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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
IDENTIFIKAZIOA
5

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

IZENA
HARRI NATURALAREN ERAUZKETA

KODEA
IEXD0208

LANBIDE-ARLOA
Erauzketa-industriak

LANBIDE-EREMUA
Harri naturala.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IEX135_2 Harri naturalaren erauzketa (1087 / 2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Harri naturaleko blokeen erauzketako eta konformazioko eragiketak egitea, ebaketa-makinen eta/edo zulaketen eta
leherketen bitartez, gerora transformatzeko; horretarako, laneko arriskuen prebentzioari, meatze-segurtasunari eta
ingurumena babesteari buruzko indarreko arauak aplikatu behar dira.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

-

UC0425_2: Harri naturaleko blokeak erauztea.

-

UC0426_2: Aire zabaleko leherketak egitea.

-

UC0427_2: Harri naturaleko blokeen konformazioa egitea.

DUTEN

GAITASUN-

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Enpresa handi, ertain eta txikietako (batik bat, pribatuak) produkzio-eremuan garatzen du bere lanbide-jarduera.
Funtzio teknikoak betetzen ditu, goragokoek ezarritako helburuak eta emandako aginduak betetzen ditu, eta
goragoko horien argibide orokorrak jasotzen ditu, baita haiek jakinaren gainean jarri ere.

Produkzio-sektoreak
Erauzketa-industrien sektorean jarduten du, harri naturalaren erauzketaren azpisektorean eta, bereziki, honako
produkzio-jarduera hauetan:
Granitoaren erauzketa.
Marmolaren erauzketa.
Arbelaren erauzketa.

Lanbideak edo lanpostuak
6

7421.005.1 Harri apaingarriak erauzteko meatzaria
Harri apaingarrietarako erreminta diamantatudun ebaketako makinako operadorea.

Harri naturalaren erauzketa

Harri apaingarrien ebaketa-makinetako operadorea.
8111.005.8 Harri apaingarrietarako disko-makinako operadorea.
8111.003.6 Zulatzeko makinetako operadorea.
7422.001.8 Meatzeetako artillaria.

Lanbidean jarduteko nahitaez bete beharreko eskakizunak
Artillari jarduteko Gobernuaren dagokion Ordezkaritzako Industria eta Energia Sailak emandako ziurtagiri eskuratu
beharko da, Lehergaiei buruzko Erregelamendua onartzen duen 1998ko otsailaren 16ko 230/1998 Errege
Dekretuaren 195.4 artikuluari jarraikiz.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0425_2:
Harri naturaleko blokeen erauzketa

MF0426_2: (ZEHARKAKOA)
Aire zabaleko leherketak

MF0427_2:
Harri naturaleko blokeen konformazioa

ORDUAK

180

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0486: Harri naturaleko bloke primarioen
ebaketa hari diamantatudun ebaketa-makinak
eta ebaketa mekanikoko bestelako
ekipamenduak erabilita

50

UF0487: Harri naturaleko bloke primarioen
ebaketa besodun lugorritzeko tresnak eta
disko-ebakigailuak erabilita

40

UF0488: Harri naturaleko bloke primarioen
zulaketa eta eraispena

90

UF0489: Bloke primarioaren ebaketa bloke
sekundarioa lortzeko

40

UF0490: Bloke sekundarioa zatitzea bloke
komertzialak eta produktu eratorriak lortzeko

40

UF0491: Harri naturaleko blokeen
sailkapena, neurketa eta markatzea

30

80

110

MP0105:
Harri naturalaren erauzketako lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

450
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1. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO BLOKEAK ERAUZTEA
Kodea: UC0425_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ebaketa-eragiketak egitea hari diamantatudun, ur-zorrotadadun, zulatzeko edo mailu pikatzailedun makinekin,
ezarritako ezaugarriak eta eskakizunak betetzen dituzten harri-bloke primarioak lortzeko, betiere espezifikazio teknikoei
jarraikiz eta segurtasunari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dauden arauak beteta.
BI1.1 Produkzio-maila ongi ikusteko moduan eta garbi geratzen da, lurrik, solteko harririk edo antzu-hondarrik
gabe.
BI1.2 Ebaketa-planoak harri-masaren gainean definituta eta markatuta geratzen dira.
BI1.3 Hari diamantatua igarotzeko zuloek norabide/inklinazio zuzena dute ebaketa-planoen arabera, bat datoz eta
haria zuloetan barrena sar daiteke.
BI1.4 Hari diamantatua behar bezala lotuta eta okerra dago begizta osatzeko, abiadura eta aurrerabidea egokiak
dira ebakia azkar eta osorik egiteko, eta hozgarriaren fluxua nahikoa eta etengabea da.
BI1.5 Ebakiak eginda eta bukatuta geratzen dira, beste noranzkoko ebakia eta bereizketa horizontalaren kota
gaindituta.
BI1.6 Hari diamantatuarekin alderantzizko katenariaren metodoaren bitartez egindako ebakiaren kasuan, ebakiak
bereizketa horizontalaren sestra erraz gainditzen du.
BI1.7 Bloke primarioaren bereizketa garbia eta osoa da, krokadurarik eta bukatu gabeko ebakirik gabe.
BI1.8 Makinen mantentze-lanetako programa bete egiten da makineriaren maneiuari eta mantentze-lanei buruzko
eskuliburuei jarraikiz.
BI1.9 Mantentze-lanetako fitxak eta gainerako dokumentazioa bete egiten dira ezarritako argibideei jarraikiz.
BI1.10 Ebaketako eta mantentze-lanetako zereginak segurtasun-arauak betez egiten dira, bereziki, garaierako
lanei, maila bereko eta desberdineko erortzeei, harrapaketei eta norbera babesteko ekipamenduen erabilerari
dagokienez.
BI1.11 Ingurumena babesteko neurriak errespetatu egiten dira, batik bat, hozte-uren isurketei, hauts-emisioari eta
zarata sortzeari buruzkoak.
LB2 Harri naturala ebakitzea, besodun lugorritzeko tresnak eta disko-ebakigailuak erabilita, dimentsio egokiak dituzten
blokeak lortzeko, betiere ezarritako eskakizunak eta segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko araudia beteta.
BI2.1 Izan daitezkeen anomaliak, etenak, arrail edo pitzadurak, elementu arrotzak edo material silizeoen
inkrustazioak identifikatu egiten dira, makinaren funtzionamendua baldintzatzen edo mugatzen duten parametroak
zehazteko.
BI2.2 Makina kokatuko den lursaila nibelatu egiten da egin nahi den ebaketaren norabidearen arabera eta
makinaren lanerako mugak kontuan izanik, inklinazio-angeluari dagokionez.
BI2.3 Makinaren desplazamendurako errailak jarri, nibelatu, lerrokatu eta lotu egiten dira, tarte egokietan
aurrerabidearen luzeraren arabera, eta norabidea, zeharkako eta luzetarako malda eta abar egiaztatzen dira.
BI2.4 Makina errailen gainean kokatzen da egonkortasuna bermatuta, ebakien eraginkortasuna ziurtatzearren
ezarritako norabidean eta beharrezkoak diren doitasun eta akaberarekin.
BI2.5 Ekipamendua martxan jartzen da eta nola ibiltzen den egiaztatzen da, baita uhalaren tentsio-egoera,
lanabesa eramateko elementuak eta ebaketa-segmentuak ere.
BI2.6 Ebaketako higatzen den materiala (pastillak, plakak), horien euskarri-elementuak (kate-elementuak, diskoak
eta abar) eta hainbat material suntsikor aldatu egiten dira ekipamenduaren eragiketako eta mantentze-lanei
buruzko eskuliburuetan ezarritakoari eta jasotako argibide teknikoei jarraikiz.
BI2.7 Uraren eta energia elektrikoaren hornidurak konektatu eta egiaztatu egiten dira eta, ebaketa-prozesuan,
ebaketa-prozesua bera, erremintak hozten direla eta ebaketan sortutako detrituen hustuketa bermatzeko adinako
ur-emaria aplikatzen da.
BI2.8 Makina martxan jartzen da, besoa biratzeko eta aurreratzeko aginteei eragiten zaie eta lugorritzeko tresna
osoaren desplazamenduari ekiten zaio, errailetik, zehaztutako abiaduran, ebaketa-parametroak kontrolatuta eta
doituta: abiadura, sakonera, bertikaltasuna eta abar, makinaren errendimendu handiena eta funtzionamendu
egokia bermatzearren ebaki beharreko materialen ezaugarrien arabera.
BI2.9 Ebaketa egiten ari den bitartean, lan-gainazala, desplazamendu-errailen egoera, makinaren doikuntza
orokorra, emariak eta kontsumoak aldizka egiaztatzen dira.
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BI2.10 Altxagarriak blokearen ebaketa-planoetan jartzen dira jausirik izan ez dadin, programatutako sakonera lortu
arte.
BI2.11 Makinaren mantentze-lanetako programa bete egiten da mantentze-lanei buruzko eskuliburuei jarraikiz eta
ezarritako mantentze-lanetako fitxak eta gainerako dokumentazioa ere bete egiten da.
BI2.12 Ebaketako eta mantentze-lanetako zereginak segurtasun-arauak betez egiten dira, bereziki, garaierako
lanei, maila bereko eta desberdineko erortzeei, harrapaketei, norbera babesteko ekipamenduen erabilerari eta
lanaren berri emateko seinaleak jartzeari dagokienez.
BI2.13 Ingurumena babesteko neurriak errespetatu egiten dira, batik bat, ebaketa-lohiak berreskuratzeari, hozteuren isurketak kontrolatzeari, hauts-emisioari eta zarata sortzeari buruzkoak.
LB3: Zulaketa-lanak prestatzea eta gauzatzea gerora leherketak egiteko, ebaketa egokia eta ezarritako ezaugarriak eta
eskakizunak betetzen dituzten bloke primarioen erauzketa lortzeko, betiere espezifikazio teknikoei jarraikiz eta
segurtasunari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dauden arauak beteta.
BI3.1 Ebaketa-planoa bat dator bloke primarioan abiatze-plano izatea nahi genuenarekin.
BI3.2 Tiro marradunaren kasuan, hozken norabidea bat dator bloke primarioaren abiatze-planoarekin.
BI3.3 Ebaketa horizontalen kasuan, norabideak arrokaren legea kontuan izan beharko du.
BI3.4 Barrena-zuloak ezartzeko garaian, arroken ebaki naturalen (diaklasak, failak eta abar) aprobetxamendua
kontuan izan behar da.
BI3.5 Zulaketa-lanak egiteko garaian segurtasun-arauak bete behar dira, bereziki, garaierako lanei, erorikoen
prebentzioari, harrapaketei eta norbera babesteko ekipamenduen erabilerari dagokienez.
BI3.6 Ingurumena babesteko neurriak bete egiten dira hozte-uren isurketei, hauts-emisioari eta zarata sortzeari
dagokienez.
LB4: Bloke primarioak prestatzea eta bereizten eta eraisten laguntzea, gerora ebaketa sekundarioa eta/edo blokeen
azken konformazioa egiteko, argibideei jarraikiz eta segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arau espezifikoak
betez.
BI4.1 Bloke primarioa jartzen den ohantzea prestatu egiten da.
BI4.2 Bereizteko eta eraisteko makinak jardunean has daitezen bloke primarioan egin beharreko lanak egiten dira.
BI4.3 Bloke primarioa etzanda eta egonkor geratzen da harrobi-plazan, arroka-masatik erabat bereizita.
BI4.4 Bereizketa-planoa bat dator esfoliazioarenarekin.
BI4.5 Bloke primarioak bereizteko eta eraisteko lanak egiteko garaian segurtasun-arauak betetzen dira, bereziki,
harrapaketak eta solteko arroken proiekzioak saihesteari dagokienez.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Markatzeko lanabesak. Laser-marrazleak. Hidrogarbigailuak eta garbiketako bestelako elementuak. Ura, olioak eta
koipeak, lubrifikatzaileak, koipe-ponpak. Neurtzeko elementuak. Konpresoreak, multzo elektrogenoak, elementu
diamantatudun ebaketa-makinak. Disko-makinak. Lugorritzeko tresnak. Ur-zorrotadadun makinak. Zulaketako makinak
eta erremintak (zulaketako mailu eta orga pneumatikoak eta hidraulikoak, zulagailuak, junboak). Norbera babesteko
ekipamenduak. Segurtasun-elementuak. Hondakinen edukiontziak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Bloke primarioa harri-masatik bereizia.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Meatzaritza-proiektua. Zereginen plana. Zuloen eta ebakien zuinketa. Makineria erabiltzeari eta maneiatzeari buruzko
dokumentazioa. Goragokoaren argibideak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko
arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak.
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2. gaitasun-atala:
AIRE ZABALEKO LEHERKETAK EGITEA
Kodea: UC0426_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Aire zabaleko leherketa eraginkortasunez eta segurtasunez egiteko behar diren makinak, erremintak eta
materialak, norbera babesteko ekipamendua eta segurtasun-ekipamenduak prestatzea, laneko argibideen eta laneko
arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.
BI1.1 Aire zabaleko leherketetan erabili behar diren ekipamenduak (norbera babestekoak) prest daude eta egoera
onean; horrez gain, hurreneko arduradunari falta diren ekipamenduak edo funtzionamendu-egoera egokia ez duten
ekipamenduen ordezkoak eskatuko zaizkio.
BI1.2 Leherketa gauzatzeko behar diren makinak, erremintak, lanabesak eta materialak (lehertzailea, ohmetroa,
galkamakilak, puntzoiak, konektoreak, eta bestelakoak) prest daude eta egoera onean; horrez gain, falta direnak
edo funtzionamendu-egoera egokia ez dutenen ordezkoak eskatuko zaizkio hurreneko arduradunari.
BI1.3 Leherketa gauzatzeko ekipamenduak, makinak eta erremintak egiaztatzeko eta lehen mailako mantentzelanak gauzatzeko eragiketak fabrikatzaileak ezarritako prozeduren arabera egiten dira, haien funtzionamendu ezin
hobea bermatuz.
LB2: Lanlekuaren egoera segurtasun-mugen eta -baldintzen barruan dagoela egiaztatzea, aire zabaleko leherketak
segurtasunez eta eraginkortasunez egikaritzeko, indarreko araudiaren arabera.
BI2.1 Lan elektrikoetan egiaztatzen da inguruetan ez dagoela leherketaren tiro kontrolaezina eragin dezakeen
ekaitzik.
BI2.2 Leherketetan, baimendutako proiektuaren eskakizunak eta indarreko araudian ezarritakoak errespetatzen
dira, eta leherketa berezien kasuan, dagozkion agindu espezifikoak ere kontuan izango dira.
BI2.3 Egiaztatzen da ustiategiko ezpondak eta lan-bankua seguruak direla, egon daitezkeen arroken eta bestelako
materialen jausien arriskua identifikatzeko.
BI2.3 Lan-frontea aztertzen da aurreragoko leherketaren batean erabilitako barrena-zuloaren hondorik eta huts
egindako barrena-zulorik ote dagoen; kasu horretan debekatuta dago barrena-zulo horiek lehergaiz berriz
kargatzea, indarreko araudiaren arabera.
BI2.4 Egiaztatzen da kargatu eta tiro egin beharreko barrena-zuloetan pitzadurarik, hutsunerik, urik edo trabarik ote
dagoen, neurri egokiak hartzeko.
BI2.5 Lan-ingurunea ordenan egongo da, eta ez da materialik, ekipamendurik, erremintarik eta lanabesik izango.
BI2.6 Lanekin zerikusirik ez duten langileei jakinarazten zaie leherketari ekingo zaiola, eta era berean, jakinarazten
zaie leherketa non egingo den, tiro noiz egingo den, zer seinaleztapen-mota jarriko den eta abar.
LB3: Lehergailuak, hastapen-sistemak eta osagarriak garraiatzea, manipulatzea eta biltegiratzea leherketaren esparru
barruan, indarreko araudiaren arabera.
BI3.1 Egiaztatzen da ustiategi barruan garraiatzeko erabilitako ibilgailuak eta ontziak baimenduta ote dauden.
BI3.2 Garraiatzeko ordua eta langileak sartzeko eta ateratzeko txanda nagusien orduak ez dira berdinak.
BI3.3 Lehergaiak eta abiarazleak baimendutako deposituetan eta bolborategietan biltegiratzen dira, onartutako
arau teknikoei jarraikiz.
BI3.4 Egiaztatzen da lehergailuak eta hastapen-sistemak prest daudela eta kontserbazio- eta iraungipen-egoera
onean daudela erabiltzeko, dagozkien homologazioen, espezifikazioen eta laneko argibideen arabera.
BI3.5 Lehergaiak eta hastapen-sistemak erabiliko diren lekuetara banatzen dira bereizita beren jatorrizko ontzietan
edo baimendutako ibilgailuetan.
BI3.6 Lehergaiak eta hastapen-sistemak garraiatzen eta banatzen dira, arreta berezia jarriz garraioko ibilgailuen
talkarik, inpakturik eta kontaktu elektrikorik ez izateko, lehergailu eta sistema horien kontrolik gabeko leherketa
eragin baitezakete.
BI3.7 Lehergailuak zuzeneko kontaktuak eta lehergailu horien lurrunak —kalte fisiologikoak eragin ditzaketenak—
arnastu gabe manipulatzen dira.
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LB4: Barrena-zuloak baliabide eta prozedura egokiak erabiliz kargatzea eta galkatzea, aire zabaleko leherketa
abiarazleen konexiorako prest gera dadin, tiro-planoari eta laneko argibideei jarraikiz, eta segurtasunari buruz indarrean
dagoen araudiaren arabera.
BI4.1 Hastapen-sistema elektrikoetan nahiz ez-elektrikoetan, kartutxo-pizgailua kargatu aurretik prestatzen da,
laneko argibideen eta indarreko araudiaren arabera.
BI4.2 Solteko lehergaia ekipamendu homologatuekin edo adostasun-ziurtagiriarekin kargatzen da, leherketaproiektuari jarraikiz, eta kasu bakoitzean aplika daitekeen araudiaren arabera.
BI4.3 Lehergaian eta hastapen-sistemetan indarkeriazko ekintzarik gauzatu gabe kargatzen eta galkatzen dira, eta
kontu handiz kableen muturrekin ziztatu gabe, kordoi detonatzailean edo lehergaiaren kartutxoetan urraturik edo
ebaketarik egin gabe, kontaktu kimikorik izan gabe edo lehergaien lurrunak arnastu gabe.
BI4.4 Barrena-zuloak behar bezala galkatuta geratzen dira kasu bakoitzean erabili behar diren material egokiekin,
laneko argibideen eta indarreko araudiaren arabera.
BI4.5 Egin beharreko lana behar bezala zainduta dago beti, edo sarrera debekatuta dagoela adierazten duten
seinaleekin.
BI4.6 Kargatu ondoren sobera geratzen diren lehergaiak eta osagarriak kendu egiten dira frontetik, aplika
daitekeen araudiaren arabera.
BI4.7 Lehergaiaren ontziak eta bilgarriak kendu egiten dira leherketa egingo den lekutik; era horretan, inguruan
zabaltzea saihestuko baita.
LB5: Abiarazleak aire zabaleko leherketarako diseinatutako eskemaren arabera banatzea eta/edo konektatzea, laneko
argibideei jarraikiz, eta segurtasunari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.
BI5.1 Abiarazleak leherketaren irteera-diseinuaren arabera banatzen dira, banaketa hori arduradunak egingo du,
elektrizitate estatikotik deskargatuz detonagailu elektrikoak erabiltzen badira.
BI5.2 Pega elektrikoetan, egiaztatzen da tiro-linea, tiro egiteko soilik dena, jarrita eta elektromagnetikoki isolatuta
dagoela, kable homologatu bidez eratuta dagoela, erresistentzia elektriko egokia duela eta muturretan
zirkuitulaburtuta dagoela tiroa egin arte.
BI5.3 Hastapen-sistemak elkarren artean konektatzen dira, kasu bakoitzean, laneko argibideen eta indarreko
araudiaren arabera.
BI5.4 Hastapen-sistemak tiro egiteko lineari behar bezala konektatuta geratzen dira, eztanda gai leherkorrera
transmititzen dela bermatuz.
BI5.5 Pega elektrikoetan, lehertzailearen orratzak artillariaren edo leherketaren arduradunaren esku daude beti.
BI5.6 Metxa bidezko pegetan, metxa geldoaren ebaketa eta metxaren detonagailuarekiko lotura lehergailuen
maneiuari dagokionez indarrean dagoen araudiaren arabera egiaztatzen da.
LB6: Gai leherkorraren tiro egitea aire zabaleko leherketetarako segurtasunari buruz indarrean dagoen araudiaren
arabera gauzatzea, pega langileentzako eta instalazioetarako segurtasunez egin ahal izateko.
BI6.1 Tiroa babestutako gunetik egiten da, metxa bidezko pegen kasuan izan ezik.
BI6.2 Tiro egiteko gunea eta inguruneak aztertu eta seinaleztatu egiten dira, perimetroa mugatuz, eta langilerik ez
dagoela eta leku seguruan daudela egiaztatuz, aplika daitekeen araudiaren arabera.
BI6.3 Pega elektrikoetan, tiro-lineak jarraitutasuna dauka eta ohmetro bidez eta babestutako gunetik egiaztatzen
da haren erresistentzia elektrikoa balio egokien barruan dagoela eraginkortasunez eta segurtasunez tiro egiteko.
BI6.4 Pega elektrikoetan, anormaltasunen bat baldin badago, tiro-linea zirkuitulaburtu egiten da, bisualki aztertzen
da eta elektrikoki egiaztatzen da, babestutako gunetik beti.
BI6.5 Tiro-linea aparatu abiarazleari konektatzen zaio gune babestuan, eta tiro egiten da, betiere entzumenaren
bitartez pega gauzatu dela egiaztatuz, eta anormaltasunen bat detektatuz gero, kasu horietan indarrean dagoen
araudiaren arabera jardungo da.
BI6.6 Metxa bidezko pegetan, metxak luzera egokia izango du langilea babestu behar den lekura behar adina
denboraz iritsi ahal izateko.
BI6.7 Metxa bidezko pegetan barrena-zuloak disparatzen dira, gehienez ere sei, tiroa entzumenaren bitartez
kontrolatuz eta guztiek eztanda egin izanaren ziurtasunik ez badago ordu-erdi batean ustiategirako sarrera
debekatuz.
BI6.8 Leherketa egin ondoren, frontera sartu ahal izango da arduradunak edo teknikari arduradunak baimena
eman ostean.
LB7: Egoera txarrean edo iraungita dauden lehergaiak eta hastapen-sistemak lehergai-mota bakoitzerako ezarritako
prozeduren eta segurtasuneko barne-xedapenen arabera suntsitzea, eragiketa eraginkortasunez eta langileentzako,
instalazioetarako eta lan-ingurunerako segurtasunez gauza dadin.
BI7.1 Lehergaien eta hastapen-sistemen iraungipen-data eta eduki dezaketen narriadura-egoera egiaztatzen dira.
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BI7.2 Egiaztatzen da suntsitzeko gunean segurtasuneko barne-xedapenetan ezarritako baldintzak, eta bereziki
azterketari, seinaleztapenari, perimetroaren mugaketari eta langileak ez egoteari dagozkionak, betetzen direla.
BI7.3 Suntsiketa lehergai eta hastapen-sistema moten izaera kontuan hartuta gauzatzen da, laneko argibideei eta
segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz.
BI7.4 Lehergaiak ingurumenean eragin ditzaketen ondorioak (akuiferoak kutsatzea, suteak, keak, gasak eta
zarata) kontuan hartuta suntsitzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasun-ekipamenduak. Ohmetroak. Lehertzaileak. Kableak. Detonagailuak.
Lehergaiak kargatzeko ekipamenduak. Lehergaiak. Hastapen-sistemak. Erremintak, lanabesak, osagarriak eta
materialak. Garraiobideak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Arroka hautsiak eta sakabanatuak. Egoera txarrean dauden eta suntsitu diren lehergaiak eta hastapen-sistemak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Ahozko edo idatzizko lan-argibideak. Ekipamenduen funtzionamenduari buruzko eskuliburu teknikoak (karga
mekanikoko makina, ohmetroa, lehertzailea, detektagailuak). Eskuliburu teknikoak, lehergailu-moten, hastapen-sistema
moten eta osagarri-moten ezaugarriekin eta aplikazioekin. Tiroko planoak. Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Lehergaiei buruzko arautegia. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak eta argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko
barne-xedapenak. Lan- eta gorabehera-parteak. Lehergaien erabilerari buruzko aktak. Lehergaien kontsumoari buruzko
erregistro-liburua.

3

3. gaitasun-atala:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN KONFORMAZIOA EGITEA
Kodea: UC0427_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bloke primarioa ebaketako eta esfoliazioko plano naturaletatik ebakitzea eskuairak eta arrakalak egiteko makinen
eta erreminten bitartez, ezarritako ezaugarriak eta eskakizunak betetzen dituzten bloke sekundarioak lortzeko, betiere
segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arau espezifikoak betez.
BI1.1 Bloke primarioak zatitu egiten dira arrokaren ebaketako eta esfoliazioko plano naturaletatik.
BI1.2 Barrena-zuloen ilarak ebaketa-planoen norabideari jarraikiz egiten dira.
BI1.3 Markak arrokaren ebaketako eta esfoliazioko plano naturalekin bat datoz.
BI1.4 Ebaketa-planoak elkarrekiko ortogonalak dira.
BI1.5 Arbelaren erauzketan, plakek dimentsio egokiak izan behar dituzte kargatzeko, garraiatzeko eta gerora
fabrikan lantzeko.
BI1.6 Makinen erabileraren mantentze-lanetako programa bete egiten da maneiuari eta mantentze-lanei buruzko
eskuliburuei jarraikiz.
BI1.7 Mantentze-lanetako fitxak eta gainerako dokumentazioa bete egiten dira ezarritako argibideei jarraikiz.
BI1.8 Bloke primarioaren ebaketa-lanak segurtasun-arauak betez egiten dira, bereziki, garaierako lanei, erorikoei,
harrapaketei eta norbera babesteko ekipamenduen erabilerari dagokienez.
BI1.9 Ingurumena babesteko neurriak errespetatu egiten dira, batik bat, hozte-uren isurketei, hauts-emisioari eta
zarata sortzeari dagokienez.
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LB2: Bloke sekundarioa zatitzea forma eta tamaina egokiko produktu eratorriak eta bloke komertzialak lortu arte,
aprobetxamendu ezin hobea eginez eta segurtasunari eta ingurumena babesteari buruzko arau espezifikoak betez.
BI2.1 Alde bakoitzeko eskuairatuaren barrena-zuloak plano bakarrean daude eta elkarren artean distantziakide.
BI2.2 Blokeen eskuairatuan harriaren ebaketa-plano naturalak kontuan izaten dira.
BI2.3 Blokeen tamaina espezifikazio teknikoetan markatuta dago.

Harri naturalaren erauzketa

BI2.4 Lortutako blokeek ahalik eta inperfekzio gutxien izango dituzte.
BI2.5 Bloketik eratorritako azpiproduktuek merkatuan ohikoak dituzten neurriak izango dituzte eta ez dute
pitzadurarik edo inperfekziorik izango, garraioan edo manipulazioan hautsi ez daitezen.
BI2.6 Makinen erabilerako mantentze-lanak gauzatu egiten dira eskuliburuei jarraikiz.
BI2.7 Mantentze-lanetako fitxak eta gainerako dokumentazioa bete egiten dira ezarritako argibideei jarraikiz.
BI2.8 Bloke sekundarioaren zatiketako lanak egiten direnean segurtasun-arauak betetzen dira, bereziki, maila
bereko eta desberdineko erortzeei eta harrapaketei dagokienez.
BI2.9 Ingurumena babesteko neurriak errespetatu egiten dira, eta hauts-emisioak eta zarata sortzea kontrolatu
egiten da.
LB3: Harri naturaleko blokeak neurtzea eta markatzea, sailkatu, biltegiratu, bidali eta gerora prozesatu daitezen;
horretarako, kasu bakoitzean hautaketa-teknika egokiak erabiltzen dira, inperfekzioak detektatzen dira eta materialak
ezarritako baldintzak betetzen dituela bermatzen da.
BI3.1 Blokeak neurtzeko garaian nazioarteko estandarrak aplikatzen dira, dimentsio bakoitzean ezarritako
deskontu eta guzti.
BI3.2 Blokeak sailkatu egiten dira ezaugarrien arabera.
BI3.3 Blokeak buruan markatzen dira eta, gutxienez, honako datu hauek adierazten dira: jatorria, zenbakia eta
zerraketa-planoa.
BI3.4 Egindako bloke-zerrendan neurrien ezaugarri guztiak biltzen dira, jatorria, xedea (hala badagokio) eta
interesekoak izan daitezkeen bestelako oharrak.
BI3.5 Produktu eratorriek merkatuan ohikoak diren neurriak dituzte eta biltegiratzeko edo bidaltzeko prestatzen
dira, gerora prozesatu ahal izateko, eskaeraren eskakizunei jarraikiz.
BI3.6 Ingurumena babesteko neurriak errespetatu egiten dira, batik bat, aerosol eta pinturen hondakinen
kudeaketari buruzkoak.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Neurtzeko eta markatzeko lanabesak. Ura, olioak eta koipeak, lubrifikatzaileak, koipe-ponpak. Neurtzeko elementuak.
Konpresoreak, multzo elektrogenoak. Hari diamantatudun makinak, disko-makinak, lugorritzeko tresnak, ur-zorrotadadun
makinak edo mailu pikatzailedun makinak. Zulaketako makinak eta erremintak (zulaketako mailu eta orga pneumatikoak
eta hidraulikoak eta zulagailuak). Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-elementuak. Hondakinen edukiontziak.

Produktuak edo lanaren emaitza
Harri naturaleko blokeak eta produktu eratorriak, sailkatuak eta markatuak: parpainarriak, harlangaitzak, zutabeak.
Harrobiko antzuak. Harria, gerora birrintzeko.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Goragokoaren argibideak. Bezeroaren espezifikazioak. Produktuen kalitate-arauak. Laneko arriskuak prebenitzeko
arauak. Meatze-segurtasuneko oinarrizko arauak. Argibide tekniko osagarriak. Segurtasuneko barne-xedapenak.
Blokeen zerrenda eta entrega-albaranak.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN ERAUZKETA
2. prestakuntza-modulua:
AIRE ZABALEKO LEHERKETAK
3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN KONFORMAZIOA
4. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALAREN ERAUZKETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN ERAUZKETA
Kodea: MF0425_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0425_2 Harri naturaleko blokeak erauztea.
Iraupena: 180 ordu
1.1 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO BLOKE PRIMARIOEN EBAKETA HARI DIAMANTATUDUN
EBAKETA-MAKINAK ETA EBAKETA MEKANIKOKO BESTELAKO EKIPAMENDUAK
ERABILITA
Kodea: UF0486
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
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.
- Harri naturalaren mota guztien osaera eta ezaugarriak.
- Etenak eta irregulartasunak: haustura, diaklasak, «ileak», estratuak, kolorea, eskistositatea, dikeak edo kuartzobetak, mineral metalikoak eta abar.
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- Abiatze-planoak. Ezagutzeko teknikak. Ebaketa-planoak.
- Markatzeko eta zuzentzeko lanabes-motak.
- Harri naturaleko blokeen erauzketa. Erauzketa ebaketa-makinen bitartez. Erauzketa zulaketen eta leherketen
bitartez.
- 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.
- Lanbide-gaixotasunak: Silikosia.
- Ingurumena babesteko neurriak: hondakinak, isurketak, hauts-emisioa eta zarata

2. Haridun ebaketako makineria, erremintak eta baliabide osagarriak eta ebaketa mekanikoko bestelako
ekipamenduak.
- 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
- Eskuzko makinak eta erremintak: ezaugarriak, maneiua eta mantentze-lanak.
- Energia elektrikoa, aire konprimatua eta ura banatzeko sareak: ezaugarriak, funtzioak eta mantentze-lanak.
- Lanabesak eta kontsumigarriak: muntaketa, mantentze-lanak eta berritzea.
- Prebentzioko mantentze-lanen hondakinen kudeaketa: enbalajeak, olioak, bateriak, iragazkiak, pneumatikoak.

3. Hari diamantatudun ebaketa-makinen eragiketa.
- Ebaketa-teknikak.
- Hari-ebakigailuak. Aurretiazko zulaketa. Ipintzea. Programazioa eta prestaketa: hariaren abiadura eta tentsioa,
multzoaren aurrerabidearen kalkulua. Polea gidatzaileak eta direkzionamenduak. Hariaren loturak: elementuak eta
erremintak. Hoztea. Mantentze-lanak.
- Haridun ebaketa-eragiketetarako segurtasun-neurri espezifikoak.
- Norbera babesteko ekipamenduak. Makinen segurtasun-gailuak. Sare elektrikoen eta aire konprimatuaren sareen
arriskuak. Segurtasun-neurri kolektiboak.
- Hondakinen kudeaketa: kontsumigarriak eta enbalajeak.

1.2 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO BLOKE PRIMARIOEN EBAKETA BESODUN
LUGORRITZEKO TRESNAK ETA DISKO-EBAKIGAILUAK ERABILITA
Kodea: UF0487
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Diskodun ebaketa-makinak eta lugorritzeko tresnak 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.
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EI1.4 Harrobian harria ebakitzeko erabiltzen diren lanabesen eta makineriaren moten ezaugarriak eta erabiltzeko
moduak deskribatzea.
A2: Diskodun makinekin eta lugorritzeko tresnekin eragitea, prestakuntza bideratuta dagoen harri-motaren arabera;
horretarako, harri naturaleko blokeak erauzteko teknika egokiak erabili behar dira eta laneko eta ingurumeneko segurtasunbaldintzak bete.
EI2.2 Ebaketa-makinak prestatzeko prozedurak aplikatzea eta makinak modu seguruan kokatzea.
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 Ebaketako eta zulaketako 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. Disko-ebakigailuen eta lugorritzeko tresnen baliabide osagarriak, erremintak eta makineria.
- Ebaketarako makineria-motak. Ezaugarriak eta funtzioak. Osagai nagusiak: elementu mekanikoak, elektrikoak,
hidraulikoak eta pneumatikoak:
• Disko-ebakigailuak
• Lugorritzeko tresnak
- Energia elektrikoa, aire konprimatua eta ura banatzeko sareak: ezaugarriak, funtzioak eta mantentze-lanak.
- Prebentzioko mantentze-lanen hondakinen kudeaketa: enbalajeak, olioak, bateriak, iragazkiak, pneumatikoak.

2. Disko-ebakigailuen eta lugorritzeko tresnen eragiketa.
- Disko-ebakigailuak. Eragiketa. Disko-aldaketa. Hoztea. Mantentze-lanak.
- Lugorritzeko tresnak. Ipintzea: makinak nibelatzea, lerrokatzea eta egonkortzea. Eragiketa. Ebaketa-parametroen
doikuntza. Ebaketa-elementuen eta katearen aldaketa. Hoztea. Mantentze-lanak.
- Disko-ebakigailuekin eta lugorritzeko tresnekin egindako ebaketa-eragiketetarako segurtasun-neurri espezifikoak.
Norbera babesteko ekipamenduak. Makinen segurtasun-gailuak. Sare elektrikoen eta aire konprimatuaren sareen
arriskuak. Segurtasun-neurri kolektiboak.
- Hondakinen kudeaketa: kontsumigarriak eta enbalajeak.

1.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO BLOKE PRIMARIOEN ZULAKETA ETA ERAISPENA
Kodea: UF0488
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:

20

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.
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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.
EI2.2 Bereizteko eta eraisteko makinak jardunean has daitezen bloke primarioan egin beharreko lanak egiten dira.
EI2.3 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.
- Harri naturala lehergaiekin ebakitzeko teknikak
- Barrenaketa-metodoak
- Zulaketako makinak eta erremintak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. Osagai nagusiak: elementu mekanikoak,
elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak.
• Mailua. Bankeatzaileak
• Zulagailuak. Zulatzeko orgak
- Zulaketako kontsumigarriak
- Harri naturala lehergaiekin ebakitzeko sistemak
- Ebaketa-eskemen motak: Tiro marraduna, jasodurak, zapatak sartzekoak, aurrebakiak bultzadarekin
- Leherketa-planoaren interpretazioa
- Eskemaren zuinketa
- Destrozarako zulaketa-eskemak
- Eskema-motak: Ondoz ondoko laukiak, hiruzuloa, zanga, bankada, putzua, estutzea.
- Leherketa-planoaren interpretazioa
- Eskemaren zuinketa

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

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

4. Bloke primarioaren bereizketa eta eraispena
- Bloke primarioak abiatzeko eta eraisteko prozedurak.
- Abiatzerako eta eraispenerako makineria eta erremintak.
• Bereizteko kuxinak.
• Katu hidraulikoak.
• Makineria astunaren inplementuak: mailu pikatzailea, luzagarria, urkilak
- Ohantzearen prestaketa.
- Tiratzeko edo bultzatzeko lanabesari eusteko hozkak.
- Segurtasuna abiatzean eta eraispenean: harrapaketak, arroka-jausiak, erortzeak, proiekzioak, harrapatzeak.
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2. prestakuntza-modulua:
AIRE ZABALEKO LEHERKETAK
Kodea: MF0426_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0426_2 Aire zabaleko leherketak egitea.
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aire zabaleko leherketa gauzatzeko norbera babesteko egokiak diren ekipamenduak erabiltzea, lanpostuaren arriskuen
arabera.
EI1.1 Aire zabaleko leherketaren arrisku espezifikoak deskribatzea, dagozkion prebentzio-neurriekin lotuta.
EI1.2 Aire zabaleko leherketa-eragiketetan norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduak identifikatzea arriskuen
arabera.
EI1.3 Aire zabaleko leherketa-eragiketak gauzatzeko norbera babesteko erabili beharreko ekipamenduen erabilera
egokia azaltzea, fabrikatzailearen erabilera-eskuliburuaren arabera.
A2: Ezarritako prozedurak aplikatzea, zereginaren segurtasun-baldintzak aire zabaleko leherketa segurtasunez eta
eraginkortasunez egiteko baimenduta dauden mugen barruan daudela egiaztatzeko, betiere indarreko araudiaren arabera.
EI2.1 Leherketa berezien kasuan, lanaren segurtasunari buruzko agindu espezifikoak zerrendatzea.
EI2.2 Huts egindako barrena-zuloen eta barrena-zuloen hondoen ezaugarriak definitzea, indarreko araudiaren arabera
hartu behar diren neurriak adieraziz.
EI2.3 Barrena-zuloak garbitzeko erremintak identifikatzea eta barrena-zuloen garbiketa egiaztatzeko prozedurak
deskribatzea, pitzadurarik eta barrunberik eta ur-presentziarik ote dagoen aztertuz.
EI2.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Arroka-jausiak eta lurraren egonkortasuna egiaztatzea.
- Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak detektatzea.
- Barrena-zuloak garbitzea putz eginez edo indarreko araudian baimendutako bestelako lanabesak erabiliz.
A3: Aire zabaleko leherketetan erabilitako lehergai-motak eta hastapen-sistemak bereiztea, leherketa-mota eta aplikazio
desberdinekin erlazionatuz, eta haiek manipulatzeko baldintza orokorrak adieraziz, indarreko araudiak ezartzen duenaren
arabera.
EI3.1 Aire zabaleko leherketetarako indarrean dagoen araudiaren arabera baimendutako lehergai-motak eta hastapensistemak ezagutzea, dauden motak eta taldeak ez ezik dituzten ezaugarriak eta aplikazioak ere identifikatuz.
EI3.2 Lehergai-motak eta hastapen-sistema motak hautatzea leherketa-motaren arabera, indarreko araudiaren arabera.
EI3.3 Tiro-planoaren argibideak interpretatzea lehergai-mota, hastapen-sistemak eta kantitatea hautatzeko.
A4: Lehergaiak, hastapen-sistemak eta osagarriak garraiatzeko, manipulatzeko eta biltegiratzeko ezarritako prozedurak
aplikatzea, indarreko araudiaren arabera.
EI4.1 Erabili beharreko lehergaiak eta hastapen-sistemak identifikatzea, kontserbazio-egoera onean eta iraungi gabe
daudela egiaztatuz, indarreko araudiak ezartzen duenaren arabera.
EI4.2 Barrena-zuloak garbitzeko, kartutxo-pizgailua prestatzeko, barrena-zuloak kargatzeko, lehergaiak eta hastapensistema konektatzeko eta galkatzeko eragiketak gauzatzeko behar diren ekipamenduak eta erremintak identifikatzea.
EI4.3 Lehergaiak eta osagarriak ustiapen-eremuan garraiatzeko baimendutako ontziak edo ibilgailuak identifikatzea.
EI4.4 Lehergaiak eta hastapen-sistemak gordetegietan eta bolborategietan biltegiratzerakoan jarraitu beharreko
segurtasun-arauak eta prozedurak aipatzea, indarreko araudiaren arabera.
EI4.5 Lehergaiak eta hastapen-sistemak garraiatzerakoan jarraitu beharreko segurtasun-arauak eta prozedurak
aipatzea, indarreko araudiaren arabera.
EI4.6 Lehergaiak manipulatzerakoan osasunerako arrisku espezifikoenak prebenitzeko neurriak zerrendatzea: kontaktu
kimikoak eta lehergaien lurrunak arnastea.
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EI4.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak hartzea eta baimendutako ontzietan edo ibilgailuetan kargatzea.
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak biltegiratzeko gordailutegietara eta bolborategietara garraiatzea.
- Lehergaiak eta hastapen-sistemak lan-frontean banatzea.
A5: Aire zabaleko leherketetan ezarritako prozedurak aplikatzea pega elektrikoetan tiro-linea jartzeko, haien jarraitutasuna
eta isolamendu elektrikoa egiaztatzeko indarreko araudiaren arabera.
EI5.1 Kable egokiak eta homologatuak bereiztea tiro-linea jartzeko.
EI5.2 Tiro-linearen instalazioa egiteko indarreko araudian ezarritako segurtasun-arauak aipatzea.
EI5.3 Tiro-linearen eta tiro egiteko zirkuituaren erresistentzia elektriko teorikoa kalkulatzea.
EI5.4 Ohmetroa erabiltzea zirkuituaren erresistentzia elektrikoa neurtzeko.
EI5.5 Tiro-linearen isolamendua eta jarraitutasuna ziurtatzea, ohmetro bidez neurtutako erresistentzia elektrikoa
kalkulatutako erresistentzia teorikoarekin alderatuz, betiere indarreko araudiaren arabera.
EI5.6 Eragiketak deskribatzea tiro-linea isolatuta eta zirkuitulaburrean uzteko, indarreko araudiaren arabera.
EI5.7 Tiro-linearen instalazioaren eta egiaztapenaren arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak
identifikatzea: zulaketak kableen muturrekin eta egon litezkeen kontaktu elektrikoak.
EI5.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Tiro-linea jartzea pega elektrikoetan.
- Tiro-linearen isolamendua ziurtatzea.
- Tiro-linea isolatzea eta zirkuitulaburtzea.
A6: Aire zabaleko leherketetan, kartutxo-pizgailua prestatzeko, kargatzeko, galkatzeko eta hastapen-sistemen konexioak
egiteko ezarritako prozedurak aplikatzea, betiere indarreko segurtasun-arauei jarraikiz.
EI6.1 Tiro-planoaren argibideak interpretatzea, kargatzeari ekiteko.
EI6.2 Hastapen-sistema desberdinetarako kartutxo-pizgailua prestatzeko prozedura deskribatzea indarreko araudiaren
arabera.
EI6.3 Kartutxo-pizgailua sartzeko eta lehergaiak barrena-zuloan kargatzeko prozedura deskribatzea, leherketa-mota
desberdinetarako ezarritako ordenan, indarreko araudiaren arabera.
EI6.4 Lehergaiak soltean kargatzeko makina erabiltzeko prozedura deskribatzea, fabrikatzailearen funtzionamendurako
eskuliburuaren eta indarreko araudiaren arabera.
EI6.5 Leherketa-mota desberdinetarako, barrena-zuloak galkatzeko prozedurak eta arauak deskribatzea, indarreko
araudiaren arabera.
EI6.6 Leherketa-mota desberdinetarako, hastapen-sistemak elkarren artean konektatzeko prozedurak deskribatzea,
indarreko araudiaren arabera.
EI6.7 Kartutxo-pizgailuen prestatzean eta barrena-zuloak kargatzean eta galkatzean dauden arrisku espezifikoenei
aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak zerrendatzea: kontaktu kimikoak eta lehergaien lurrunak arnastea eta
detonagailu elektrikoen kableen muturrekin ziztatzea.
EI6.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Hastapen-sistemetarako kartutxo-pizgailua prestatzea.
- Kartutxo-pizgailua eta lehergaien karga sartzea, kargatzeko (kartutxoak eta soltean), sartzeko eta galkatzeko
konfigurazio desberdinekin, leherketa-mota desberdinen arabera.
- Hastapen-sistemak elkarri konektatzea, dauden konexio-osagarri desberdinak erabiliz.
A7: Aire zabaleko leherketa segurtasun-baldintzetan disparatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, indarreko araudiaren
arabera.
EI7.1 Hastapen-sistemak eta tiro egiteko linea konektatzeko prozedurak deskribatzea, leherketa-mota desberdinetarako,
indarreko araudiaren arabera.
EI7.2 Pega elektrikoetan, aterpetik egiaztatzea tiro egiteko lineak jarraitutasuna duela eta ohmetro bidez neurtutako
erresistentzia elektrikoa balio teoriko egokien barruan dagoela tiroa eraginkortasunez eta segurtasunez gauzatzeko.
EI7.3 Leherketa-mota desberdinetarako, hala badagokio, perimetroaren azterketari, seinaleztapenari, mugaketari eta tiro
egiteko eta eragineko eremuan langilerik ez egoteari buruzko segurtasun-arauak aipatzea, indarreko araudiaren arabera.
EI7.4 Kasu bakoitzean, leherketaren hastapen-sistemarako eta leherketa osorako egokia den lehertzailea identifikatzea.
EI7.5 Hastapen-sistema desberdinetarako tiro egiteko prozedura deskribatzea indarreko araudiaren arabera.
EI7.6 Tiro egitean dauden arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak zerrendatzea: bibrazioak, uhin
leherkorrak eragindako arroka-proiekzioak, gasak eta zarata sortzea.
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EI7.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Hastapen-sistemen eta tiro-linearen arteko konexioa egitea.
- Pega elektrikoetan, tiro egiteko zirkuituaren jarraitutasuna eta isolamendua egiaztatzea.
- Hastapen-sistemarako eta hastapeneko leherketa osorako egokia den lehertzailearekin tiro egitea, laneko
argibideei eta segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz.
A8: Lehergaiak eta hastapen-sistemak suntsitzeko prozedurak aplikatzea segurtasuneko barne-xedapenei jarraikiz.
EI8.1 Lehergailuen eta hastapen-sistemen narriadura-zantzuak eta iraungitze-datak identifikatzea, indarreko araudiaren
arabera.
EI8.2 Suntsitzeko erabilitako sistemak deskribatzea: errekuntza bidez, eztanda bidez eta disoluzio kimiko bidez.
EI8.3 Lehergai industrialak suntsitzeko sistemak eta prozedurak deskribatzea.
EI8.4 Hastapen-sistemak suntsitzeko sistemak eta prozedurak deskribatzea.
EI8.5 Segurtasuneko barne-xedapenak interpretatzea, jarraitu beharreko jardunak identifikatzeko, bereziki jarduneko
langileentzako, jendea ibiltzeko, jendea bizi den lekuetarako eta azpiegituretarako segurtasun-distantziak definitzen
dituztenak.
EI8.6 Prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak, lehergaiak suntsitzean sortzen diren arrisku espezifikoenei
aplika dakizkiekeenak, zerrendatzea: iturburuen eta akuiferoen kutsatze kimikoa, suteak eta ke-emisioa, zaratak eta
gasak.
EI8.7 Lehergaiak suntsiarazteko simulazioko kasu praktiko batean:
- Narriatutako edo iraungitako lehergaiak eta hastapen-sistemak identifikatzea.
- Suntsitu beharreko guneko perimetroan zaintza edo seinaleztapen egokia ezartzea, segurtasun-distantzien
arabera.
- Kokapen egokia ezartzea suntsiketa egingo duten langileentzat.
- Suntsiketa gauzatu aurreko eragiketak egitea
A9: Huts egindako barrena-zuloak kentzeko ezarritako metodoak aplikatzea, indarreko araudiaren arabera.
EI9.1 Huts egindako barrena-zuloen ezaugarriak identifikatzea.
EI9.2 Huts egindako barrena-zuloak daudenean hartu beharreko segurtasun- eta seinaleztapen-neurriak zerrendatzea,
indarreko araudiaren arabera.
EI9.3 Huts egindako barrena-zuloak kentzeko erabilitako metodoak deskribatzea, indarreko araudiaren arabera.
EI9.4 Huts egindako barrena-zuloak kentzean dauden arrisku espezifikoenei aplika dakizkiekeen prebentzio-neurriak
zerrendatzea: bibrazioak, uhin leherkorrak eragindako arroka-proiekzioak, gasak eta zarata sortzea.
EI9.5 Huts egindako barrena-zuloak eliminatzeko simulazioko kasu praktiko batean:
- Huts egindako barrena-zuloak identifikatzea eta seinaleztatzea.
- Huts egindako barrena-zuloak eliminatzea metodo egonkorrak aplikatuz.
A10: Leherketa-lanak antolatzea eta egindako zereginaren eta ezarritako helburuak betetzearen ardura hartzea, ezarritako
laneko argibideen eta prozeduren esparruan.
EI10.1 Informazio-iturriak eta enpresetan ezartzen diren harreman tekniko-profesionalak bereiztea.
EI10.2 Enpresaren barne-arauak eta prozedurak ezagutzea eta errespetatzea, bere lanpostuari atxikitako
erantzukizunak identifikatuz.
EI10.3 Bere lana, eta hala badagokio, bere langileen lana antolatzea eta koordinatzea, dagokion mailan eta dagozkion
eskumenen eremuan.
EI10.4 Erantzukizuna bere gain hartzea maneiatzen dituen ekipamenduen eta erreminten kontrolari, maneiuari eta
mantentze-lanei dagokienez.
EI10.5 Bere lana eta, hala badagokio, bere laguntzaileena behar bezala egikaritzeaz arduratzea, egindako lana
objektiboki eta ezarritako irizpideei jarraikiz autoebaluatzeko gaitasuna duela erakutsiz.
EI10.6 Lan-arriskuak prebenitzeko neurriak balioestea, dagozkion segurtasun-neurriak hartzeaz arduratuz.

Edukiak:
1. Lehergaiak: ezaugarri orokorrak eta motak.
- Lehergaien definizioa eta ezaugarri orokorrak: Potentzia leherkorra. Botere puskatzailea. Detonazio-abiadura.
Kartutxoratzearen dentsitatea. Urarekiko erresistentzia. Keak. Sentsibilitatea: detonagailuarekiko, uhin
leherkorrarekiko, talkarekiko eta marruskadurarekiko. Egonkortasun kimikoa.
- Lehergai industrialen motak
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• Dinamitak: Gomak eta hauts-itxurakoak. Anfoak. Hidrogelak. Emultsioak. Heavy Anfo.
• Segurtasun-lehergaiak. Minako bolbora.
- Adierazitako erabilerak. Puskatzaileak, moztaileak, bultzatzaileak (deflagratzaileak).

2. Hastapen- eta transmisio-sistemak. Osagarriak.
- Hastapen-sistema ez-elektrikoak: Detonagailu ez-elektrikoak eta transmisio-tutua. Metxa eta detonagailuak. Kordoi
detonatzailea. Mikroatzerapenezko errelea. Biderkatzaileak.
- Hastapen elektrikoko sistemak:
• Detonagailu elektrikoak: Deskribapena. Potentzia. Ezaugarri elektrikoak. Sailkapena.
• Eroale elektrikoak. Leherketarako zirkuitu elektrikoak. Tiro-linea: linea finkoa eta linea mugikorra.
• Tiro-linearen eta detonagailu elektrikoko zirkuitu osoaren erresistentzia elektrikoa kalkulatzea. Akatsak.
Korronte-deribazioak: tiro-linea eta konexioak. Ondorio elektromagnetikoak eta korronte arraroak.
• Hastapen elektronikoko sistemak. Detonagailu elektronikoak: Deskribapena. Ezaugarriak. Sailkapena.
Maneiua
• Leherketaren ekipamenduak eta programazioa.
- Osagarriak, ekipamenduak eta erremintak: Konexioak eta isolatzaileak. Ohmetroak. Leherketa elektrikoetarako
lehertzaileak. Elektronikoen tenporizadorea. Transmisio-hodiaren abiarazlea eta metxero homologatua. Puntzoiak,
matxardatxoak, galkamakilak, zinta itsaskorra, hortza, koilara. Omega hodia eta hegats-obturadoreak. Konexiohodiak. Soltean kargatzeko makina. Buztinezko, gatzezko takoak.

3. Aire zabaleko leherketa-motak. Tiro-planoen interpretazioa.
- Aire zabaleko leherketak: Lehergaien lana. Erresistentzia txikiagoko lerroa. Arrokaren ezaugarriak. Lehergaiaren
ezaugarriak. Hauste-angelua. Leherketak bankuan. Hondoko karga. Zutabe-karga. Leherketak zangan. Ingeradako
leherketak. Leherketa aurrekoak. Estutzea. Aire zabaleko leherketetarako tiro-planoa. Segurtasun-arau
espezifikoak.
- Aire zabaleko leherketa-motak: Berunak eta jasodurak (tiro marradunak). Aurretiko mozketa bertikalak eta
horizontalak (zapatak sartzekoak). Destroza; zangak, bankuak (laukia eta hiruzuloa) eta putzuak.
- Leherketa bereziak: Leherketa handiak. Eraispenak. Arrisku bereziak dituzten leherketak. Instalazio eta sare
elektrikoetatik hurbil dauden leherketak. Uhin-emisiotik hurbil dauden leherketak. Eraikuntzetatik,
komunikabideetatik eta antzekoetatik hurbil dauden leherketak.

4. Lehergaien eta hastapen-sistemen garraioa eta biltegiratzea.
-

Baimendutako ibilgailuak.
Gordailutegiak eta bolborategiak.
Biltegiratze-arauak.
Lehergaien garraioa ustiategian. Garraiatu bitartean abiarazleen eta lehergaien artean dauden distantziak.
Lehergaiak banatzea. Arauak. Ontziak edo bizkar-zorroak.

5. Kartutxo-pizgailua prestatzea, kargatzea, galkatzea eta tiro egitea.
- Kartutxo-pizgailua prestatzeko prozedurak: Metxa. Detonagailu ez-elektrikoa. Detonagailu elektrikoa. Tutu
transmisorea duen detonagailu ez-elektrikoa.
- Leherketako beste transmisio-modu batzuk: Kordoi detonatzailea. Lehergaia. Detonagailua. Mikroatzerapenezko
errelea. Biderkatzailea.
- Lehergaiak kargatzeko prozedurak. Kartutxoratzea eta soltean. Kartutxo-pizgailua hondoan edo buruan, eta
kartutxoak kargatzea edo soltean. Kordoi detonagailu bidezko karga barreiatua barrena-zulo osoan eta kartutxopizgailu bat baino gehiago duena. Solteko lehergaia makina bidez kargatzea.
- Lehergaien eta hastapen-sistemen artean konexioak egiteko prozedurak. Detonagailu elektrikoa eta ez-elektrikoa.
Kordoi detonatzailea. Tutu transmisorea: sortatan eta kordoizko berdingidaz. Tutu transmisorea banako
konektorearekin. Mikroatzerapenezko errelea. Metxa.
- Galkatzeko prozedurak.
- Tiroko eta tiro egiteko linea egiaztatzea: Erresistentziak neurtzea pega elektrikoetan: ohmetroak. Egiaztapenprozedurak pega elektrikoetan eta ez-elektrikoetan. Tiro egiteko aparatuak: lehertzailea, metxero homologatua eta
transmisio-tutuko abiarazlea.

6. Huts egindako barrena-zuloak eliminatzea eta egoera txarrean dauden lehergaiak suntsitzea
- Huts egindako barrena-zuloak: eliminatzeko metodoak eta jardunak.
- Barrena-zuloaren hondoak eta seinaleztapena. Buxadura.
- Sobera eta egoera txarrean dauden lehergaiak eta iraungipena.
25

ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

- Suntsitzeko metodoak. Errekuntza. Eztanda: airera, konfinamendua barrena-zuloan, harea azpian, urpean.
Disoluzio kimikoa. Disoluzioa. Erretzea. Konfinamendurik gabeko detonazioa.
- Segurtasun-distantziak: jendea bizi den guneak edo komunikazio-bideak. Langileen gune babestua. Hastapena.
- Harri lodiak zatikatzea.

7. Aire zabaleko leherketetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak.
- Artillari-lanpostuaren arrisku orokorrak eta prebentzio-neurriak: arriskuak manipulazioan, garraioan eta
biltegiratzean, eta kargatzean, tiro egitean eta suntsiaraztean.
- Erabilitako ekipamenduak leherketan dauden arriskuen arabera.
- Norbera babesteko ekipamendu bakoitzaren funtzionamenduari buruzko eskuliburua.
- Aire zabaleko leherketetako arriskuak eta segurtasun-baldintzak. Arroka-jausiekin lotutako arrisku orokorrak eta
prebentzio-neurriak. Meteorologia. Linea elektrikoekiko eta azpiegitura elektrikoekiko eta irrati-frekuentzia
aktiboekiko hurbiltasuna. Energia elektrikoko bestelako elementu eroale “ez-aktiboekiko” (bideak, hodiak eta
bestelakoak) hurbiltasuna.
- Leherketa berezietarako aginduak: Leherketa handiak. Eraispenak. Arrisku bereziak dituzten leherketak. Instalazio
elektrikoetatik hurbil daudenak. Uhin-emisiotik hurbil daudenak. Hirigunetik hurbil daudenak, eta abar.
- Ingurumena babesteko neurriak: Hondakinen eta botatzeko materialen kudeaketa. Leherketaren produktuak:
arroken proiekzioak, gasak, zaratak, bibrazioak, hautsa. Lehergaiak suntsitzearen ondoriozko produktuak:
kutsadura kimikoa, suteak, keak.

3

3. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALEKO BLOKEEN KONFORMAZIOA
Kodea: MF0427_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0427_2 Harri naturaleko blokeen konformazioa egitea.
Iraupena: 110 ordu
3.1 prestakuntza-atala
BLOKE PRIMARIOAREN EBAKETA BLOKE SEKUNDARIOA LORTZEKO
Kodea: UF0489
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
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.
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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
Arroken propietateak erdibitzeari dagokionez. Arrokaren ebaketako eta esfoliazioko planoak.
Barrenatzeko teknikak eta prozedurak.
Blokeak egonkortzeko teknikak. Languneak.
Ebaketa-lerroak markatzea.
Moteltze-ohantzearen prestaketa.
Blokeak iraultzea. Iraultze-probak.
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.
- Lanbide-gaixotasunak: Silikosia.
- Ingurumena babesteko neurriak: hondakinak, isurketak, hauts-emisioa eta zarata.
-

2. Blokeak zatitzeko makineriaren eragiketa
-

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

3.2 prestakuntza-atala
BLOKE SEKUNDARIOA ZATITZEA BLOKE KOMERTZIALAK ETA PRODUKTU
ERATORRIAK LORTZEKO
Kodea: UC0490
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
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 kolpekariarekin 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.
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Edukiak:
1. Blokearen eskuairaketa
-

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

2. Azpiproduktuen lanketa
-

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

3.3 prestakuntza-atala
HARRI NATURALEKO BLOKEEN SAILKAPENA, NEURKETA ETA MARKATZEA
Kodea: UF0491
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bloke komertzialak ezaugarrien arabera sailkatzea, neurtzea eta markatzea, biltegiratzeko edo bidaltzeko
EI1.1 Blokeak sailkatzeko dauden estandar komertzialak eta kalitate-estandarrak identifikatzea.
EI1.2 Blokeak neurri komertzialetan sailkatzea eta hautatzea, kalitate-estandarrei jarraikiz.
EI1.3 Merkatuan onartutako neurketa-irizpide nagusiak erabiltzea harri naturaleko blokeak neurtzeko.
EI1.4 Blokeak markatzeko estandarizatutako kodetze-sistemak aplikatzea blokeak merkaturatzeko.
EI1.5 Erregistro baten bidez kontrolatzea bloke bakoitza, ezarritako arauen arabera.

Edukiak:
1. Harri naturaleko blokeen sailkapena
-

Harri naturaleko bloke komertzialak sailkatzeko irizpideak.
Kalitate-kontrola hargintzako produktuetan.
Kalitate-arauak.
Kalitate-estandarrak.
Izendapen komertzialak.

2. Harri naturaleko blokeen neurketa
- Blokeak neurtzeko teknikak.
- Lanabes-motak.
- Neurketa-irizpideak.

3. Harri naturaleko blokeen markatzea
-
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Harri naturaleko blokeak markatzeko teknikak.
Zerratzeko lerroak definitzea.
Kodeketa-sistemak. Blokeen erregistroa.
Hargintzako produktuen manipulazioa, biltegiratzea eta bidalketa: blokeak, lauzak, parpainarria eta abar.
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4. prestakuntza-modulua:
HARRI NATURALAREN ERAUZKETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK.
Kodea: MP0105
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hari diamantatudun ebaketa-makinekin eragitea, baita erauzketan erabiltzen den bestelako makineriarekin (diskomakinak, lugorritzeko tresnak eta abar) ere; horretarako, harri naturaleko blokeak erauzteko teknika egokiak erabili behar
dira eta laneko eta ingurumeneko segurtasun-baldintzak bete, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI1.1 Ebaketa-makina kokatzea eta egonkortzea, ebaketa-eragiketa zuzen eta modu seguruan egiten dela ziurtatzeko.
EI1.2 Ebaketa-makinak prestatzea, modu seguruan jardunda.
EI1.3 Beharrezkoa denean, hari diamantatuduna jartzen eta lotzen laguntzea.
EI1.4 Ebaketa-makinak programatzea eta parametroak doitzea arrokaren arabera.
EI1.5 Ebaketa-makinekin eragitea eta prozesua eta ebaketa-lanabesak kontrolatzea.
A2: Zulatzeko makinekin eragitea; horretarako, harri naturaleko blokeak erauzteko teknika egokiak erabili behar dira eta
laneko eta ingurumeneko segurtasun-baldintzak bete, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI2.1 Zulaketa-ekipamendua ipintzea eta haren nibelazioa eta egonkortasuna bermatzea, zulaketan desplazamendurik
gerta ez dadin.
EI2.2 Zulatzeko elementuak hautatzea eta jartzea eta horien higadura-egoera egiaztatzea.
EI2.3 Zulaketa-ekipamendua abiaraztea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.4 Zulaketa-ekipamenduarekin eragitea eta funtzionamendu-parametroak (abiadura, bultzada eta abar) egokiak direla
kontrolatzea, betiere zulatu beharreko materialaren ezaugarrien arabera eta, hala badagokio, doitzea.
EI2.5 Barrena-zulo zulatuak zulaketa-eskeman eta laneko argibideetan adierazitakoak direla egiaztatzea kopuruari,
norabideari, inklinazioari, mozketari eta luzerari dagokienez.
EI2.6 Zulaketa-makinen mantentze-lanak egitea, erabiltzeko eskuliburuari jarraikiz.
A3: Blokea bereizteko eta eraisteko eragiketetan laguntzea, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI3.1 Blokea eraisteko ohantzea prestatzea.
EI3.2 Hala badagokio, tiratzeko lanabesetarako hozkak prestatzea, baita blokea prestatzeko gainerako zereginetarako
ere.
EI3.3 Bloke primario bat pala kargatzailearen, atzerakako hondeamakinaren edo bestelako ekipamenduen bitartez
bereizteko beharrezkoak diren eragiketetan laguntzea.
EI3.4 Blokea eraisteko beharrezkoak diren eragiketetan laguntzea eta aurreikusitako ohantzean erortzeko prestatzea.
A4: Zereginaren segurtasun-baldintzak egiaztatzea, ezarritako prozeduren arabera, argibideei jarraikiz eta arduradunak
gainbegiratuta.
EI4.1 Ezpondak egonkorrak direla eta lurraren egoera leherketarako egokia dela egiaztatzea.
EI4.2 Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak identifikatzea eta arduradunari jakinaraztea.
EI4.3 Hala badagokio, barrena-zuloak garbitzea arduradunaren argibideei jarraikiz.
A5: Kartutxo-pizgailua prestatzea eta barrena-zuloa kargatzea eta galkatzea, ezarritako prozeduren arabera, argibideei
jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI5.1 Arduradunak ezarritako hastapen-sistemarako egokia den kartutxo-pizgailua prestatzea.
EI5.2 Kartutxo-pizgailu eta karga egokia sartzea, leherketa-motaren eta -mailaren arabera.
EI5.3 Hastapen-sistemak elkarri konektatzea, su-zabaltzaileen motaren arabera.
A6: Leherketa ezarritako prozeduren arabera disparatzea, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI6.1 Hastapen-sistemak tiro-linearekin konektatzea ezarritako sistemaren arabera, tiro-zirkuituaren jarraitutasuna eta
isolamendua egiaztatuz.
EI6.2 Tiro egitea lehertzaile egokia erabiliz, leherketaren eragin-eremua segurua dela egiaztatu ondoren.
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A7: Blokeak zatitzea eskuairaketako makineria eta erremintak erabilita, merkatuan onartutako kalitateko eta neurrietako
piezak lortzeko, argibideei jarraikiz eta arduradunak gainbegiratuta.
EI7.1. Blokearen egonkortasuna egiaztatzea, baita langileek lan egingo duten inguruko eremuaren egoera ere.
EI7.2 Blokea zatitzeko beharrezkoa den makineria posizio seguruan kokatzeko beharrezkoak diren eragiketetan
laguntzea.
EI7.3 Eskuairaketa-makinekin eragitea tamaina egokia duten blokeak lortzeko.
A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan.
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako argibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.

Edukiak:
1. Ebaketa-makineriaren eragiketa
-

Makinak prestatzea
Makinak programatzea
Ebaketa-makinen eragiketa
Ebaketa-prozesuaren kontrola
Erabilera-mantentzea egitea

2. Zulaketa-makineriaren eragiketa
-

Ekipamenduak ipintzea, nibelatzea eta egonkortzea
Zulatzeko elementuen kokapena Higadura-egoera egiaztatzea Ordeztea
Zulaketa-ekipamenduak abiaraztea
Ekipamenduen eragiketa
Zulaketa-prozesuaren kontrola
Zulatutako barrena-zuloen egiaztapena
Zulaketa-ekipamenduen erabilera-mantentzea

3. Bloke primarioen bereizketa eta eraispena
-

Ohantzearen prestaketa
Blokearen prestaketa
Pala kargatzailearekin, atzerakako hondeamakinarekin edo gainerako ekipamenduekin blokea bereizten laguntzea
Blokearen eraispenean laguntzea

4. Leherketak egitea
-

Lurraren eta ezponden egoera egiaztatzea
Huts egindako barrena-zuloak eta barrena-zuloen hondoak identifikatzea
Barrena-zuloak hainbat teknika eta lanabes erabiliz garbitzea
Kartutxo-pizgailua prestatzea
Kartutxo-pizgailua sartzea eta lehergaiak kargatzea
Hastapen-sistemak konektatzea
Hastapen-sistemen eta tiro-linearen arteko konexioa
Tiro egiteko zirkuitua egiaztatzea. Tiro egitea: lehertzaileak erabiltzea

5. Blokeen zatiketa
- Blokeak egonkortzea
- Eskuairaketa-makinen kokapen segurua
- Eskuairaketa-makinen maneiua

6. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea
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Jarrera arduratsua lantokian
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz egitea
Antolakuntzaren produkzio-prozesua ezagutzea
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- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF0425_2:
Harri naturaleko blokeen
erauzketa

• Meatzeetako goi-mailako ingeniaritza
• Meatzeetako ingeniaritza teknikoa

1 urte

3 urte

MF0426_2:
Aire zabaleko leherketak

• Meatzeetako goi-mailako ingeniaritza
• Meatzeetako ingeniaritza teknikoa

1 urte

3 urte

MF0427_2:
Harri naturaleko blokeen
konformazioa

• Meatzeetako goi-mailako ingeniaritza
• Meatzeetako ingeniaritza teknikoa

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:

- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak.

- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

45

60

Harri naturala erauzteko
harrobia

1000

1000

Aire zabaleko leherketak egiteko
ebakidura

1000

1000

Kudeaketa-gela
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PRESTAKUNTZA-GUNEA

M1

M2

M3

Kudeaketa-gela

X

X

X

Harri naturala erauzteko
harrobia

X

X

Aire zabaleko leherketak egiteko
ebakidura

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

X

EKIPAMENDUA
Errotuladorez idazteko arbelak.
Orri birakaria.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Ikus-entzunezko ekipoak.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet
– Espezialitateko software espezifikoa.

–
–
–
–
–
–
–

Harri naturala erauzteko harrobia

–
–
–
–
–
–
–

Lanabes diamantatudun ebaketa-makinak.
Zulaketako makinak, erremintak eta lanabesak.
Neurtzeko elementuak. Markatzeko lanabesak.
Ura, olioak eta koipeak, lubrifikatzaileak, koipe-ponpak.
Konpresorea, elektrizitatea.
Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-elementuak.
Hondakinen edukiontziak

Aire zabaleko leherketak egiteko ebakidura

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lehergaiak (errealak edo simulatuak).
Ohmetroak.
Lehertzaileak.
Kableak.
Detonagailuak.
Lehergaiak kargatzeko ekipamenduak.
Hastapen-sistemak.
Erremintak, lanabesak, osagarriak eta materialak.
Norbera babesteko ekipamenduak eta segurtasunekipamenduak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta
ekipamenduek dagokien industria- eta higiene-araudia bete behar dute, eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen
segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
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ERAUZKETA-INDUSTRIAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen
den araudiaren arabera.
–
–
–
–
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