
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BLOKE SEKUNDARIOA ZATITZEA BLOKE KOMERTZIALAK ETA 

PRODUKTU ERATORRIAK LORTZEKO Berariazkoa 
Kodea  UF0490 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalaren erauzketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko blokeen konformazioa Iraupena 110 

Bloke primarioaren ebaketa bloke sekundarioa 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 LB2 lanbide-
burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Blokeak eskuairaketako makineriaren eta erreminten bitartez zatitzeko dauden teknikak eta prozedurak aplikatzea, merkatuan 

onartutako kalitateko eta neurrietako piezak lortzeko. 
EI1.1 Blokearen egonkortasuna egiaztatzea, baita langileek lan egingo duten inguruko eremuaren egoera ere. 
EI1.2 Blokea zatitzeko beharrezkoa den makineria posizio seguruan kokatzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea.  
EI1.3 Eskuairaketa-makinekin eragitea blokeak tamaina egokietan zatitzeko, betiere gerora erabili ahal izateko.  
EI1.4 Mailu kolpekari pneumatikoarekin eragitea, parpainarria lortzeko erabiltzen diren zirientzako ahokalekuak egitearren.  
EI1.5 Ziriak eta mazoak erabiltzea bloke komertzialak eta azpiproduktuak lortzeko, ebaketarako beharrezkoak diren kolpe-
sekuentziarekin, indarrarekin eta antolamenduarekin. 
EI1.6 Hauts-emisioa galarazteko eta zarata-emisioa minimizatzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak aplikatzea. 
EI1.7 Zatiketako eta/edo eskuairaketako makinen eta erreminten mantentze-lanak egitea, erabiltzeko argibideei jarraikiz eta, hala 
badagokio, elektrizitateko, aire konprimatuko eta uretako sare osagarriak muntatzea eta akoplatzea. 

 

Edukiak 
1. Blokearen eskuairaketa  

o Mailuak prestatzeko eta lerrokatzeko teknikak. 
o Eskuairaketarako erabiltzen diren makinen eta erreminten eragiketa.  Mantentze-lanak.  
o Blokearen eskuairaketa zirien eta mazoen, kolpaketako ziri hidraulikoen eta pneumatikoen bitartez. 
o Eskuairaketaren soberakinak ateratzea.  

 
2. Azpiproduktuen lanketa  

o Parpainarriaren lanketa. 
o Harlanduak egitea. 
o Zutabeen eta beste eraikuntza-elementuen lanketa, ebaketa naturalean.  
o Harriaren haustura, gerora birrintzeko. 

 

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. 
 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalaren erauzketa              
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