
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRIZKO BLOKEAK EBAKITZEKO MAKINEN MANEIUA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0478 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko blokea ebakitzea Iraupena 130 

Harri naturaleko blokearen harrera eta biltegiratzea. 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Produktu erdilanduen kalitate-kontrola. 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0634_2 HARRI NATURALEKO BLOKEA EBAKITZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB4 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko blokea ebakitzeko makina, erreminta eta bitarteko osagarri guztiak sailkatzea, horien ezaugarriak eta ahalmenak 

identifikatuz  
EI1.1 Blokea ebakitzean erabilitako makina-mota nagusiak bereiztea: ehungailuak, disko-zerrak, hari-makinak, zizailak eta beste batzuk, 
harri motekin eta lortu beharreko produktuekin lotuz.  
EI1.2 Blokea ebakitzeko makina nagusien funtzionamendua eta ezaugarriak deskribatzea.  
EI1.3 Prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak deskribatzea, ebaketa-sistemekin lotuz. 
EI1.4 Ebaketa-prozesu bakoitzerako beharrezko kontsumigarriak sailkatzea, haien funtzioen eta tipologiaren arabera.  
EI1.5 Ebaketa-prozesuan kontrolatu beharreko parametro nagusiak zerrendatzea, eta harri-mota bakoitzaren araberako balio onenen 
berri izatea.  

 
A2: Harri naturaleko blokeak prestatzeko eta zerratzeko eragiketak egitea, ezarritako prozedurei jarraikiz eta lan-arriskuen prebentzioko eta 

ingurumen-babeseko indarreko araudia betez. 
EI2.1 Harriaren ebaketa naturaleko planoak bereiztea, elementu eramaileetan ongi kokatzeko. 
EI2.2 Ebaketa-prozesuaren fase eta eragiketa desberdinak identifikatzea, dagozkien sistemekin lotuz.  
EI2.3 Eskuragarri dauden ebaketa-makinen, ebaki beharreko materialaren ezaugarrien eta lan-agindu jakin baten araberako kasu 
praktiko batean: 

- Eragiketa-sekuentziarik onena ezartzea. 
- Segurtasun-sistemen funtzionamendua egiaztatzea.  
- Blokeak elementu eramaileen gainean kokatzea, nibelatzea, zuzentzea eta egonkortzea, segurtasun-baldintzei jarraikiz, 

ondoren ebakitzeko.  
- Ebaketa-lanabesak muntatzea eta prestatzea. 
- Zerratze-zikloa ongi programatzea. 
- Makina martxan jartzea, erabilera-eskuliburuan ezarritako prozedurari jarraikiz. 
- Kontrol-parametroak erregulatzea, ezarritako perdoien barruan egin dadin prozesua.  
- Prozesuko parametroak dagokion partean erregistratzea.  
- Hartu beharreko segurtasun-neurriak ongi deskribatzea. 
- Ebaketarako erabilitako kontsumigarrien higadura-maila balioestea. 
- Hozgarri-ekarpena eta nahasketa urratzailea haztatzea ehungailu tradizionalaren kasuan. 
- Ondoriozko produktuak egonkortzea, ondoren garraiatzeko. 

EI2.4 Ebaketa-eragiketetarako hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea, norbera babesteko ekipamenduei, larrialdi-geldialdiei, 
hesi babesleei eta argi-seinaleei dagokienez bereziki. 
BI2.5 Ebaketa-prozesuko hondakinak kentzeko, birziklatzeko eta tratatzeko oinarrizko gailuak deskribatzea. 

 
Edukiak 
1. Blokea ebakitzeko makinak  

o Ehungailuak: tradizionalak eta diamantatuak. Ezaugarriak, funtzioak eta aplikazioak.  
o Disko-zerrak: motak, ezaugarriak, funtzioak eta kontsumigarriak.  
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o Hari diamantatuko makinak: hari bakarrekoak eta hari askotarikoak. Ezaugarriak eta funtzioak. Hari-motak.  
o Blokea ebakitzeko bestelako makinak. Ezaugarriak eta funtzioak. 
o Instalazioak eta ekipamendu osagarriak. 
o Kontsumigarriak.  

 
2. Blokea ebakitzeko prestaketa.  

o Harri naturalaren motak, gogortasunaren arabera.  
o Harri naturaleko blokeak. Zerratzeko aukerak. Ebaketa-planoak. Hautatzeko irizpideak. 
o Zubi-garabia. Gehieneko karga. 
o Blokeak eslingatzeko teknikak.  
o Blokeak mugitzeko segurtasun-neurriak. 
o Blokeak elementu eramaileetan zuzentzeko, nibelatzeko eta egonkortzeko teknikak. Segurtasun-neurriak. 

 
3. Harri naturala ebakitzeko prozesua.  

o Ebakitzeko prozedurak hainbat makinatan: Ehungailua. Diskodun ebaketa-makinak. Haridun ebaketa-makinak. Bestelako makina 
eta erremintak.  

o Ebaketarekin lotutako informazio teknikoa.  
o Ebaketa-aginduak: interpretazioa.  
o Ebaketa-lanabesen muntaketa.  
o Zumitzak jartzea.  
o Zumitzak elikatzeko granaila. 
o Eragiketa-prozesuak. Makinen programazioa. Martxan jartzea Operazioa.  
o Ebaketa-prozesua kontrolatzeko teknikak. Kontroleko parametroak: presioa, abiadura, lohien zirkulazioa eta granaila. 
o Hozgarri- eta urratzaile-nahasketa. Nahasketen dentsitatearen kontrola. Granulometria-kontrola. Urratzailearen ezaugarrien 

neurketa. 
o Ebaketa-eragiketetarako baliabide osagarrien tipologia.  
o Hidrogarbigailuak.  
o Bentosak, eslingak, pintzak.  

 
4. Blokea ebakitzeko makinak mantentzea.  

o Ebaketa-makinak mantentzea: prebentiboa, zuzentzailea eta prediktiboa.  
o Erabilitako erreminta eta ekipamendu osagarriak.  
o Blokea ebakitzeko makinetarako mantentze-eragiketa nagusiak.  
o Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak.  
o Mantentze-lanetako plana. Interpretazioa. 
o Mantentze-parteak. Elaborazioa. 

 
5. Segurtasun- eta ingurumen-neurriak blokea ebakitzeko eragiketetan.  

o Blokea ebakitzeko lan-arrisku nagusiak. 
o Segurtasun-neurriak.  
o Norbera babesteko elementuak.  
o Makinen segurtasun-gailuak. 
o Ingurumenaren babesa. Sentsibilizazioa eta kontrola. 
o Ingurumen-arrisku nagusiak. Hondakinak. Isurketak. Hauts-emisioa. Zarata  
o Ingurumena babesteko neurriak.  

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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

gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturala lantzea              
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