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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALA APAR-HARRIZ IGURZTEA ETA LEUNTZEA. 
Berariazkoa 

Kodea  UF0480 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko azaleko tratamenduak. Iraupena 130 

Harri naturalaren mutxardadura, garreztatzea eta bestelako azaleko 
tratamendu fisikoak. 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Harri naturaleko produktuen sailkapena eta prozesu eta tratamendu 
kimikoak. 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0635_2 HARRI NATURALEAN AZALEKO TRATAMENDUAK PRESTATZEA ETA EGITEA gaitasun-
ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko teknika guztiak deskribatzea, azaleko akabera ezarritako kalitate-baldintzei jarraikiz lortzeko aukera 

ematen dutenak, erabili beharreko makinak, urratzaileak, eskuilak eta kontsumigarriak, eta jarraitu beharreko prozedurak identifikatuz, 
materialaren ezaugarriak kontuan hartuta. 
EI1.1 Harri naturalari aplikatutako apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuak deskribatzea, haien funtzionaltasunarekin lotuz.  
EI1.2 Apar-harriz igurzteko edo leuntzeko eragiketak zerrendatzea, tratatu beharreko materialaren arabera. 
EI1.3 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko tratamenduetan esku har dezaketen makinak zerrendatzea, horien ezaugarriak eta osagaiak 
identifikatuz eta egin beharreko tratamenduarekin lotuz. 
EI1.4 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko tratamenduak egiteko beharrezko urratzaileak, material osagarriak eta kontsumigarriak 
izendatzea, horien aplikazioak eta lortutako azken akaberaren ezaugarriak identifikatuz. 
EI1.5 Lortu beharreko akabera-motaren eta -mailaren arabera erabili beharreko metodoa, sekuentzia eta lanabesak zehaztea.  
EI1.6 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko tratamendu fisikoen lan-arriskuen, lan-ekipamenduen erabilera-arauen eta erabilitako makinen 
babes-baliabideen funtzioen berri izatea. 

 
A2: Harri naturala apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko teknikak aplikatzea azaleko akabera eskatutako kalitatearekin lortzeko, 

materialaren ezaugarrien arabera. 
EI2.1 Harri naturaleko xaflak apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko prozesuak deskribatzea, prestatzeko eragiketak eta egikaritzeko 
beharrezko baliabideak lotuz. 
EI2.2 Prozedura egiteko eragiketen sekuentzia egokia hautatzea, egikaritze-denbora murriztuz eta kalitate-eskakizunak betez. 
EI2.3 Xaflak apar-harriz igurzteko eta/edo leuntzeko eragiketekin lotutako produkzio- eta fabrikazio-aginduak interpretatzea. 
EI2.4 Urratzaile-mota desberdinak eta horiek jartzeko serieak aplikatzea, harriaren ezaugarrien eta eskatutako azken akaberaren 
arabera. 
EI2.5 Harri naturaleko xaflak leuntzeko makinak erabiltzea ezarritako funtzionamendu-parametroei jarraikiz, eta hala badagokio 
parametro horiek egokituz eskatutako kalitatea lortzeko.  
EI2.6 Ezarritako espezifikazio teknikoen arabera apar-harriz igurtzitako eta/edo leundutako xaflek bildu behar dituzten azken 
ezaugarriak identifikatzea.  
EI2.7 Apar-harriz igurtzitako eta/edo leundutako xaflek eduki ditzaketen akats nagusiak eta horien arrazoi izan daitezkeenak 
identifikatzea, akatsak konpontzeko alternatibak modu argian eta objektiboan deskribatuz.  
EI2.8 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko makina eta instalazioen segurtasun-baliabideak zerrendatzea, prozesu horietan ageri ohi diren 
arrisku nagusiekin lotuz. 
EI2.9 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko instalazioetan ingurumena babesteko neurriak deskribatzea, bereziki kontsumigarriekin eta 
enbalaje-elementuekin zerikusia dutenak. 

 
Edukiak 
1. Harri naturala apar-harriz igurztea eta leuntzea. teknikak, ekipamenduak eta makinak.  

o Harri naturala apar-harriz igurzteko eta leuntzeko teknikak.  
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o Tratamendurako makinak, erremintak eta baliabide osagarriak.  
• Leuntzeko makina.  
• Mahai autokargatzaileak.  
• Orga birakariak.  

o Urratzaileak. 
 

2. Harri naturala apar-harriz igurzteko eta leuntzeko makinen programazioa 
o Materiala prestatzea. 
o Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko espezifikazio teknikoak. Produkzio-aginduak. 
o Tratamenduak programatzeko teknikak. Zikloak.  
o Lanabes-sailak. Sekuentzia. Jartzea.  
o Martxan jartzea Operazioa.  
o Kontrolatu beharreko parametroak: abiadura, presioa, kontsumigarriak.  
o Makinen elikadura.  
o Elementu osagarriak. Uhal garraiatzaileak. Xaflen iraulketa- eta elikadura-sistemak. 

 
3. Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko produktuaren eta prozesuaren kalitate-kontrola.  

o Prozesuaren kontrola.  
o Gorabeherak.  
o Fabrikazio-akatsak. Materialaren irregulartasunak.  
o Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozeduraren azken ezaugarriak.  
o Kalitate-estandarrak eta sailkapen-irizpideak. 
o Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. Flexometroak. Brillometroak. Kalibreak. 
o Kodetzea. Etiketatzea.  
o Biltegiratzea. 

 
4. Mantentze-lanak, segurtasuna eta ingurumena apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuetan.  

o Makinak mantentzea.  
o Higatutako elementuak ordeztea.  
o Limpieza.  
o Mantentze-eragiketen erregistroa.  
o Segurtasun- eta ingurumen-neurriak apar-harriz igurzteko eta leuntzeko eragiketetan.  
o Segurtasuna biltegiratzean eta barne-mugimenduan.  
o Ingurumen-babesa apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozesuetan: kontsumigarriak eta enbalajeak. 

 
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 naturala lantzea              
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