikadura 
denean, harrapatzeko arriskua dago, zeren arrisku-puntua eta elikatze-puntua askotan bera 
izaten baita. 

 
2. Mantentze-lanak: mantentze-prebentiboa, matxuren konponketak eta erremintaren aldaketa 

langileek egiten dituzte. Arriskuaren ikuspuntutik, lan horiek beste mota batzuetako arriskuak 
sortzen dituzte, babeserako sistemak desaktibatu egiten direlako, atal zinematikoak airean 
gelditzen direlako eta, gainera, arrisku elektrikoa eta bestelako arriskuak ere ager 
daitezkeelako. 

 
3. Bestelako lanak: besteak beste, makinaren garraioa eta instalazioa. 
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Aurreko sailkapenarekin jarraituz, oro har, eta ondorioa kontuan hartu gabe, esan daiteke 
lehenengo kasuan arriskua handia dela, probabilitatea handia delako, langileak behin eta 
berriro errepikatzen baitu ataza bera (elikadura) lanegunean zehar. Bigarrenean eta 
hirugarrenean, berriz, arriskuak ugaldu egiten dira; beraz, probabilitatea ere handia da. 

 
Bigarren eta hirugarren kasuak alde batera utzita, ikasgai honetan, batik bat, zikloan 

egindako lanean jarriko da arreta. Eta lan horretan, makinetan egon daitezkeen ARRISKU-
-MAILAK ondorengoak dira: 

 
1. ARRISKU NORMALA: lan-metodoak arrisku-puntura edo -eremura sartzea EZ du 

eskatzen, eta istripua gerta dadin, babeserako sistemaren akatsa eta ALDI BEREKO 
langilearen akatsa beharrezkoak dira. 

 
2. ARRISKU HANDIA: lan-metodoak arrisku-puntura edo -eremura etengabe sartzea 

eskatzen du, eta babeserako SISTEMAN AKATS bat egonez gero, ia seguru, istripua 
gertatuko da. 

 
3. ARRISKU OSO HANDIA: ezarritako lan-metodoa jarraitzen denean, LANGILEAK 

EGINDAKO AKATS batek, ia ziurtasun osoz, istripua eragin dezake. 
 
Orain azalduko dira arriskuari aurre egiteko erabili beharreko babeserako sistemak, eta 

arriskuaren balioespena kontuan hartuz (ondorioa ere bai), horien artean aukeratu beharko 
d(ir)a egokiena(k) d(ir)en kasu bakoitzean, beti ere, oinarrizko honako printzipio hauek ahaztu 
gabe: 

 
1. Lehenbizi, makinari jarriko zaizkio babeserako sistemak, giza jokabidea ahalik eta gutxien 

erabiliz lortzeko babesa. 
 
2. Arriskuaren arabera (P x O), baliagarritasun berbera duen babeserako sistema bat baino 

gehiago jar dakioke makinari, segurtasun-maila hobetu nahi bada, arriskuaren balioespena 
oso handia delako (REPLIKA). 

 
3. Segurtasunerako sistema osatzen duten atalak eta osagaiak hainbat fidagarritasun-

-mailatakoak izan daitezke, eta horien arabera, osagaiak hainbat kalitatezkoak direlako 
bakarrik, berdinak diruditen bi sistema desberdinak izan daitezke (OSAGAIEN 
FIDAGARRITASUNA). 
 
 
 

10.4. MAKINETARAKO SEGURTASUN-SISTEMAK  
 
 
Harrapatzeko arriskua txikiagotzeko erabil ditzakegun tresnak honako hauek dira: 
 

 BABESGAILU FINKOA: soldadura duelako edo eusteko elementu batzuk dituelako 
(torlojuak), babesgailua jarrita dagoen lekutik ezin da kendu, erremintak erabiliz ez 
bada. 

 BABESGAILU MUGIKORRA: normalean, banden edo irrista-gidarien bidez makinaren 
bastidoreari, xasisari edo elementu finko bati erantsitako babesgailua da, eta 
zabaltzea posible da, erremintarik erabili gabe. 

 BABESGAILU ERREGULAGARRIA: babesgailu finkoa edo mugikorra da, baina, 
osorik edo atal batzuetan, erregulagarria da. 
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 BABESGAILU IMMATERIALA: detektagailuak dira, eta arrisku-eremuaren eta 
gorputzaren atalaren artean kokatzen dira, baina hesi fisikorik ez dago. Arrisku-marra 
gainditzen denean, makina segurtasun-posizioan jartzen da, edota gelditu egiten da, 
harrapaketa ebitatuz. 

 
 SEGURTASUN-DISTANTZIAK: arrisku-puntura gorputzaren atalak hel ez daitezen, 

segurtasun-gailuetatik makinaren arrisku-eremuetara tarte batek egon behar du. Tarte 
horrek segurtasun-distantziaren izena du, eta distantzia hori gorputzaren atalen 
neurrien araberakoa eta langileak egin behar duen gorputz-keinuaren edo 
mugimenduaren araberakoa izango da. 

 
 AGINTEAK: geroago ikusiko denez, makina baten segurtasuna, askotan, horretan 

datza, bi arrazoirengatik: bata, aginteek makinen funtzionamendua gidatzeaz gain, 
segurtasun-babesgailuak ere gidatzen dituztelako; bestea, kasu batzuetan, berariazko 
segurtasun-aginteak erabiltzen direlako; adibidez, langileak eskuak arrisku-marratik 
kanpo derrigorrez izan ditzan. 

 
 LARRIALDIKO GELDIGAILUA: harrapaketa edo arrisku-egoera gertatzen bada, 

makina agudo gelditzeko. 
 ALARMA: egoera arriskutsuak adierazteko edota babeserako sistemen akatsez 

ohartarazteko. 
 SEINALIZAZIOA: makinaren arriskuak jakinarazteko. 

 
 ARGIZTAPENA: arriskuak txikiagotzeko, batzuetan tokiko argiztapena jarri behar da. 
 LAN-ARAUAK: ikusi den bezala, lan-arauek pertsonen portaera segurtasunera 

eramaten dute, eta kasu batzuetan, nahiz eta neurri teknikoak hartu (azaldutako 
babeserako sistemak), langilearen portaera ezinbestekoa da arriskuak saihesteko, 
adibidez, taladro batean: “pieza besarkaderan edo barailan ondo lotuta dagoela 
egiaztatu gabe ezingo da lana hasi”. 

 
Segurtasun-sistemei buruz orokorrean hitz egitea bukatzeko, ideia bat azpimarratu behar da: 

makina baten arriskuak ikusi ondoren, azaldutako segurtasun-sistemak erabiliko dira makinaren 
berezko ezaugarriei aplikatuak; beste modu batera esanda, makina bat, berariazko segurtasun-
-sistema bat. 

 
 
 

10.5. KATIGAMENDU- ETA BLOKEAKETA-
-SISTEMAK (KBS) 

 
 
Babesgailu finkoek edo babesgailu mugikorrek, berez, huts-hutsean, ez dute ezertarako 

balio, baldin eta ken edo zabal badaitezke, eta egoera horretan langileak arrisku-eremura 
eskua edo gorputzaren atalen bat sartzeko ahalmena badu. 

 
Egoera hori saihesteko, katigamendu- eta blokeaketa-sistemak ezartzen zaizkie 

babesgailuei. 
 

 Eta zer da katigamendu- eta blokeaketa-sistema? 
 
Makinaren aginte-zirkuitu elektrikoari lotutako beste zirkuitu bat da, eta horren bitartez 

honako derrigorrezko baldintza hauek lortu behar dira: 
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1. Babesgailua ITXITA ez dagoen arte, makina ezin da abian jarri. 
 
2. Makinak gelditzeko agintea jasotzen duen arte, babesgailua itxita eta segurtasun-

-posizioan BLOKEATUTA egongo da, eta ezin izango da zabaldu, harik eta 
mugimendu arriskutsua amaitzen den arte (inertzia-mugimendua eta hondar-
-mugimendua barne). 

 
 Eta noiz erabiltzen da KBSa? 

 
Normalean KBSak babesgailu mugikor batekin elkarlanean aritzen dira, eta lan-metodoak 

arrisku-eremura sartzea eskatzen duenean erabiltzen dira. Adibidez, makina-erreminta batean 
elikadura eskuz egiten da, eta honako segida honekin: 

 
 makina geldituta dago  langileak pieza hartzen du eta erremintaren euskarrian edo 

barailan jartzen du  arrisku-eremutik eskuak atera egiten ditu  babesgailu 
mugikorra babes-posizioan jartzen du  makina abiatzen du  makinak lan egiten du 
(babesgailua blokeatuta dago, ezin da zabaldu)  makinak lana amaitzen du  
langileak makina deskonektatu egiten du  mugimendu arriskutsua desagertu egiten 
da  babesgailua zabal daiteke eta mekanizatutako pieza atera daiteke  makina 
ezin da abian jarri babesgailua berriz segurtasun-posizioan egon arte. 

 
Horrelako sistemak babesgailu finkoekin ere erabiltzen dira. Kasu horretan, blokeaketa-

-sistema ez da beharrezkoa. Ulertzen da lan-metodoak ez duela eskatzen arrisku-eremura 
sartzea, beraz, babesa lortzeko, katigamendu-sistema nahikoa izaten da. 

 
 Zer-nolako ezaugarriak izan behar dituzte KBSek? 

 
 Segurtasun-zirkuitu baten osagai guztiek (kontaktoreak, harilak...) duten kalitate-

-mailak eginkizun horretarako diseinatuta egon behar du. 
 

 Zirkuitua berak babestuta egon behar du (elementu kimikoen aurka, marruskaduraren 
aurka, gainkargen aurka, kolpeen aurka...). 

 
 Autozainketa eskatzen zaie: akatsik bada, makinak ez du funtzionatuko, alarma edo 

seinale bat emango du... 
 
 
 

10.6. AGINTEAREKIN ERANTSITAKO 
BABESGAILUAK 

 
 
Nolabait esateko, aurrekoen aldaera dira. 
 
Ibiltartearen edozein puntutan geldi daitezkeen edota mugimendua alderantzika dezaketeen 

makinetan erabiltzen den babesgailua da, honako baldintza hauek betetzen baditu:  
 

 Makina ezin da abian jarri, babesgailua itxita ez badago. 
 Babesgailua ixtean, makina abian jartzen da; alegia, babesgailuak etengailuaren lana 

egiten du. 
 Babesgailua ez da bloketuta gelditzen, baina zabaltzen bada, mugimendua gelditu 

edota alderantzizkatu egiten da. 
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10.7. BABESGAILUEN BESTE EZAUGARRI 
OROKOR BATZUK  

 
 

 Makinaren gorputzari sendo lotuta egongo dira, eta ezingo dira kendu, aproposa den 
erreminta baten bitartez ez bada. 

 
 Irmoak izango dira. 

 
 Irekidurak badituzte, segurtasun-distantziak kontuan hartuko dira. 

 
 Beharrezkoa bada, partikulak edo materialak jaurtitzeko arriskuaren aurka ere babestuko 

dute. 
 
 
 

10.8. PRESENTZIA-DETEKTAGAILUAK 
 
 
Lehen, babes immaterial izenarekin aipatu dira. 
 
Makinaren arrisku-eremura HURBILTZEKO MUGA ezartzen duten detektagailuak dira, 

makina abian dagoenean. Hurbiltze-muga hori gainditzen bada: 
 

1. Makina gelditu egiten da, edota 
2. Mugimendu arriskutsuak gelditu egiten dira edo alderantzizkatu 
 egiten dira. 

 
Baina, segurtasun-mugak hurbiltzeko muga hori baldintzatzen du, segurtasun-muga hori 

arrisku-punturako distantziaren eta denboraren araberakoa izaten delako, azken finean, kasu 
askotan, eta modu errazean esanda, langilearen keinuaren (arrisku-eremura sartzeko keinua) 
abiaduraren araberakoa izaten delako. 

 
Ondorioz, detektagailuak eraginkorrak izan daitezen, makinak segurtasun-posizioa hartzeko 

behar duen denborak langileak arrisku-eremura heltzeko behar duen denborak baino 
handiagoa izan behar du, harrapatzea saihestu nahi bada. 

 
 Zer motatako presentzia-detektagailuak daude? 

 
 

DETEKTAGAIKU FOTOELEKTRIKOAK 
 
Gehien erabiltzen direnak dira. Langilearen eta arrisku-eremuaren arteko hesi immateriala 

sortzen duen argi-sorta da, eta gainditzen bada, makina gelditu egingo da. Funtzionamendu 
zurenerako, honako baldintza hauek bete behar dira, instalatzen direnean: 

 
 Detekzio gabe zeharka daitekeen espaziorik ez da egongo. 
 Aurrekoaren arabera, katigatutako babesgailuekin elkar daitezke, segurtasuna lortzeko. 
 Autokontrola izango dute, alegia, hondatuta badaude, seinale bat emango dute. 
 Aktibatzen badira, seinale bat emango dute. 

 
 

Segurtasun-posizioa 
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BESTELAKO DETEKTAGAILUAK 
 
Hauen funtzionamenduaren oinarria berdintsua da, oinarri fisikoa da aldatzen dena: 
 

 Detektagailu kapazitiboak: airean eremu elektrikoa (“marra birtualak”) sortzen da, eta 
horren aldaketak segurtasun-sistema aktibatu egiten du. 

 Detektagailu ultrasonikoak: igorgailua eta hartzailea daude, eta horien artean hesi 
birtual bat sortzen da. 

 Presiozko detektagailuak: presio-aldaketak segurtasun-erantzuna eragiten du. 
 
 
 

10.9. BI ESKUKO AGINTEAK 
 
 
Bi botoi dituzten aginteak dira. Horiekin, langilearen bi eskuak makinaren eragite-organoan 

egotea bermatu nahi da, eta, ondorioz, arrisku-eremutik eskuak urrun egotea. 
 
Ezaugarri nagusiak: 
 

 Halabeharrez abian jartzearen aurka babestuta egon behar dute. 
 Langileek bi sakagailuak esku batekin soilik eta ez beste moduren batekin sakatzeko 

ahalbidea izango dute. Horrela, esku batekin soilik, edo esku batekin eta gorputzaren 
beste atal batekin (ukondoarekin, belaunarekin...), edo erremintaren batekin, edo beste 
tramankuluren batekin, edo... sakatzea galarazi egingo da. 

 Hori lortzeko, bi sakagailuen arteko segurtasun-distantziak erabil daitezke, edo 
sakagailuei babesak jar diezazkiekegu edo sakagailuen kokapen segurua azter daiteke. 

 Bi aginteek sinkronizatuta egon behar dute: abian jartzeko aginteak sakatzean, sakagailu 
bat eta bestea aldi berean sakatzea ezinbestekoa izango da; horien arteko denbora-
-tartea 0,5 s baino luzeagoa ez da izango. 

 Arrisku-mugimenduak irauten duen bitartean, sakagailu bat edo biak askatzen badira, 
makina gelditu egingo da. 

 Langile batek baino gehiagok lan egiten badute, dauden langile adina bi eskuko aginte 
egongo dira. 

 
 
 

10.10. BESTE AGINTE-MOTA BATZUK 
 
 

BALIDAZIO-AGINTEA  
 
Makina abian jartzeko eskuz eragiten zaion agintearen osagarria da, abian jartzeko beste 

organo batekin erabiltzen da, eta, makinaren funtzionamendua ahalbideratzen du, eraginda 
dagoen bitartean. 

 
 

SENTITZE-AGINTEA 
 
Agintea eraginda dagoen bitartean soilik, abian jartzen dira makina baten elementuak, eta 

mugimenduan jarraitzen dute, agintea sakatuta dagoen bitartean. Eragiten uzten diozunean, 
geldierako posiziora itzultzen da. 
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BULTZADAKA ABIAN JARTZEKO AGINTEAK 
 
Aginte honek makina baten elementu baten desplazamendu mugatua soilik ahalbideratzen 

du; horrela, arriskua ahalik eta gehien txikiagotzen du. Beste mugimendurik ez dio makinari 
egiten uzten, askatu eta berriz eragiten zaion arte. 

 
 

10.11. LARRIALDIKO GELDIGAILUA 
 
 
Abian dabilen lanari, makinari edo pertsonei kalte egin diezaieketen arriskuak saihesteko 

edo txikiagotzeko eginkizuna du geldigailu horrek. Edo, eginkizun horretarako, geldiera normala 
egokia ez denean, giza ekintza baten eraginez erabiltzeko. 

 
Praktikan, kasu gehienetan, sakagailu bat izaten da eta “perretxiko” baten itxura izaten du. 

Horrelakoa denean, honako ezaugarriak izaten ditu: 
 Sakagailua gorria izaten da. 
 Sakagailua hondo hori eta biribil baten gainean jartzen da. 
 Hondoan, “larrialdiko geldigailua” leloa jar daiteke. 
 Makinan, erraz sakatzeko lekuan kokatuta egon behar du. 

 
Larrialdiko geldigailuari buruz hitz egitean, zerbait aipatu behar da: orokorrean, babeserako 

sistematzat hartzen da eta, teorikoki, horrela da. Baina, askotan, ordea, harrapaketa gertatu 
denean erabiltzen da, horren ondorioa txikiagotzeko. Hala ere, kaltea gertatu da. 

 
Beraz, istripua gertatzeko probabilitatea ez du minimizatzen, baizik eta ondorioaren 

larritasuna.  
 
Horregatik, makina batean larrialdiko geldigailua egoteak ez du esan nahi beste babeserako 

neurriak hartu behar ez direnik. 
 
 
 

10.12. LEGEDIA 
 
 
Ikasgai honetan, derrigorrez aipatu beharreko legeak hiru dira. 
 

31/1995 LAPL 
 

 VI Atalburua 
 Atalburu horretan, makinen, ekipamenduen, produktuen eta lan-tresnen fabrikatzaileen, 

inportatzaileen eta hornitzaileen oinarrizko betebeharrak ezartzen dira, produktu horiek 
langileen segurtasunerako eta osasunerako arrisku ez izateko, eta enpresa-buruari 
informazioa emateko. 

 
1435/1992 ED (1992ko abenduaren 11ko B.O.E.) 
 

 Segurtasunerako eta Osasunerako Makinetako Ezinbesteko Eskakizunak 
 Aldaketak: 1993ko otsailaren 8ko B.O.E. 

 
 Dekretuan, langileen segurtasunerako eta osasunerako makinek bete behar dituzten 

eskakizunak ezartzen ditu, eta “CE” marka (ikurra) lortzeko prozedura ere bai. 
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Laburbilduz, makina batek “CE” ikurra izateak hau esan nahi du 
eskakizunak bete dituela eta hori egiaztatzeko dagozkion 
azterketak eta prozedurak gainditu dituela (ezinbesteko 
eskakizunekin eta ereduarekin ADOSTASUNA), eta ondorioz, 
makina, ahal den neurrian, segurua dela edo segurtasunerako 
gailuak dituela. 

 
 Dekretuan 1995eko urtarrilaren 1etik aurrera fabrikatzen diren makinetan bakarrik du 

eragina, eta harrapatzeko arriskuak kontuan hartzeaz gain, gainerako arrisku-mota 
guztiak ere aintzakotzat hartzen dira, baita makinaren bizitza osokoak ere, alegia, 
instalatzeko, garraiatzeko, eta makinaren produkzio-zikloa bukatu den unetik sor 
daitezkeenak ere. 

 
1215/1997 ED (1997ko abuztuaren 7ko B.O.E.) 

 
 Langileek Erabiltzeko Lan Ekipamenduen Segurtasunerako eta Osasunerako 

Gutxieneko Xedapenak 
 
 Errege Dekretuak bi eranskin ditu: 

1. I. eranskina: ekipamenduei aplika dakizkiekeen xedapenak. 
2. II. eranskina: ekipamenduen erabilpenari buruzko xedapenak. 

 
 EPEAK: 

– 1995eko urtarrilaren 1a baino lehen fabrikatutako makinetan du eragina, eta 
I. eranskinean agertzen diren segurtasun- eta osasun-eskakizunak betetzeko epea 
1998ko abuztuaren 28ra artekoa da. 

 
 Enpresek makinak egokitzeko epe luzeagoa izan zezaten, “Makinen egokitzapen-plan” 

edo “adostasun-plan” bat garatzeko aukera eman zuen legeak. 
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11. SUBSTANTZIA ETA 
PRESTAKIN KIMIKOAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTANTZIA ETA PRESTAKIN KIMIKOAK (SPK) 
 
 
Bai segurtasun-ikuspuntutik eta bai osasun-ikuspuntutik, ekoizpen-prozesuetan erabiltzen 

diren substantziak eta konposatuak, eta horietatik eratorritako transformatuak edo hondakinak, 
arriskutsuak izan daitezke, pertsonengan, materialengan edo ingurumenean kalteak sor 
baititzakete. 

 
 
 

11.1. ARRISKUEN ZERRENDA 
 
 
Martxoaren 10eko 363/1995 ED: Substantzia Berrien Jakinarazpenari eta Substantzia 

Arriskutsuen Sailkapenari, Ontziratzeari eta Etiketatzeari buruzko Araudia. 
 
Aipatutako araudiak 2. artikuluan (definizioak) esaten duenaren arabera, honako arrisku-

-mota hauek daude: 
 

Lehergaiak 
Gasak eratuz erreakziona dezaketen substantzia eta prestakin likidoak dira, edo likido 

oretsuak edo gelatinakarak dira, eta baldintza jakin batzuetan, detonatu, deflagratu edo lehertu 
egiten dutenak. 

 
Erregarriak 

Beste substantzia batzuekin, sukoiekin bereziki, erreakzio exotermiko indartsua eratzen 
duten substantziak eta prestakinak dira. 

 
Sukoiak 

Sutze-puntua baxua duten substantziak eta prestakinak dira. 
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Sukoi errazak 
Giro-tenperaturan eta energia-ekarpenik gabe, berotu eta sutu daitezkeen substantziak eta 

prestakinak dira; su-iturri batekin kontaktu labur baten ondorioz, erraz sutu daitezkeen solidoak 
dira; sutze-puntua oso baxua duten likidoak dira; urarekin edo aire hezearekin kontaktuan 
jartzen badira, gas oso sukoiak kantitate arriskutsuetan eratzen dituztenak dira. 

 
Oso sukoiak 

Sutze-puntua oso baxua duten eta irakite-puntua baxua duten substantziak eta prestakin 
likidoak dira; giro-tenperaturan eta presio normalean, airearekin kontaktuan jartzen badira, 
sukoiak diren substantzia eta prestakin gaseosoak dira. 

 
Toxikoak 

Kantitate txikietan, inhalatzeagatik, ahoratzeagatik edo azaletik sartzeagatik, efektu akutua 
edo kronikoa, heriotza barne, sor dezaketen substantziak eta prestakinak dira. 

 
Oso toxikoak 

Oso kantitate txikietan, inhalatzeagatik, ahoratzeagatik edo azaletik sartzeagatik, efektu 
akutua edo kronikoa, heriotza barne, sor dezaketen substantziak eta prestakinak dira. 

 
Kaltegarriak 

Inhalatzeagatik, ahoratzeagatik edo azaletik sartzeagatik, efektu akutua edo kronikoa, 
heriotza barne, sor dezaketen substantziak eta prestakinak dira. 

 
Korrosiboak 

Ehun bizidunekin kontaktuan jartzen badira, horiek suntsi ditzaketen substantziak eta 
prestakinak dira. 

 
Narritagarriak 

Azalarekin edo mukosarekin kontaktu labur, luze eta errepikatu baten ondorioz, hantura-
-erreakzioa eragiten duten substantzia eta prestakin ez-korrosiboak dira. 

 
Sentikortasun-eragileak 

Inhalazioaren bidez edo azalean zehar, hipersentikortasun-erreakzioa eragin dezaketen 
substantziak eta prestakinak dira. 

 
Kartzinogenoak 

Inhalatzeagatik, ahoratzeagatik edo azaletik sartzeagatik, minbizia sor dezaketen edo horren 
maiztasuna handitu dezaketen substantziak eta prestakinak dira. 

 
Mutagenikoak 

Inhalatzeagatik, ahoratzeagatik edo azaletik sartzeagatik, alterazioa genetiko hereditarioa 
sor dezaketen edo horren maiztasuna handitu dezaketen substantziak eta prestakinak dira. 

 
Ugalketarako toxikoak 

Inhalatzeagatik, ahoratzeagatik edo azaletik sartzeagatik, ondorengoengan eragin kaltegarri 
ez-hereditarioak sor ditzaketen substantziak eta prestakinak dira, edo ugaltze-gaitasunean edo 
-funtzioan, ondorio kaltegarriak sor ditzaketenak. 

 
Horrelako kasuetan, eta emakumea haurdun badago, fetuengan ondorio kaltegarriak izateko 

arriskua badago. Teratogenoak direla esaten da. 
 

Ingurumenerako kaltegarriak 
Etorkizun hurbilean ingurumenaren osagai bati edo gehiagori arriskua sor diezaieketen 

substantziak eta prestakinak dira. 
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11.2. SUBSTANTZIA ETA PRESTAKIN KIMIKOEI 
BURUZKO INFORMAZIOA 

 
 
Definizioak ikusi ondoren, arestian aipatu diren ezaugarri bat edo gehiago duten 

substantziak eta prestakinak milaka izan daitezke languneetan edota ekoizpen-prozesuetan. 
 
Areago, urtero, eraketa edo sintesi berrien bidez sortzen diren prestakinak heltzen dira 

languneetara, eta, askotan, horien toxikologia edota arrisku potentziala ez da ondo ezagutzen. 
 
Horregatik, enpresa guztietan substantzia guztien inguruan ahalik eta informazio handiena 

izatea izango da lehengo urratsa; horretarako, substantzien inguruan informazioa bilatzen 
hasteko, nazioarteko nomenklaturak erabili behar dira, eta horien artean, EINECS eta ELINCS 
dira gehien erabiltzen direnak: 

 
 EINECS: Komertzializatuta dauden substantzia kimikoen inbentario europarra. 
 EILINCS: Jakinarazitako substantzia kimikoen zerrenda europarra. 

 
Horrez gain, prebentzio-lanak hasi ahal izateko, enpresetara sartzen diren SPK guztiek 

beste bi informazio-iturri izan behar dutela agintzen du atal honen hasieran aipatutako araudiak: 
 

1. Segurtasun-fitxa. 
2. Dagokion etiketa. 
 
 
11.2.1. SEGURTASUN-FITXA 

 
Erabiltzaile profesionalei zuzendutako informazio-sistema bat bermatzeko, eta horiek 

osasunerako eta segurtasunerako neurriak hartu ahal izan ditzaten, produktu kimiko arriskutsu 
baten merkaturatze-arduradunak substantzia horren segurtasun-datuen fitxa izan behar du. 
Merkaturatze-arduradun hori fabrikatzailea, inportatzailea edo banatzailea izan daiteke, eta, 
segurtasun-fitxa hartzaileari eman behar dio produktua lehenengo aldiz entregatzen dioenean. 

 
Segurtasun-datuen fitxa komertzializatuta dagoen herrialdearen hizkuntza ofiziale(t)an 

idatzita egongo da (Estatuan, gaztelaniaz, gutxienez), eta derrigorrezko atal hauek izango ditu: 
 

1. Produktuaren identifikazioa 
 

 Merkataritzako izena eta merkaturatze-enpresaren datuak. 
 Izen kimikoa. 
 Formula kimikoa. 
 EINECS edota identifikaziorako beste zenbaki edo kode batzuk. 

 
2. Konposizioaren eta osagaien inguruko informazioa 
 

 Konposizio orokorra. 
 Osagai arriskutsuak. 
  “R” eta “S” letren araberako sailkapena: 

 
 Segurtasunarekin lotuta dauden substantzia edo prestakinen berezko ezaugarrien 

arabera egindako KODIFIKAZIOA da (letra bat, R edo S, gehi zenbaki bat), eta kode 
bakoitzak esanahi bat du (esaldi zehatz bat: R esaldia edo S esaldia). Kode horiek 
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SPKen segurtasunari buruzko oinarrizko informazioa emango digute, eta produktuen 
etiketan agertuko dira. 

 
 R letrarekin hasten diren kodeek, R esaldiek, ARRISKUA adieraziko dute. Adibidez: 

 
 R13: Likidotutako gas oso sukoia. 
 R14: Urarekin bortizki erreakzionatzen du. 
 R36: Begiak narritatu egiten ditu. 
 R48: Honen eraginpean luze egoteagatik, osasunean kalte handia eragiteko 

arriskua dago. 
 
 R esaldiak konbinatuak ere joan daitezke. Adibidez. 
 

 R13/14: Urarekin bortizki erreakzionatzen du eta gas oso sukoiak libratzen ditu. 
 

 S letrarekin hasten diren kodeek, S esaldiek, SEGURTASUNA edo ZUHURTASUNA 
adieraziko dute. Adibidez: 

 
 S1: Giltzapean gorde. 
 S36: Babeserako janzkera aproposa erabili. 
 S46: Ahoratzen bada, medikuarenera joan eta etiketa erakutsi iezaiozu. 

 
 R esaldiak konbinatuta ere egon daitezke. Adibidez. 
 

 S36/37: Babeserako janzkera eta eskularru aproposak erabili. 
 

3. Arriskuen identifikazioa 
 
 Alde batetik, arrisku fisiko-kimikoak agertzen dira, eta bestetik, inhalatuz, ahoratuz eta 

azalekin edo begiekin kontaktuan jarriz gero, efektu toxiko orokorrak edota sintoma 
toxikologikoak azaltzen dira. 

 
4. Lehenengo sorospenak 
 
 Aurrekoarekin lotuta, istripua gertatzen bada, lehenengo sorospenak egiteko orientabideak 

eta jarraibideak ematen dira. 
 
5. Suteen aurkako borroka 
 

– Itzaltzeko baliabideak: erabili beharreko itzaltzaile zehatza. 
– SPK horren berezko ezaugarriak: arrisku bereziak, errekuntzaren produktuak, erabili 

beharreko babeserako ekipamenduak... 
 
6. Ustekabean isurketa gertatzen bada, hartu beharreko neurriak 
 

– Ingurumena babesteko oinarrizko jarraibideak azaltzen dira. 
– Norbera babesteko neurriak. 

 
7. Manipulazioa eta biltegiratzea 
 
 Horien inguruko aholkuak. 
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8. Honen eraginpean egotearen kontrolak – Norberaren babesa 
 

– SPK horren aurrean erabili beharreko NBEak. 
– Arreta orokorra. 
– Laneko praktika higienikoak. 
– Eraginpean egotearen kontrolak (muga-balioak: airean gehieneko kontzentrazioak). 

 
9. Propietate fisikoak eta kimikoak 
 

– Itxura, pHa, kolorea, usaina, dentsitatea, disolbagarritasuna, lurrun-presioa, irakite-
-puntua... 

– Sutze-puntua, propietate lehergarriak, propietate erregarriak, autosutze-puntua. 
 
10. Egonkortasuna eta erreaktibotasuna 
 

– Egonkortasun kimikoa eta saihestu beharreko baldintzak. 
– Deskonposizioaren produktu arriskutsuak eta saihestu beharreko baldintzak. 

 
11. Informazio toxikologikoak 
 

– Gorputzean sartzeko bidea(k). 
– Efektu akutu eta kronikoak. 
– Kartzinogenotasuna. 
– Ugalmen-toxikotasuna. 
– Honen eranginpean egoteak larritzen duen edo larri dezakeen pertsonaren osasun-

-egoera. 
 
12. Informazio ekologikoak 
 
 Kutsagai izateko ahalmena eta era, eta ingurumenerako ekotoxizitatea. 
 
13. Deuseztatzeko aholkuak 
 

– Hondakinak eta soberakinak deuseztatzeko metodoak. 
 
14. Garraiatzeko informazioak 
 

– Arreta berezia eta informazio osagarriak. 
 
15. Legezko informazioa 
 

– Sailkapena. 
– Etiketatzea. 
– Eragina duten beste lege batzuk. 

 
16. Beste zenbait informazio 
 
 SPK horren inguruko informazio orokorra, eta segurtasunarekin lotuta badaude, edozein 

informazio interesgarri: kontsultatutako datu-baseak, legedia, txosten toxikologikoak... 
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11.2.2. ETIKETAK 
 
SPK arriskutsuak merkaturatzeko, behar bezalako ontzietan ipiniko dira; ontzi horiek, 

besteak beste, honako ezaugarri hauek izango diuzte: sendoak, galerarikk ez izateko 
modukoak, zabaltzeko eta ixteko sistema segururen bat dutenak... 

 
Horrez gain, ontzietan, begi-bistan, SPKen segurtasun-ezaugarri nabarmenak etiketa baten 

bitartez azalduko dira. Etiketa horretan, Europar Batasuneko estatuetako hizkuntza ofiziale(t)an, 
honako gutxieneko argibide hauek agertuko dira: 

 
 Merkataritzako izena. 
 Merkaturatze-arduradunaren izena, helbidea eta telefonoa. 
 Izen kimikoa. 
 Piktogramak eta bakoitzari dagokion IKURRA: 

– O: erregaiak 
– E : lehergarria 
– F: sukoi errazak 
– F+: oso sukoiak 
– T : toxikoak 
– T+ : oso toxikoak 
– C: korrosiboak 
– N: ingurumenerako kaltegarriak 
– Xn: kaltegarriak 
– Xi: narritagarriak 

 
 R esaldiak. 
 S esaldiak. 
 Kantitate izendatua. 

 
Alde batean edo gehiagotan, irmo itsatsia egongo da etiketa. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ERREGAIAK LEHERGAIA 
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SUKOI ERRAZAK OSO SUKOIAK 

TOXIKOAK OSO TOXIKOAK 



Lan-arriskuen prebentzioa 

 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

11.3. SUBSTANTZIAK ETA PRESTAKINAK 
ENPRESA BARRUAN 

 
 
Enpresetan SPKekin lan egin beharrak, eskematizatuz, HIRU motako ARRISKUAK sor 

ditzake: 
 
1. Langileek, inhalazioaren bidez, batez ere, SPKekin zuzeneko kontaktuagatik pairatzen 

dituzten arriskuetatik erator daitezkeenak, alegia, laneko gaixotasunak eta gaixotasun 
profesionalak. 

 Higiene industriala arduratzen da arrisku horiei aurre egiteaz, aurreko kapituluetan azaldu 
den bezala. 

 

  

  

KORROSIBOAK INGURUMENERAKO 
KALTEGARRIAK 

KALTEGARRIAK NARRITAGARRIAK 
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Ondorengo arrisku-multzoei dagokienez, atal honetan azalduko dira, edo, hobeto esanda, 
horien inguruko praktika onerako aholku batzuk emango dira, eta, aurreko kasuan ez bezala, 
hauek segurtasunarekin daude lotuta: 

 
2. SPKak enpresa barruan garraiatzeko, pilatzeko eta erabiltzeko egin beharreko 

manipulaziotik erator daitezkeenak: intoxikazio akutuak, suteak, isurketak, erredurak, 
produktu kaustikoekin kontaktuak, leherketak... 

 
3. SPKen biltegietan sor daitezkeen istripu handietatik erator daitezkeenak: aurreko kasuan 

bezala, baina magnitude handiko istripuak. 
 
 
 

11.4. SPK-EN MANIPULAZIORAKO PRAKTIKA 
ONERAKO AHOLKUAK 

 
 

 Lan-eremuetan, behar-beharrezko SPKak bakarrik gordeko dira: 
 Istripua gertatzen bada, arazoa errazago isolatuko da, eta hobeto aurre egingo zaio. 
 Instalakuntzetan, SPK hor(iei)ri dagozkio(e)n berariazko segurtasun-neurriak prest 

egongo dira. 
 

 Likido arriskutsuak ontzi irekietan ez dira gorde behar, eta ixteko sistema segurua izango 
dute. 

 Erabili ondoren, itxi egingo dira. 
 Hustu ondoren, dagokion hondakinen kudeaketarako prozeduraren bitartez 

desagerraraziko da. 
 

 SPKak metatzeko unean, horien arteko bateraezintasuna errespetatuko da. 
 Azido gogor bat ez da base batetik gertu jarriko; edo erregaiak, sukoiekin batera edo 

ondoan ez dira jarriko. 
 Languneetako espazioa antolatzeko unean, aurreko araua errespetatuko da, eta SPKen 

bateraezintasunaren arabera, euren artean tarte handia duten sailetan kokatuko dira, 
ahal den neurrian, behintzat. 

 SPKak argi identifikatuko dira, eta, etiketa normalizatuak jarriko zaizkie. 
 

 SPK korrosiboak edukiera txikiko ontzietan eta erretilu baten gainean egongo dira. 
 Apurtzen badira eta isurketa gertatzen bada, ez da erretilutik irtengo. 

 
 SPKak gordetzeko behar bezalako ontziak erabiliko dira, eta SPKek ontzien materialetan 

dituzten efektuak kontuan izango dira: 
 Orokorrean, metalezko ontziak dira onenak. 
 Beirazko ontziak oso hauskorrak direnez, ahalik eta gutxien erabili beharko dira, 

babestuta egongo dira, eta 2 l baino edukiera handiagokoak badira, heldulekua izango 
dute. 

 Plastikozkoak badira, hotzak, beroak, eguzkiak, erradiazioak... hondatzen dituztela 
kontuan izango da, eta, horregatik, maiz berraztertuko dira. 

 
 Orokorrean, baina, batez ere, SPK toxikoak eta sukoiak metatzen diren lekuetan, guneak 

ondo aireztatuta egongo dira. 
 

 Zoruan kainu-zuloak egongo dira. 
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 Irteerako ateak eta ibilbideak irekita eta seinalizatuta egongo dira. 
 

 SPKen inguruan, beroa edo txinpartak sortzen dituzten lanak ebitatuko dira (esmerilatu, 
soldatu, harriz landu...). 

 
 SPKak ahalik eta gutxien aldatuko dira ontziz: 

 Jaurtiketak eta zipriztinak sor ez daitezen, likidoaren erortze askea saihestuko da. 
 Ez da toperaino beteko. 

 
 Langileek SPKen ezaugarrien berri jakin behar dute. 

 
 Orokorrean, SPKak dauden languneetan egon beharreko Norbera Babesteko 

Ekipamenduak honako hauek dira: 
 Segurtasun-dutxak. 
 Begiak garbitzeko dutxa. 
 SPKari/ei dagozkio(e)n eskularruak eta arropak. 
 SPKari/ei dagozkio(e)n iragaz-maskarak. 

 
 Likido sukoiak ontziz aldatzen direnean, elektrizitate estatikoak surik eragin ez dezan: 

 Ontziratzea geldiro eta hondotik egingo da. 
 Ontzi metalikoak erabiliko dira. 
 Ez dira erabiliko zuntz akrilikozko arropak, baizik eta kotoizkoak, eta oinetakoak eroaleak 

izango dira. 
 

 Isurketarik gertatzen bada, lehenbizi, neutralizatu egingo da, eta ondoren, jaso egingo da 
dagokion produktua erabiliz, edo, bestela, harea geldoa erabiliko da, baina, zerrautsa inoiz 
ez! 

 
 
 

11.5. SPK-EN BILTEGIAK 
 
 
Industria eta Energia Ministerioaren Produktu Kimikoak Biltegiratzeari buruzko 

668/1980 EDan araututa daude produktu kimikoen biltegiak (3485/1983 EDk altatua). 
 
Gainera, ED horrekin lotuta dauden sei Jarraibide Tekniko Osagarri garatu dira: 
 

 ITO IEM - PKB - 001 - Likido Erregaiak eta Sukoiak Biltegiratzea. 
 ITO IEM - PKB - 002 - Etileno Oxidoa Biltegiratzea. 
 ITO IEM - PKB - 003 - Kloroa Biltegiratzea. 
 ITO IEM - PKB - 004 - Amoniako Anhidroa Biltegiratzea. 
 ITO IEM - PKB - 005 - Gas Konprimituak, Likidotuak eta Presiopean Disolbatuak, 

Botiletan eta Presio-bonbonetan Biltegiratzea. 
 ITO IEM - PKB - 006 - Likido Korrosiboak Biltegiratzea. 

 
Ikus daitekeenez, horrenbeste lege laburtzea eta SPKak biltegiratzearen arazoaren irtenbide 

teknikoak azaltzea ezinezkoa da, gai honen inguruan berariazko eskuliburua sortzen ez bada. 
Hala eta guztiz ere, ikuspuntu teknikotik aipatzekoak diren neurri batzuk zerrendatuko dira, 
prebentzio-teknikariaren zereginetan laguntza izan daitezkeela pentsatuz. 

 
 
 



Lan-arriskuen prebentzioa 

 88 

11.6. BILTEGIRATZEAN ERAGINA DUTEN 
FAKTOREAK 

 
 
a) Substantziaren edo produktuaren izaera. 
b) Arriskugarritasunen kalifikazioa(k). 
c) Egoera fisikoa: likidoa, likidotua edo konprimitua. 
d) Biltegiratzeko kantitateak. 
 
 
 

11.7. NEURRI TEKNIKOAK 
 
 
Neurri teknikoak oso lotuta daude instalazioekin, eta esan beharra dago biltegi handiak 

esandako legedian araututa daudela eta, jakina, Industria eta Energia Ministerioak edo 
autonomia-erkidegoetan dagozkien erakundeek gainbegiratu behar dituztela instalazio horiek. 

 
 

11.7.1. BILTEGIAK NON KOKATU? 
 

 KANPOAN KOKATU 
 BARRUAN KOKATU 

– KANPOALDERA DAUDEN HORMEKIN 
– KANPOALDERA EZ DAUDEN HORMEKIN 

 ARMAIRU BABESTUAK 
 PILATZE MUGIKORRAK 

 
 

11.7.2. EZAUGARRI ARKITEKTONIKOAK 
 
Arriskuak gutxiagotzeko erabil daitezkeenak honako hauek dira: 
 
– UPELAK 
– EUSTE-HORMAK EDO BABESERAKO PANTAILAK 
– HORMA ETA BESTE ELEMENTU BATZUEN SUTEAREKIKO EDO 

KORROSIOAREKIKO ERRESISTENTENTZIA 
– LURPERATZEAK ETA ERDILURPERATZEAK 
– HESIAK JARTZEA 
– SEGURTASUN-DISTANTZIAK 
– TEILATUEN ETA ZORUEN EZAUGARRIAK 
 
 

11.7.3. BESTE ZENBAIT NEURRI TEKNIKO OSAGARRI 
 
– Arrisku-egoerak edo egoera larriak detektatzeko, alarmak, detektagailuak, neurgailuak, 

esplosimetroak eta gainera tresneria erabil daitezke, giza baliabideekin batera. 
– NBEak: suaren aurkako eta arrisku-mota jakinen aurkako NBEak (babeserako janzkerak, 

eskularruak, arnasteko maskarak, aurpegiaren babesak, suteari hurbiltzeko pantailadun-
-kaskoak, suaren aurkako tapakiak ...). 
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– Lehenengo sorospenak egiteko materialak: botikin guztietan egon beharreko materialez 
gain, SPKen aurkako berariazko materialak ere kontuan izan behar dira. 

– Korrosiboen aurkako eta leherketaren aurkako instalazio elektrikoa, eta beharrezkoa 
bada, beste mota batzuetako arriskuen aurkako ezaugarriak dituena (hezetasuna, 
higadura mekanikoa...). 

– Eten-balbulak: eskuzkoak edota elektrikoak. 
– Aireztapen behartua edo naturala. 
– Seinalizazioa. 
– Berariazko emergentzia-plana. 
 
 

11.7.4. SUAREN AURKAKO BERARIAZKO INSTALAZIOAK 
 
– Suteetarako ur-hartuneak. 
– Suteetarako ur-hartune ekipatuak. 
– Sute-alarmak jasotzeko instalazioak. 
– Itzalgailuak. 
– Ihinztagailuak. 
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12. ESKUZKO ERREMINTAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESKUZKO ERREMINTAK 
 
 
Ezinbestean, eskuzko erremintak sektore guztietan erabiltzen dira, eta horregatik, kasu 

askotan larritasun-ikuspuntutik kezkatzeko ez izan arren, baja eragiten duten istripu-kopuruari 
erreparatzen badiogu, %8 – 10 eragiten dutela ikus daiteke. Horrek enpresari kalte ekonomikoa 
eragiten dio. 

 
 
 

12.1. ESKUZKO ERREMINTA-MOTAK 
 
 
 
 

– Eskuzko erreminta soilak 
 
 
 
 – Eskuzko erreminta dielektrikoak 
  edo isolatzaileak 
 
 
 
– Erreminta mekanikoak edo 
 eramangarriak 

 
 
 
 
 

– kolpatzekoak (mailua) 
– bihurtzekoak (bihurkina) 
– ebakitzekoak (aliketa) 

– elektrikoak (zulagailua) 
– pneumatikoak (mailua) 
– hidraulikoak (katua) 
– beste zenbait 

ESKUZKO 
ERREMINTAK 
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12.2. ESKUZKO ERREMINTEK ERAGINDAKO 
ISTRIPUEN JATORRIA 

 
Orokorrean, honako jatorri hauek daude: 
  

– Langileek oker erabiltzeagatik. 
– Egoera txarrean dauden erremintak erabiltzeagatik. 
– Atazari dagokion erreminta egokia ez erabiltzeagatik. 
– Erremintak toki arriskutsuan uzteagatik. 
– Erremintak era arriskutsuan eramateagatik. 
– Kontserbazio eta mantentze urriagatik. 

 
Honako taula honetan, erremintek eragindako istripuen jatorriak laburtzen dira: 
 
 

ERREMINTA EGOERA EZ SEGURUA EKINTZA EZ SEGURUA 

BIHURKINAK 

– Muturra edo gorputza okertua. 
– Muturra puntamotz edo 

obalatua. 
– Hondatutako kirtena, edo 

kirten ezpaldua edo apurtua. 

– Eskoplo-, palanka- edo puntzoi- 
lanetan erabiltzea. 

– Tamaina desegokiko bihurkina 
erabiltzea. 

– Esku batekin piezari eustea eta, aldi 
berean, bestearekin bihurkina 
erabiltzea. 

GANIBETAK  

– Orri koskaduna. 
– Kirten hondatua. 
– Esku-babes gabea edo 

desegokia. 

– Gorputzerantz ebakitzea. 
– Babeserako zorroa ez erabiltzea. 
– Palanka- edo bihurkin-lanetan 

erabiltzea. 
– Eskua eremu ez babestuan jartzea. 

ZIZELAK 

– Bizardun burua, edo orri 
desegokia edo zorroztu gabea. 

– Gehiegi tenplatzea buruan edo 
sorbatzean. 

– Beste langileen norabidean 
zizelatzea. 

– Azkoinak lasaitzeko edo estutzeko 
erabiltzea. 

– Palanka- edo bihurkin-lanetan 
erabiltzea. 

ESKOPLOAK ETA 
PUNTZOIAK 

– Burua biribildua. 
– Burua eta muturra ahulak. 
– Erremintaren gorputza 

motzegia. 

– Txarto eustea eta zuzentzea. 
– Palanka-lanetan erabiltzea. 
– Babeserako betaurrekoak ez 

erabiltzea. 

ALIKETAK ETA 
KURRIKAK 

– Muturrak puntamotzak edo 
higatuak. 

– Deformazioak ahoetan. 
– Higadura eremu ildaskatuan. 
– Ardatzaren gehiegizko 

lasaidura. 

– Aliketak kurrika-lanetan erabiltzea 
edo alderantziz. 

– Gehiegi edo gutxiegi estutzea. 
– Kirtenak palanka-lanetan erabiltzea. 
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ERREMINTA EGOERA EZ SEGURUA EKINTZA EZ SEGURUA 

KARRASKAK 
– Kirten gabe erabiltzea. 
– Hortzak hondatuak izatea. 
– Hortzek partikulak izatea. 

– Palanka- edo puntzoi-lanetan 
erabiltzea. 

– Mailuz kolpatzea. 

AZKOIN-GILTZAK 

– Baraila higatuak. 
– Akats mekanikoak. 

– Tamaina desegokiko giltza 
erabiltzea. 

– Estutze-momentua handiagotzeko 
erabiltze okerra. 

– Mailu-lanetan erabiltzea. 

ZERRAK – Entrama desegokia. 
– Erresistentzia gabeko kirtena. 

– Erabiltze ez egokia, orokorrean. 
– Materialari desegoki eustea. 

 
 
 
 

12.3. ESKUZKO ERREMINTA DIELEKTRIKOAK 
EDO ISOLATZAILEAK 

 
 
Behe-tentsioko instalazioetan lan egiteko eskuzko erremintak dira (ganibetak, bihurkinak, 

hariak moztekoak...), eta tentsioan dauden instalazioaren atalak manipulatzerakoan, 
segurtasun-isolamendu elektrikoa izan behar dute, langileek talka elektrikoa nozi ez dezaten. 

 
Funtzioa ondo betetzen dutela bermatzeko, derrigorrez, homologaziorako arau teknikoak 

bete behar dituzte. 
 
 
 

12.4. ERREMINTA MEKANIKOAK EDO 
ERAMANGARRIAK 

 
Erabilpen handiena erreminta elektriko eramangarriena izaten da (zulagailua, lixagailua, 

artezteko makina...), eta horien inguruan esan beharra dago, eskuzko erreminten 
erabilpenagatik sortzen diren arriskuez gain, arrisku-elektrikoa ere aipatzekoa dela; eta, 
horrekin lotuta, honako sailkapen hau azaldu behar da: 

 
 I. motako erremintak: isolamendu-maila isolamendu funtzionalaren motakoa da; 

alegia, zuzeneko kontaktutik babestekoa, eta erremintaren funtzionamendua 
bermatzeko isolamendua; lur-konexiorako kablea eraman dezakete edo ez. 

 
 II. motako erremintak: isolamendu bikoitzaren bitartez edo isolamendu indartuaren 

bitartez, erabateko isolamendua izaten dute, eta lur-konexiorako kablea ez dago 
aurreikusita. Isolamendu bikoitzaren ikurra eramaten dute. 

 
 III. motako erremintak: oso tentsio baxuan funtzionatzen duten erremintak (50 V edo 

24 V baino baxuagoan). 
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ERREMINTA EGOERA EZ SEGURUA EKINTZA EZ SEGURUA 

ERREMINTA 
ELEKTRIKOAK 

– Lur-konexiorik ez dago, edo ez 
dago konektatua. 

– Isolamendu akastuna. 
– Txinparta elektrikoak. 
– Kableak era arriskutsuan 

hedatzea. 

– Gehiegi erabiltzea. 
– Ataza hasi baino lehen, euskarria ez 

bermatzea. 
– Eskularruen edo arropen zatiak 

harrapa ditzaketenak erabiltzea. 
– Begietako babesa ez erabiltzea. 

IGOTZEKO KATUAK 

– Hari higatua. 
– Oinarri ez sendoa. 
– Zikinkeria. 
– Kirten txikia edo egoera 

txarrean dagoena. 

– Gainkargatzea. 
– Igo ondoren zerbaiten euskarri gisa 

erabiltzea. 

 
 
 




	LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA
	Aurkibidea
	1. Lan-istripuak
	1.1. Sarrera
	1.2. Lan-istripuak
	1.2.1. Definizio tekniko-prebentiboa
	1.2.2. Legezko definizioa
	1.2.3. Lan-istripuen xehetasunak
	1.2.4. Lan-istripuak ez direnak
	1.2.5. Honako ezaugarri hauek ez dute eragotziko istripu bat lan-istriputzak hartzea
	1.2.6. Gatazka sortzen duten diagnostiko batzuk

	1.3. Lan-bajen legezko kalifikazioak (laburpen-taula)
	1.4. Istripuen ondorio juridikoak
	1.4.1. Aldi baterako ezintasuna (ABE)
	1.4.2. Baliaezintasun iraunkorra (EI)
	1.4.2.1. Baliaezintasun iraunkor partziala (EIP)
	1.4.2.2. Balioezintasun iraunkor osoa (EIO)
	1.4.2.3. Baliaezintasun iraunkor absolutua (EIA)
	1.4.2.4. Ezintasun iraunkor absolutu handia (EIAH)

	1.4.3. Behin-behineko baliaezintasuna (BE)


	2. Lan-istripuen azterketa estatistikoa
	2.1. Sarrera
	2.2. Sailkatzeko faktoreak
	2.3. Adierazle estatistikoak
	2.4. Istripuen jakinaraztea
	2.4.1. Betebeharrak

	2.5. Baja eragindako istripuak jakinarazteko partea

	3. Gaixotasun profesionalak
	3.1. Definizioak
	3.1.1. Definizio tekniko-prebentiboa
	3.1.2. Legezko definizioa
	3.1.3. Lanarekin erlazionatutako gaixotasunak


	4. Arrisku-motak eta lan-arriskuen prebentzioaren arloak
	4.1. Lan-arriskuen sailkapena
	4.1.1. Arrisku mekanikoak
	4.1.2. Arrisku fisikoak
	4.1.3. Arrisku kimikoak
	4.1.4. Arrisku biologikoak
	4.1.5. Arrisku psikosoziologikoak
	4.1.6. Arrisku ergonomikoak
	4.1.7. Lan-arriskuaren definizioa, legearen arabera
	4.1.8. Beste definizio batzuk

	4.2. Lan-arriskuen prebentzioaren arloak
	4.2.1. Segurtasuna
	4.2.2. Higiene industriala (HI)
	4.2.3. Ergonomia
	4.2.4. Psikosoziologia aplikatua
	4.2.5. Lan-osasuna
	4.2.6. Beste zenbait


	5. Lan-arriskuen prebentzioaren oinarriak
	5.1. Lan-prebentziorako oinarrizko printzipioak
	5.2. Arriskuen identifikazioa
	5.3. Arriskuen ebaluazioa
	5.4. Arriskuaren kontrola
	5.4.1. Babes kolektiboa versus banakako babesa
	5.4.2. Langileei informazioa
	5.4.3. Langileen trebakuntza
	5.4.4. Seinalizazioa


	6. Istripuen ikerketa
	6.1. Istripuen eragile generikoak
	6.2. Giza faktorea eta prebentzioa
	6.3. Istripuen ikerketa: deskribapena
	6.4. Kausa-zuhaitzaren teknika

	7. Segurtasun-ikuskapena
	7.1. Helburuak
	7.2. Segurtasun-ikuskapena egiteko erak
	7.3. Txekeo-zerrendak

	8. Lan-arauak
	8.1. Sarrera
	8.2. Xehetasunak
	8.3. Lan-arauren edukiak eta formatua

	9. Lan-eremuak
	Lan-eremuak
	9.1. Xehetasun orokor batzuk
	9.1.1. Egituren segurtasuna
	9.1.2. Azalera eta kubikazioa
	9.1.3. Zoruak

	9.2. Altuerak
	9.3. Beste elementu batzuk
	9.4. Zirkulaziorako bideak
	9.5. Zama-lanetako kaiak
	9.6. Ateak eta atetzarrak
	9.7. Arrapalak
	9.8. Eskailerak
	9.9. Eskuko eskailerak
	9.10. Zurubiak
	9.11. Kontuan hartu beharreko beste neurri orokor batzuk
	9.12. Ordena eta garbitasuna
	9.13. Ingurumenaren egoera
	9.14. Aireztapena
	9.15. Airearen berriztapena
	9.16. Languneetako argiztapena
	9.17. Komunak eta beste zenbait leku

	10. Segurtasuna makinetan
	Segurtasuna makinetan
	10.1. Arriskuak makinetan
	10.2. Makinen atalak
	10.3. Makinetako arriskuen balioespena
	10.4. Makinetarako segurtasun-sistemak
	10.5. Katigamendu- eta blokeaketa-sistemak (KBS)
	10.6. Agintearekin erantsitako babesgailuak
	10.7. Babesgailuen beste ezaugarri orokor batzuk
	10.8. Presentzia-detektagailuak
	10.9. Bi eskuko aginteak
	10.10. Beste aginte-mota batzuk

	11. Substantzia eta prestakin kimikoak
	Substantzia eta prestakin kimikoak (SPK)
	11.1. Arriskuen zerrenda
	11.2. Substantzia eta prestakin kimikoei buruzko informazioa
	11.2.1. Segurtasun-fitxa
	11.2.2. Etiketak

	11.3. Substantziak eta prestakinak enpresa barruan
	11.4. SPK-en manipulaziorako praktika onerako aholkuak
	11.5. SPK-en biltegiak
	11.6. Biltegiratzean eragina duten faktoreak
	11.7. Neurri teknikoak
	11.7.1. Biltegiak non kokatu?
	11.7.2. Ezaugarri arkitektonikoak
	11.7.3. Beste zenbait neurri tekniko osagarri
	11.7.4. Suaren aurkako berariazko instalazioak


	12. Eskuzko erremintak
	Eskuzko erremintak
	12.1. Eskuzko erreminta-motak
	12.2. Eskuzko erremintek eragindako istripuen jatorria
	12.3. Eskuzko erreminta dielektrikoak edo isolatzaileak
	12.4. Erreminta mekanikoak edo eramangarriak



