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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ARBELA LEUNTZEA ETA KONFORMATZEA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0485 
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 naturalean azken produktuak lantzea: teknika eta prozesu 
operatiboak. 80 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Harri naturaleko azken produktuen zuinketa eta sailkapena. 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0636_2 HARRI NATURALEAN AZKEN PRODUKTUAK LANTZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-
burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arbela leuntzeko eta esfoliatzeko eragiketetan erabilitako erremintak eta makinak erabiltzea, hainbat lodiera eta formatako plakak 

lantzeko. 
EI1.1 Arbela lauzatzeko, ebakitzeko eta konformatzeko prozesuko faseak identifikatzea, eta erreminta eta makina espezifikoekin lotzea.  
EI1.2 Arbel-plakaren ezaugarriak identifikatzea, egokia den edo ez zehazteko lortu nahi diren piezen arabera. 
EI1.3 Makina eta erremintak erabiltzea eskatutako lodierak eta formak lortzeko. 
EI1.4 Arbelezko plaken ezaugarriak bisualki egiaztatzea, eta plano lau eta jarraituak lortzen direla ziurtatzea. 
EI1.5 Arbelezko piezak hautatzea eta kalitatearen arabera multzokatzea. 
EI1.6 Hondakinak eta antzuak kudeatzeko ezarritako irizpideak aplikatzea.  
EI1.7 Makina eta erremintak garbitzeko eta mantentzeko eragiketak egitea ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI1.8 Prozesuan erabilitako erreminta eta makinen maneiuarekin zerikusia duten segurtasun-neurriak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1. Arbela: motak, formatuak eta ezaugarriak  

o Arbel-motak. 
o Arbel-formatuak. 
o Arbelaren ezaugarri fisiko-mekanikoak.  
o Esfoliazio- eta ebaketa-planoak. Pitzadurak. 
o Arbelaren erabileran eragiten duten irregulartasun eta faktoreak.  

 
2. Arbela leuntzeko eta konformatzeko eragiketak  

o Gilloak eta ziriak erabiliz lauzatzeko teknikak. 
o Leuntzeko eta konformatzeko erabilitako erreminta eta makinak.  

• Identifikazioa.  
• Maneiua.  
• Mantentze-lanak  

 
3. Arbela leuntzeko eta konformatzeko eragiketen kalitatea  

o Proiektuan eskatutako kalitatea. Identifikazioa.  
o Azken akaberako eta itxurako irizpideak. 
o Piezen identifikazioa eta hautaketa. Merkataritza-irizpideen eta kalitateen araberako hautaketa. 
o Kalitatea neurtzeko aparatuak. Maneiua. 
o Materialaren, prozesuaren eta proiektuaren berezko akatsak. 
o Onartzeko eta baztertzeko irizpideak eta perdoiak. 
o Piezen pilaketa.  
o Baztertutako piezak berreskuratzea beste zenbait erabilera edo neurritarako. 
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4. Segurtasun- eta ingurumen-neurriak arbela leuntzeko eta konformatzeko eragiketetan.  

o Arbela lantzen duenaren eta arbel-plakaren posizioa. 
o Erreminta, makina eta baliabide osagarrien erabilera segurua.  
o Prozesu bakoitzaren arriskuen identifikazioa.  
o Segurtasun-neurriak lanpostuan.  
o Segurtasun-neurriak materialaren manipulazioan. 
o Segurtasun-neurriak instalazioko gainerako langileekiko. 
o Materiala eta langileak instalazio barruan desplazatzeko zirkulazioa. 
o Piezak formaren eta tamainaren arabera pilatzea. Egonkortzea.  
o Hondakinen 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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