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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN GAINAZALEKO AKABERAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF1062 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko obren lanketa artisau-moduan Iraupena 220 

Harri naturaleko obren tailaketa 90 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Artisau-obren muntaketa, enbalajea eta garraioa 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1373_2 HARRI NATURALEKO OBRAK ARTISAU-MODUAN EGITEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-
burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturalean gainazaleko tratamendu fisikoak eta kimikoak aplikatzea, harri naturalaren motaren eta lortu beharreko gainazal-
akaberaren arabera eta ingurumen-araudia errespetatuta. 

EI1.1 Harri naturalari aplika dakizkiokeen akabera fisikoak eta kimikoak zerrendatzea eta horiek lortzeko beharrezkoak diren 
eragiketak, makinak eta lanabesak identifikatzea, harri-motaren arabera.  
EI1.2 Mutxardatzeko eta ebakigune luzeak egiteko prozedurak zehaztea eta presio eta aho egokiak ezagutzea material-motaren eta 
lortu nahi den efektuaren arabera. 
EI1.3 Apar-harriz igurzteko eta leuntzeko prozedurak bereiztea eta presio, abiadura eta urratzaile egokia adieraztea, material-motaren 
eta lortu nahi den akaberaren arabera. 
EI1.4 Hareaz igurzteko prozedurak zehaztea eta presioen erregulazioa eta urratzaile egokiak adieraztea, material-motaren eta lortu 
nahi den akaberaren arabera. 
EI1.5 Garreztatzeko prozedurak identifikatzea eta nahastea eta aho-muturrak egokiak izateko baldintzak adieraztea, material-motaren 
eta lortu nahi den akaberaren arabera. 
EI1.6 Patinak eta murgiltze bidezko, proiekzio bidezko edo bestelako prozeduren bidezko bestelako prestakin kimikoak zehaztea, 
harri-motaren eta lortu beharreko akaberaren arabera, eta produktu kimikoen manipulaziorako eta bilketarako segurtasunari eta 
ingurumen-babesari buruzko irizpide orokorrak adieraztea. 
EI1.7 Harri naturalaren gainazaleko tratamenduak egitean erabiltzen diren produktu kimikoen manipulazioarekin loturiko 
pertsonentzako arriskuak sailkatzea eta eragin ditzaketen kalteak identifikatzea. 
EI1.8 Gainazaleko akabera-prozesu fisiko eta kimikoetan erabiltzen diren makinen eta erreminten lehen mailako mantentze-
prozedurak deskribatzea eta maiztasuna adieraztea, eragiketa bakoitzaren arabera. 
EI1.9 Harri naturaleko artisau-obra baten dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta, zehaztutako gainazaleko tratamendu fisikoak 
aplikatzea: 

- Sistema eta teknika hautatzea zehaztutako akaberaren arabera. 
- Lanabesak, erremintak eta makineria hautatzea. 
- Akaberako erremintak edo makina maneiatzea eta martxan dagoen bitartean funtzionamendua kontrolatzea, 

eraginkortasuneko, segurtasuneko eta kalitatezko irizpideei jarraikiz. 
- Akabera-eragiketa bakoitzaren ondoren lortutako emaitza egiaztatzea. 
- Akaberako makinen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Akabera kimikoko hondakinak biltegiratzea eta desagerraraztea, ingurumena babesteari buruzko arauei jarraikiz. 

EI1.10 Harri naturaleko artisau-obra baten dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta, zehaztutako gainazaleko tratamendu kimikoak 
aplikatzea: 

- Produktu kimikoa eta aplikatzeko teknika hautatzea zehaztutako akaberaren arabera. 
- Erremintak eta ekipamenduak hautatzea. 
- Produktu kimikoak prestatzea beharrezkoak diren kantitatean, nahastean eta kontzentrazioan. 
- Akaberako erremintak edo makina maneiatzea eta martxan dagoen bitartean funtzionamendua kontrolatzea, 

eraginkortasuneko, segurtasuneko eta kalitatezko irizpideei jarraikiz. 
- Akabera-eragiketa bakoitzaren ondoren lortutako emaitza egiaztatzea. 
- Akaberako makinen eta erreminten garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Akabera kimikoko hondakinak biltegiratzea eta desagerraraztea, ingurumena babesteari buruzko arauei jarraikiz. 
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Edukiak: 
1. Harri naturaleko artisau-obren leunketa.  

- - Leuntzea eta apar-harriz igurztea:  
• Ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.  
• Makinak, erremintak eta baliabide osagarriak.  
• Leuntzeko lanabesak: harriak, pastillak, lixak edo bestelakoak. 
• Urratzaileak. sekuentzia materialaren arabera. 
• Abiaduraren eta presioaren kontrola. 

- Emaitzak egiaztatzea. 
- Laneko arriskuen prebentzioa leuntzean eta apar-harriz igurztean. 
- Hondakinen kudeaketa. 
- Ekipamenduen garbiketa.  
- Ekipo eta erreminten mantentze-lan prebentiboa. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen fitxak. 
- Kalitate-kontrola. Sailkapena akaberaren arabera. 

 
2. Harri naturalaren gainazaleko akaberako tratamendu fisikoak.  

- Mutxardura: ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak. Makinak, erremintak, lanabesak eta baliabide osagarriak. Testura-motak. 
Presioaren kontrola. 

- Garreztatzea: ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak. Makinak, erremintak, lanabesak eta baliabide osagarriak. Gas-motak eta 
nahastearen ehunekoa. 

- Hareaz igurztea eta granailatzea: ezaugarriak, aplikazioak. Makineria eta instalazioak eta baliabide osagarriak. Urratzaileak. 
Granulometriak. Presioen erregulazioa. 

- Ebakigune luzeak egitea: ezaugarriak eta aplikazioak. 
- Tratamendu fisikoen eta kimikoen konbinazioa. 
- Merkatuko akabera berriak.  
- Akabera fisikoaren emaitzak egiaztatzea.  
- Laneko arriskuen prebentzioa akabera fisikoak aplikatzean. 
- Hondakinen kudeaketa. 
- Ekipamenduen garbiketa.  
-  Ekipo eta erreminten mantentze-lan prebentiboa. Maiztasuna eta aldizkakotasuna. Mantentze-lanen fitxak. 
 

3. Harri naturalaren gainazaleko akaberako tratamendu kimikoak. 
- Harri naturalaren tratamendu kimikoak: motak, ezaugarriak, propietateak eta aplikazioak.  
- Produktuen espezifikazio teknikoak. 
- Produktuak prestatzea: kantitateak, proportzioak eta sekuentziak.  
- Aplikazio-teknikak: murgiltzea, proiekzioa, inpregnatzea.  
- Instalazioak eta makinak. Maneiua. Funtzionamendu-kontrola.  
- Emaitzak egiaztatzea. 
- Prestakin kimikoen biltegiratzea eta manipulazioa. 
- Ekipamenduen garbiketa.  
- Laneko arriskuen prebentzioa tratamendu kimikoen eragiketetan: laneko ekipamenduak erabiltzeko arauak eta erabili beharreko 

produktuak. 
- Ingurumena babestea. Hondakinak neutralizatzea, kontrolatzea eta kudeatzea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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 naturalezko artisau- eta zaharberritze-obrak 
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