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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO BLOKE PRIMARIOEN ZULAKETA ETA 

ERAISPENA Berariazkoa 
Kodea  UF0488 
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 hari diamantatudun 
ebaketa-makinak eta ebaketa mekanikoko bestelako ekipamenduak 
erabilita 

50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Harri naturaleko bloke primarioen ebaketa besodun lugorritzeko 
tresnak eta disko-ebakigailuak erabilita 

Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0425_2 HARRI NATURALEKO BLOKEAK ERAUZTEA gaitasun-ataleko LB3 eta LB4 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko blokeak erauzteko zulaketa-makineria erabiltzea leherketaren proiektu-tipoari jarraikiz eta laneko eta ingurumeneko 

segurtasun-baldintzak betez. 
EI1.1 Ebaketa-planoa bat dator bloke primarioan abiatze-plano izatea nahi genuenarekin. 
EI1.2 Tiro marradunaren kasuan, hozken norabidea bat dator bloke primarioaren abiatze-planoarekin. 
EI1.3 Ebaketa horizontalen kasuan, norabideak arrokaren legea kontuan izan beharko du. 
EI1.4 Barrena-zuloak ezartzeko garaian, arroken ebaki naturalen (diaklasak, failak eta abar) aprobetxamendua kontuan izan behar da. 
EI1.5 Zulaketa-lanak egiteko garaian segurtasun-arauak bete behar dira, bereziki, garaierako lanei, erorikoen prebentzioari, harrapaketei 
eta norbera babesteko ekipamenduen erabilerari dagokienez. 
EI1.6 Ingurumena babesteko neurriak bete egiten dira hozte-uren isurketei, hauts-emisioari eta zarata sortzeari dagokienez. 
 

A2: Bloke primarioa bereizteko eta harrobi-plazan eraisteko erabiltzen diren prozedurak eta erremintak aztertzea, segurtasun-baldintzak 
betez. 
EI2.1 Bloke primarioa jartzen den ohantzea prestatu egiten da. 
EI4.2 Bereizteko eta eraisteko makinak jardunean has daitezen bloke primarioan egin beharreko lanak egiten dira.  
EI4.3 Bloke primarioa etzanda eta egonkor geratzen da harrobi-plazan, arroka-masatik erabat bereizita. 
EI2.4 Bereizketa-planoa bat dator esfoliazioarenarekin. 
EI2.5 Bloke primarioak bereizteko eta eraisteko lanak egiteko garaian segurtasun-arauak betetzen dira, bereziki, harrapaketak eta 
solteko arroken proiekzioak saihesteari dagokienez. 

 
Edukiak 
1. Leherketetarako zulaketa-teknikak.  

o Harri naturala lehergaiekin ebakitzeko teknikak  
o Barrenaketa-metodoak 
o Zulaketako makinak eta erremintak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. Osagai nagusiak: elementu mekanikoak, elektrikoak, 

hidraulikoak eta pneumatikoak.  
• Mailua,  
• Bankeatzaileak  
• Zulagailuak 
• Zulatzeko orgak 

o Zulaketako kontsumigarriak 
o Harri naturala lehergaiekin ebakitzeko sistemak 
o Ebaketa-eskemen motak: Tiro marraduna, jasodurak, zapatak sartzekoak, aurrebakiak bultzadarekin 
o Leherketa-planoaren interpretazioa 
o Eskemaren zuinketa 
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o Destrozarako zulaketa-eskemak 
o Eskema-motak: Ondoz ondoko laukiak, hiruzuloa, zanga, bankada, putzua, estutzea. 
o Leherketa-planoaren interpretazioa 
o Eskemaren zuinketa  

 
2. Zulatzeko ekipamenduen eta erreminten prestaketa eta mantentze-lanak.  

o Ekipamenduen kokapena. Prestaketa.  
o Zulatzeko makinen eta erreminten erabileraren mantentze-lanak  
o Segurtasun-neurriak. Makinen egonkortasuna, ezponden, bankuen eta pisten egonkortasuna. 

 
3. Zulatzeko ekipamenduen eta erreminten maneiua.  

o Ekipamenduen maneiua. 
o Makinen zati mugikorren biraketa 
o Zulaketa-parametroen doiketa  
o Higiene- eta osasun-neurriak zulatzeko makinen eta erreminten erabileran: hauts-babesa, zarata, bibrazioak eta proiekzioak  
o Hondakinen kudeaketa: enbalajeak, olioak, iragazkiak, pneumatikoak eta kontsumigarriak  

 
4. Bloke primarioaren bereizketa eta eraispena  

o Bloke primarioak abiatzeko eta eraisteko prozedurak.  
o Abiatzerako eta eraispenerako makineria eta erremintak. 

• Bereizteko kuxinak.  
• Katu hidraulikoak.  
• Makineria astunaren inplementuak: mailu pikatzailea, luzagarria, urkilak 

o Ohantzearen prestaketa.  
o Tiratzeko edo bultzatzeko lanabesari eusteko hozkak. 
o Segurtasuna abiatzean eta eraispenean: harrapaketak, arroka-jausiak, erortzeak, proiekzioak, harrapatzeak. 

 
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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