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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
HARRI NATURALEKO BLOKE PRIMARIOEN EBAKETA HARI 
DIAMANTATUDUN EBAKETA-MAKINAK ETA EBAKETA 
MEKANIKOKO BESTELAKO EKIPAMENDUAK ERABILITA 

Berariazkoa 

Kodea  UF0486 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalaren erauzketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko blokeen erauzketa Iraupena 180 

Harri naturaleko bloke primarioen ebaketa besodun lugorritzeko 
tresnak eta disko-ebakigailuak erabilita 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Harri naturaleko bloke primarioen zulaketa eta eraispena 

Iraupena 
90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0425_2 HARRI NATURALEKO BLOKEAK ERAUZTEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harria ebakitzeko hari diamantatudun, ur-zorrotadadun, zulatzeko, mailu pikatzailedun edo lantza termikodun makinak deskribatzea eta 

harri naturaleko blokeen erauzketarekin loturiko teknika egokiekin lotzea.  
EI1.1 Ebaketa bidezko erauzketa-lanak azaltzea eta prozesuaren faseak prozesua aurrera eramateko beharrezko baliabide eta 
eragiketekin lotzea. 
EI1.2 Harri naturalaren abiatze-planoak eta diaklasak ezagutzea harriaren gainean ebaketa-planoak markatzeko, betiere beharrezkoak 
diren markatzeko eta zuzentzeko elementuen bitartez. 
EI1.3 Harri naturalaren ebaketa-planoak interpretatzea barrena-zuloen posizioa, norabidea eta inklinazioa zuinkatzeko hari diamantatua 
igaro dadin. 
EI1.4 Harrobian harria ebakitzeko erabiltzen diren lanabesen eta makineriaren moten ezaugarriak eta erabiltzeko moduak deskribatzea. 

 
A2: Hari diamantatudun ebaketako eta zulaketako makinekin eragitea, baita erauzketan erabiltzen den bestelako makineriarekin ere, 

prestakuntza bideratuta dagoen harri-motaren arabera; horretarako, harri naturaleko blokeak erauzteko teknika egokiak erabili behar 
dira eta laneko eta ingurumeneko segurtasun-baldintzak bete. 
EI2.1 Harri diamantatua igarotzeko zuloak egitea aldez aurreko trazatuaren arabera eta zuloen arteko konexioa lortzea.  
EI2.2 Ebaketa-makinak prestatzeko prozedurak aplikatzea, makinak modu seguruan kokatzea eta hari diamantatua prestatu eta lotzea. 
EI2.3 Ebaketa-makinak programatzea eta parametro egokiak doitzea, arrokaren izaeraren arabera. 
EI2.4 Ebaketako makineriarekin eragitea, prozesuaren garapena eta ebaketa-lanabesaren higadura gainbegiratzea eta krokadurak edo 
harrapaketak saihestea, erabiltzeko eskuliburuaren argibideei jarraikiz. 
EI2.5 Ebaketa-makinen mantentze-lanetako prozedurak aplikatzea erabiltzeko argibideen arabera eta, hala badagokio, elektrizitate- edo 
ur-sare osagarriak muntatzea edo akoplatzea. 
EI2.6 Laneko arriskuen prebentzio-arauak aplikatzea, bereziki, makineriaren, instalazioen eta baliabide osagarrien erabilera egokiari 
buruzkoak. 

 
Edukiak 
1. Arroken eta lan-ingurunearen ezaugarriak erauzketan.  

o Harri naturalaren mota guztien osaera eta ezaugarriak. 
o Etenak eta irregulartasunak: haustura, diaklasak, "ileak", estratuak, kolorea, eskistositatea, dikeak edo kuartzo-betak, mineral 

metalikoak eta abar. 
o Abiatze-planoak. Ezagutzeko teknikak. Ebaketa-planoak.  
o Markatzeko eta zuzentzeko lanabes-motak. 
o Harri naturaleko blokeen erauzketa. Erauzketa ebaketa-makinen bitartez. Erauzketa zulaketen eta leherketen bitartez. 
o Segurtasun-neurri orokorrak harri naturaleko blokeen erauzketan: garaierako lanak, maila bereko eta desberdineko erortzeak, 

harrapaketak, solteko arroken proiekzioa. 
o Babes indibidual eta kolektiboko sistemak eta neurriak.  
o Lanbide-gaixotasunak: Silikosia.  
o Ingurumena babesteko neurriak: hondakinak, isurketak, hauts-emisioa eta zarata  
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2. Haridun ebaketako makineria, erremintak eta baliabide osagarriak eta ebaketa mekanikoko bestelako ekipamenduak.  

o Ebaketarako makineria-motak. Ezaugarriak eta funtzioak. Osagai nagusiak: elementu mekanikoak, elektrikoak, hidraulikoak eta 
pneumatikoak: 

• Hari-ebakigailuak 
• Ur-zorrotadadun ebakigailuak 
• Lantza termikoak  
• Zulagailuak  
• Mailu pikatzaileak 
• Hidrogarbigailuak  

o Eskuzko makinak eta erremintak: ezaugarriak, maneiua eta mantentze-lanak. 
o Energia elektrikoa, aire konprimatua eta ura banatzeko sareak: ezaugarriak, funtzioak eta mantentze-lanak.  
o Lanabesak eta kontsumigarriak: muntaketa, mantentze-lanak eta berritzea.  
o Prebentzioko mantentze-lanen hondakinen kudeaketa: enbalajeak, olioak, bateriak, iragazkiak, pneumatikoak.  

 
3. Hari diamantatudun ebaketa-makinen eragiketa.  

o Ebaketa-teknikak.  
o Hari-ebakigailuak. Aurretiko zulaketa. Kokapena. Programazioa eta prestaketa: hariaren abiadura eta tentsioa, multzoaren 

aurrerabidearen kalkulua. Polea gidatzaileak eta direkzionamenduak. Hariaren loturak: elementuak eta erremintak. Hozte-sistema. 
Mantentze-lanak. 

o Haridun ebaketa-eragiketetarako segurtasun-neurri espezifikoak. 
o Norbera babesteko ekipoak. Makinen segurtasun-gailuak. Sare elektrikoen eta aire konprimatuaren sareen arriskuak. Segurtasun-

neurri kolektiboak. 
o Hondakinen kudeaketa: kontsumigarriak eta enbalajeak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
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 naturalaren erauzketa              
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