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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BLOKE PRIMARIOAREN EBAKETA BLOKE SEKUNDARIOA 

LORTZEKO Berariazkoa 
Kodea  UF0489 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalaren erauzketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko blokeen konformazioa Iraupena 110 

Bloke sekundarioa zatitzea bloke komertzialak eta produktu 
eratorriak lortzeko 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Harri naturaleko blokeen sailkapena, neurketa eta markatzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0427_2 HARRI NATURALEKO BLOKEEN KONFORMAZIOA EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-
burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bloke primarioa makineria konbentzionalaren eta erreminten bitartez zatitzeko dauden teknikak eta prozedurak aztertzea, merkatuan 

onartutako neurrietara eta kalitateetara egokituta. 
EI1.1 Ebaketako eta esfoliazioko planoak identifikatzea gerora blokea zatitzeko eta aprobetxamendu optimoa lortzeko, neurri 
komertzialetara egokituta. 
EI1.2 Harri naturaleko blokeak zatitzeko erabiltzen diren eragiketa nagusiak deskribatzea. 
EI1.3 Harri naturaleko bloke primarioak zatitzeko prozesua aztertzea, inplikatutako eragiketak sekuentziatzearren eta beharrezkoak 
diren baliabideak ezartzearren. 
EI1.4 Bloke komertzialaren kasuan ohiko moduan erabiltzen diren neurri komertzialak zerrendatzea. 

 
A2: Zatitzeko asmoz, bloke primarioa eskuairatzeko eta zulatzeko erabiltzen diren makinak eta erremintak ezagutzea eta bakoitzaren 

funtzioak eta xedeak identifikatzea. 
EI2.1 Bloke primarioaren ebaketa egiteko erabiltzen den zulagailu multiplearen ezaugarriak eta erabiltzeko modua deskribatzea. 
EI2.2 Xafla bakarreko eta hari bakarreko ebaketa-makinaren ezaugarriak eta erabiltzeko modua zehaztea. 
EI2.3 Diskodun ebaketa-makinaren ezaugarriak eta funtzionamendua zehaztea. 
EI2.4 Lugorritzeko tresnaren ezaugarriak eta prestazioak zerrendatzea. 

 
Edukiak 
1. Bloke primarioak zatitzeko teknikak  

o Arroken propietateak erdibitzeari dagokionez. Arrokaren ebaketako eta esfoliazioko planoak.  
o Barrenatzeko teknikak eta prozedurak.  
o Blokeak egonkortzeko teknikak. Languneak. 
o Ebaketa-lerroak markatzea. 
o Moteltze-ohantzearen prestaketa. 
o Blokeak iraultzea. Iraultze-probak.  
o Segurtasun-neurri orokorrak harri naturaleko blokeen erauzketan: garaierako lanak, maila bereko eta desberdineko erortzeak, 

harrapaketak, solteko arroken proiekzioa. Babes indibidual eta kolektiboko sistemak eta neurriak.  
o Lanbide-gaixotasunak: Silikosia.  
o Ingurumena babesteko neurriak: hondakinak, isurketak, hauts-emisioa eta zarata. 

 
2. Blokeak zatitzeko makineriaren eragiketa  

o Blokeak zatitzeko makineriaren tipologia. 
o Zulagailu multiplea: ezaugarriak eta funtzioak. Operazioa. Mantentze-lanak. 
o Xafla bakarreko eta hari bakarreko ebaketa-makina: ezaugarriak eta funtzioak. Operazioa. Mantentze-lanak. 
o Diamantatutako diskodun ebaketa-makina: ezaugarriak eta funtzioak. Operazioa. Mantentze-lanak. 
o Lugorritzeko tresna: ezaugarriak eta funtzioak. Operazioa. Mantentze-lanak. 
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o Ebaketako eta zulaketako eragiketetarako segurtasun-neurri espezifikoak. Norbera babesteko ekipoak. Makinen segurtasun-
gailuak. Sare elektrikoen eta aire konprimatuaren sareen arriskuak. 

 
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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