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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA: TEKNIKA 

ETA PROZESUAK OPERATIBOAK Berariazkoa 
Kodea  UF0484 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturala lantzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturalean azken produktuak lantzea Iraupena 220 

Harri naturaleko azken produktuen zuinketa eta sailkapena. 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Arbela leuntzea eta konformatzea 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0636_2 HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA gaitasun-ataleko LB2 lanbide-
burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko lodiera handiak eta taulak neurrira ebakitzeko eragiketak egitea espezifikazio teknikoen arabera. 

EI1.2: Materiala makinan jartzea, ongi jarriz eta orientatuz ebaketa-prozesuaren arabera. 
EI1.3 Neurrira ebakitzeko makinak abian jartzeko eragiketak egitea, aldez aurretik kontrol-parametroak egiaztatuz argibide teknikoei 
jarraikiz, eta beharrezko lanabesak jarriz edo aldatuz landu beharreko piezaren ezaugarrien arabera. 
EI1.4 Ebaketa-prozesuak kontrolatzeko ezarritako prozedurak aplikatzea, argibide teknikoei jarraikiz, laneko eta kalitate-kontroleko 
parteak betez. 
EI1.5 Multzo bat (tximiniak, arkuak, zutabeak, balaustradak edo beste batzuk) osatzen duten piezak aurremuntatzeko eragiketak egitea, 
eta osagaiak ongi uztartzeko beharrezko egokitze-lanak egitea.  
EI1.6 Erabilerako mantentze-lanetarako ezarritako prozedurak aplikatzea, dagozkien fitxak betez. 
EI1.7 Makinen eta elementu osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta funtzionamendu egokia egiaztatzea. 
EI1.8 Ebaketa-prozesuetan gertatzen diren akats nagusiak identifikatzea, eta izan ditzaketen arrazoiekin lotzea. 

 
A2: Harri naturalean lan berezietako eragiketak egitea, ezarritako espezifikazio teknikoen arabera.  

EI2.1 Harri naturaleko lan berezi nagusiak deskribatzea, eta prozesuko faseak prozesua aurrera eramateko beharrezko baliabide eta 
eragiketekin lotzea. 
EI2.2 Makinak martxan jartzeko ezarritako eragiketa-sekuentzia aplikatzea, kontrol-parametroak egiaztatuz argibide teknikoei jarraikiz, 
eta beharrezko lanabesak jarriz edo aldatuz mekanizatu beharreko piezaren ezaugarrien arabera. 
EI2.3 Eskuzko makinak eta makina automatikoak erabiltzea, eta mekanizazio-lan bereziak egiteko beharrezko erremintak erabiltzea 
ezarritako argibide teknikoei jarraikiz. 
EI2.4 Prozesuko faseetan egin beharreko kontrolak aplikatzea, argibide teknikoei jarraikiz, eta laneko eta kalitate-kontroleko parteak 
betez. 
EI2.5 Makinen eta baliabide osagarrien segurtasun-elementuen egoera eta funtzionamendu egokia egiaztatzea. 
EI2.6 Lan bereziak egitean gertatzen diren akats nagusiak identifikatzea, eta izan ditzaketen kausekin lotzea. 

 
Edukiak 
1. Neurrira ebakitzeko teknikak, ekipamenduak eta makinak.  

o Harri naturala neurrira ebakitzeko teknikak eta prozedurak.  
o Harri naturala neurrira ebakitzeko makinak.  

• Disko- eta hari-ebakigailuak.  
• Goi-presioko ur-ekipamenduak. 
• Zizaila/Trokela. 

o Segurtasun-elementuak. 
o Neurrira ebakitzeko eragiketen faseak, erabilitako makinen eta ebaki beharreko materialaren arabera.  

 
2. Neurrira ebakitzeko makinen eragiketak  

o Piezak makinetan kargatzea, lerrokatzea, berdintzea eta immobilizatzea.  
o Makinak martxan jartzea. Kontroleko parametroak: Eskuliburuak eta argibide teknikoak. 
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o Lanabesak: diskoak, urratzaileak, hari diamantatua. Jartzea eta aldatzea 
o Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura eta aire konprimatua. 
o Aurremuntaketa fabrikan. 
o Garbitzeko eragiketak. Prebentzioko mantentze-lanak. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen fitxak. 

 
3. Lan berezietarako teknikak, ekipamenduak eta makinak.  

o Harri naturala lantzeko teknika berezien mota eta ezaugarriak:  
• Diamantatutako diskoaz arbastatzea eta ebakitzea. 
• Diamantatutako fresaz arbastatzea  
• Artekaketa  
• Piezen hustuketa  
• Zulaketa  
• Ertzak leuntzea eta konformatzea  
• Molduratzea eta eskafilatzea  

o Harri naturaleko lan berezietarako makinak. 
• Zenbakizko kontroleko makinak.  
• Zulagailuak.  
• Artekatzeko makinak.  
• Alakatzeko makinak.  
• Goi-presioko ur-ekipamenduak.  
• Kalibragailuak.  
• Ertzak leuntzeko eta molduratzeko makinak.  

o Segurtasun-elementuak. 
o Eskuzko azaleko akaberen ezaugarriak. 

 
4. Lan berezietako makinen eragiketak.  

o Piezak makinetan kargatzea, lerrokatzea, berdintzea eta immobilizatzea.  
o Martxan jartzea Kontroleko parametroak: Eskuliburuak eta argibide teknikoak.  
o Lanabesak: diskoak, urratzaileak, trepanatzeko barautsak, barautsak eta fresak. Jartzea eta aldatzea 
o Garbitzeko eragiketak. Mantentze-eragiketak. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen fitxak. 

 
5. Segurtasuna eta ingurumena neurrira ebakitzeko eta mekanizazioko prozesuetan.  

o Arrisku nagusiak.  
o Segurtasun-neurriak. 
o Norbera babesteko ekipoak. 
o Makinen segurtasuneko gailuak. 
o Hondakinak. Sailkapena. Bilketa. Kudeaketa. 

 
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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