
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-MODULUA BLOKE, MOKOR ETA PLAKEN MANIPULAZIOA 
 

Kodea  MF0859_1 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko 

instalazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 

Garbiketa harri naturaleko fabriketan eta mineral eta arrokak ustiatzeko 
instalazioetan 70 

Kontsumigarri eta produktuen biltegiraketa harri naturaleko eta mineral eta 
arrokak tratatzeko eta ustiatzeko fabriketan 40 

Kargen manipulazioa orga jasotzaileekin (zeharkakoa) 50 
Kargen manipulazioa zubi-garabi eta polipastoekin (zeharkakoa) 30 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko 
instalazioetako eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator UC0859_1 HARRI NATURALEKO BLOKE, MOKOR ETA PLAKAK MANIPULATZEA 
gaitasun-atalarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Blokeen tailer baten antolamendua eta funtzionamendua orokorrean deskribatzea, prozesu eta laneko jarduera nagusiak lanbide eta 

instalazioekin lotuta, baita erabilitako ekipamendu eta makinekin ere, harri naturaleko blokeen harreran, banaketan eta biltegiratzean 
laguntzeko. 

EI1.1 Blokeen parke baten antolamenduan eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea, espazio erabilgarria optimizatzeko eta 
materialaren ibilbide eta mugimenduak minimizatzeko. 
EI1.2 Harri naturaleko blokeen ezaugarri nagusiak eta oinarrizko kalitate-eskakizunak identifikatzea, harri-mota bakoitzaren arabera. 
EI1.3 Blokeen parke bateko arrisku nagusiak eta bertan hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea, norbera babesteko 
ekipamenduak identifikatuta eta segurtasun-baliabide kolektiboak ezagututa: seinaleak, babesak edo bestelakoak. 
EI1.4 Blokeen parke bateko lan-prozesuak deskribatzea, egin beharreko jarduera nagusiak identifikatuta: harrera, identifikazioa eta 
sailkapena; prestaketa eta ebaketa edo zerraketa; ondoriozko produktuen kalitate-irizpideen araberako sailkapena eta horien 
bidalketa ondorengo prozesuetarako edo salmentarako.  
EI1.5 Blokearen ebaketan erabilitako makina-mota nagusiak bereiztea: ehungailuak, disko-ebakigailuak, haridun makinak, zizaila eta 
bestelakoak, horien ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua orokorrean deskribatuta, eta harrizkoekin eta lortu beharreko 
produktuekin lotuta.  
EI1.6 Blokeen parkean egin beharreko prozesu eta jardueretan esku hartzen duten lanpostu nagusiak identifikatzea, bakoitzaren 
funtzio, jarduera eta erantzukizun nagusiak adierazita.  
EI1.7 Prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak (ura, aire konprimatua, elektrizitatea, uren arazketa, zubi-
garabiak, zintak), bloke, mokor eta plaken ebaketa-sistemekin lotuta.  
EI1.8 Blokeak ebakitzeko edo zerratzeko, manipulatzeko eta biltegiratzeko beharrezko kontsumigarriak beren funtzioen edo 
tipologiaren arabera sailkatzea.  

 
A2: Bloke, mokor eta plakak manipulatzeko erabilitako industria-prozesua deskribatzea, kargaren egonkortasuna bermatzen duten jardunak 

adierazita, baita prozesuetan esku hartzen duten baliabide, makina eta pertsonekiko segurtasuna ere. 
EI2.1 Karga segurtasunez manipulatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztien sekuentzia aipatzea, kamiotik hasi eta parkean 
kokatzeraino edo ebaketa-prozesuraino. 
EI2.2 Harrizko bloke, mokor edo plakak manipulatzeko erabiltzen diren elementu edo baliabide osagarriak zerrendatzea, kargaren 
ezaugarrien arabera (pisua, forma eta bolumena). 
EI2.3 Baliabide eta lanabesen multzo batetik bloke, mokor edo plaka bat esekitzeko, garraiatzeko eta egonkortzeko beharrezkoak 
direnak hautatzea, horiek erabiltzea saihestu ahalko duten narriadurak ezagututa.  
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EI2.4 Euspen-baliabideak segurtasunez jartzeko eta bloke, mokor edo plaka batera erretiratzeko beharrezkoa den sekuentzia 
zerrendatzea, ahalik eta eragiketa-kopuru txikienarekin betiere. 
EI2.5 Harriaren estibako eta blokea, mokorra edo plaka ebaki aurreko prozesuko arriskuak zerrendatzea, kasu bakoitzean hartu 
beharreko segurtasun-neurriekin lotuta.  
EI2.6 Karga bat behar bezala erabiltzeko kontuan izan beharreko irizpideak aipatzea, blokearen ezaugarrien (pìsua, forma, bolumena 
edo bestelakoak) eta karga prestatuko den zonaren arabera. 
EI2.7 Blokeen iraulketa-prozesua deskribatzea, arrisku nagusiak eta hartu beharreko segurtasun-neurriak hartuta. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, bloke, mokor edo plaka bat manipulatzea harri naturala lantzeko instalazio 
batean, segurtasun-eskakizun guzti-guztiak bete direla egiaztatuta. 
EI2.9 Jasotzeko, garraiatzeko eta iraultzeko makinetako langileen argibideak emateko kontuan izan beharrekoak zerrendatzea, 
argibide horiek argiak, zehatzak, seguruak eta eraginkorrak izan daitezen.  
 

A3: Harria ebaketa-makinetan ipintzeko beharrezkoak diren lanabes eta erreminta hautatzea, haien egonkortasuna eta segurtasuna 
ziurtatuta, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI3.1 Blokea kokatzeko, nibelatzeko, zuzentzeko eta egonkortzeko arrazoiak azaltzea, hartu beharreko segurtasun-neurriak 
zerrendatuta eta oker jardutearen ondoriozko arazoekin betiere. 
EI3.2 Blokea, mokorra edo plaka erabat egonkortu arte prozesua pausoz pauso deskribatzea. 
EI3.3 Lanabes eta erreminta bakoitzaren ezaugarriak deskribatzea, bakoitzak bete beharreko lanaren arabera betiere. 
EI3.4 Ziriak eta "altxagarriak" jartzen diren zonak identifikatzea, eslingak edo kateak igarotzeko moduan betiere. 
EI3.5 Soberako erreminta, lanabes edo kontsumigarriak kentzeko prozesua deskribatzea eta egitea, segurtasunez eta irizpide 
orokorrak aplikatuta, horiek biltegiratzeko edo zabortegira eramateko, dagokien izaeraren eta higaduraren arabera betiere. 
EI3.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, blokeak makinetan ipintzeko lanabes, erreminta eta kontsumigarriak metatzea, 
segurtasun-neurri guztiak betetzen direla egiaztatuta. 
 

A4: Ore eta morteroak ezarritako dosifikazioekin eta fabrikatzailearen espezifikazioei jarraikiz egitea blokearen gain zuzenean aplikatzeko 
eta erabat egonkorrak direla bermatzeko, bibrazioak minimizatuta 

EI4.1 Nahasketen osagaiak identifikatzea, dagokien kontserbazio-egoera ezagututa beharbada erabiltzeari begira. 
EI4.2 Nahasketak egiteko laneko erreminta eta lanabesak hautatzea, egin beharreko lanaren arabera.  
EI4.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, mortero-mota jakin bat lortzeko osagai bakoitzaren beharrezko kantitateak 
adieraztea. 
EI4.4 Dagokion fraguatzealdiaren ondoren konglomeratzaile bat erabiltzeak dakartzan arriskuak zerrendatzea. 
EI4.5 Lanak mortero eta oreekin egin behar direnean kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak aipatzea. 
EI4.6 Bloke baten egonkortze ezin hobea egiaztatzeko erabiltzen diren irizpideak aipatzea. 
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean:  

- Mortero bat lantzea dosifikazio jakin batekin. 
- Prestatutako nahasketak eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzea. 
- Morteroa aplikatzea.  
- Erabilitako lanabes guztiak garbitzea. 
- Erabili gabeko materiala biltegian behar bezala gordetzea, airetik eta hezetasunetik babestuta. 
- Soberakina zabortegira eramatea. 

Edukiak 
1. Harri naturaleko blokeak harrera 

- Harri naturalaren motak. Ezaugarri nagusiak.  
- Harri-motak. Kalitate-irizpideak.  
- Harri-formatuak: Bloke, mokor eta plakak: forma eta bolumena. 
- Blokeak hartzea eta sailkatzea.  
- Kodifikazio- eta erregistro-sistemak.  

 
2. Harri naturaleko blokeen parkea: instalazioak eta makinak  

- Blokeen parkea. Ezaugarriak eta antolaketa.  
- Ekipamendu eta makina nagusiak: bakoitzaren motak eta ezaugarri nagusiak.  
- Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura, aire konprimatua, ur-arazketa.  
- Blokeen parke bateko erreminta eta lanabes nagusiak. Mantentze-lanak.  
- Kontsumigarriak. Sailkapena makinen arabera. Biltegiratzea, mantentze-lanak, berritzea, kentzea eta birziklatzea.  

 
3. Harri naturaleko blokeen manipulazioa.  

- Jasotzeko eta garraiatzeko sistemak.  
- Blokeak iraultzea. 
- Eslingen, kateen eta blokea krokatzeko sistemen tipologia. 
- Erreminta eta baliabide osagarriak kargak estibatzeko. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua 

- Blokeak eustea.  
- Biltegiratzea. 

 
4. Segurtasuna eta ingurumen-babesa blokeen parkean  

- Segurtasun-neurriak blokeen manipulazioan: gehieneko kargak, kargen eszentrikotasuna, karga garaiak. 
- Ezarritako ibilbide eta seinaleak. 
- Bloke, mokor eta plaken pilaketa 
- Makinen segurtasun-gailuak. 
- Norbera babesteko ekipoak. 
- Ingurumena babesteko neurriak. 

 
5. Blokeak garraio-orgetan eta ebaketa-makinetan ipintzea  

- Lan osagarriak elementu eramangarrietako blokeen zuzenketan, nibelazioan eta egonkortzean.  
- Blokeak egonkortzea eta immobilizatzea. Prozedurak. Segurtasun-irizpideak.  
- Erabilitako erreminta, lanabes eta kontsumigarriak: Ziri eta altxagarriak.  

 
6. Pasta eta morteroak lantzea eta aplikatzea blokeetan ipintzeko 

- Morteroak eta pastak. Osagaiak eta dosifikazioa.  
- Ore eta morteroak lantzea. Oratzealdiak. Erabilera-denborak. 
- Morteroen aplikazioa. 

 
7. Segurtasun- eta ingurumen-neurriak blokeak ipintzeko  

- Segurtasun-neurriak karga garaien manipulazioan: 
- Segurtasun-neurriak kargak ebaketa-makinetan ipintzeko. 
- Segurtasun-neurriak ore eta morteroak landu eta aplikatzeko.  
- Ingurumen-irizpideak. Hondakinak kentzea. Sailkapena eta isurketa 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Ez dago sartzeko baldintzarik. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako 
eragiketa osagarriak 
. 
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