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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA GARBIKETA HARRI NATURALEKO FABRIKETAN ETA MINERAL 

ETA ARROKAK USTIATZEKO INSTALAZIOETAN Espezifikoa 
Kodea  UF0492 
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 

Prestakuntza-modulua  Produktu, kontsumigarri eta makinen manipulazioa eta egokitzapena 
harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatu eta ustiatzeko 
instalazioetan. 

Iraupena 
110 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

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

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0860_1 HARRI NATURALA LANTZEKO ETA MINERAL ETA ARROKAK TRATATZEKO 
ETA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN PRODUKTU, KONTSUMIGARRI ETA MAKINAK MANIPULATZEA ETA EGOKITZEA 
gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko instalazioan antolamendua eta funtzionamendua orokorrean deskribatzea, prozesu eta 

laneko jarduera nagusiak lanbide eta instalazioekin lotuta, baita erabilitako ekipamendu eta makinekin ere. 
EI1.1 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioen antolamenduan eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea, material-eragiketak eta -
mugimenduak optimizatzeko. 
EI1.2 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako arrisku nagusiak eta bertan hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea, 
norbera babesteko ekipamenduak identifikatuta eta segurtasun-baliabide kolektiboak ezagututa: seinaleak, babesak.  
EI1.3 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetako lan-prozesuak deskribatzea, egin beharreko jarduera nagusiak identifikatuta (xehaketa 
edo birrinketa, ehoketa, sailkapena, kontzentrazioa eta biltegiratzea).  
EI1.4 Xehaketan, ehoketan, sailkapenean, kontzentrazioan eta biltegiratzean erabilitako makina-mota nagusiak bereiztea, haien 
ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua modu orokorrean deskribatuta, eta lortu beharreko produktu-motekin lotuta.  
EI1.5 Barne-garraiorako erabilitako sistema-mota nagusiak (uhal garraiatzaileak, banda-garraiagailuak, errailbakarrak, elikagailuak) 
bereiztea, haien ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua modu orokorrean deskribatuta. 
EI1.6 Tratatzeko eta ustiatzeko instalazioetan 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 (aire, ura, hautsa ezabatzea) zerrendatzea, eragiketa 
guztiekin lotuta. 
EI1.8 Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko bitarteko eta azken produktuen mota nagusiak identifikatzea, ezaugarri nagusiak 
eta kalitatezko oinarrizko eskakizunak ezagututa. 

 
A2: Harri naturala lantzeko instalazioen antolamendua eta funtzionamendua orokorrean deskribatzea, prozesu eta laneko jarduera nagusiak 

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

EI2.1 Lantzeko tailerraren antolamenduan eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea, espazio erabilgarria optimizatzeko eta 
materialaren ibilbide eta mugimenduak minimizatzeko. 
EI2.2 Lantzeko tailer parke bateko arrisku nagusiak eta bertan hartu beharreko segurtasun-neurriak zerrendatzea, norbera babesteko 
ekipamenduak identifikatuta eta segurtasun-baliabide kolektiboak ezagututa: seinaleak, babesak edo bestelakoak.  
EI2.3 Lantzeko tailer bateko lan-prozesuak zerrendatzea, egin beharreko fase eta jarduera nagusiak identifikatuta (neurrirako 
ebaketa, zeregin bereziak, gainazaleko tratamendu fisiko eta kimikoak).  
EI2.4 Neurrirako ebaketan, gainazaleko tratamenduetan eta zeregin berezietan erabiltzen diren makina-mota nagusiak bereiztea eta 
bakoitzaren ezaugarriak, ahalmenak eta funtzionamendua deskribatzea, harri-motarekin eta lortu beharreko produktuekin lotuta.  
EI2.5 Blokeen tailerrean egin beharreko prozesu eta jardueretan esku hartzen duten lanpostu nagusiak identifikatzea, bakoitzaren 
funtzio, jarduera eta erantzukizun nagusiak adierazita.  
EI2.6 Harri naturalaren lanketa-prozesuan esku hartzen duten instalazio eta ekipamendu osagarriak zerrendatzea, ebaketa-
sistemekin lotuta. 
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EI2.7 Harri naturala lantzeko instalazioetako bitarteko eta azken produktuen mota nagusiak identifikatzea, ezaugarri nagusiak eta 
kalitatezko oinarrizko eskakizunak ezagututa. 

 
A3: Material-mota bakoitzerako beharrezkoak diren garbiketa-prozesuak aplikatzea dagokien benetako egoeraren eta aplikatuko zaien 

prozesuaren arabera betiere. 
EI3.1 Bloke bat garbitu aurretik egin beharreko egiaztapenak zerrendatzea eragiketen segurtasuna bermatzeko.  
EI3.2 Harri bat behar bezala garbituta dagoela kontuan hartzeko alderdiak adieraztea, aplikatuko zaion prozesuaren arabera. 
EI3.3 Garbiketa-prozesu bakoitzerako beharrezkoak diren makina, baliabide osagarri eta diluzioak zerrendatzea. 
EI3.4 Harri naturaleko xaflak garbitzeko, kentzeko eta egonkortzeko eragiketak deskribatzea, arrisku ohikoenak adierazita eta kasu 
bakoitzean kontuan izan beharreko segurtasun-neurriak zerrendatuta. 
EI3.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ondorengo produktu- eta/edo prozesu-motarako egokiena den garbiketa-
prozesua eraginkortasunez eta segurtasunez egitea, produktuen ondorengo egonkortzea barnean hartuta. 

 
A4: Makinak, ekipoak, instalazioak eta langunea garbitzeko metodo egokiena aplikatzea, ezarritako segurtasun-neurriak eta ingurumen-

irizpideak errespetatuta. 
EI4.1 Mineralak eta arrokak tratatzeko eta harri naturala lantzeko instalazio batean esku hartzen duten makinen segurtasun-gailu 
guztiak ezagutzea. 
EI4.2 Makina, ekipamendu edo instalazio bakoitzaren garbiketa edo ez ezartzeko jarraitutako irizpideak identifikatzea, baita garbiketa 
zer maiztasunarekin egin behar den ere. 
EI4.3 Makina edo langune bakoitzeko garbiketa-prozedura deskribatzea, jarduteko sekuentzia bat ezarrita eta kasu bakoitzean erabili 
beharreko baliabideak adierazita. 
EI4.4 Kasu jakin batean, jaso beharreko hondakin-motak zein diren ezagutzea, baita bakoitzarentzat esleitutako helburua edo 
edukiontzia ere. 
EI4.5 Makina eta lan-eremu bakoitzerako prestatu beharreko segurtasun- eta seinaleztapen-elementua ezagutzea, baita zer puntutan 
kokatu behar diren ere. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, makinaren edo lan-eremuaren motarako egokiena den garbiketa-prozesua 
egitea, eraginkortasunez eta segurtasunez. 

 

Edukiak 
1. Harri naturalaren eta ondoriozko produktuen industria-lanketarako teknika, instalazio eta ekipamenduak 

o Harri naturalaren motak. Ezaugarri nagusiak.  
o Harriaren produkzio-prozesua. Faseak eta prozesuak: ebaketa, gainazaleko tratamenduak eta mekanizazioak. 
o Harri naturala lantzeko produktu nagusiak. Xafla eta taulak, estandarrak eta neurrira. Plakak eta arbel-piezak. Eraikitzeko eta 

epaitzeko hainbat elementu (balaustreak, eskudelak, eskailerak, erlaitzak, zutabeak, gainak, tximiniak eta bestelako elementu 
bereziak). 

o Ekipamendu eta makina nagusiak: mota nagusiak eta bakoitzaren ezaugarri orokorrak.  
o Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura eta aire konprimatua. 
o Harria lantzeko eskuarki erabilitako erreminta eta lanabesak. Mantentze-lanak.  
o Ebaketa-lanabesak. Higadura eta mantentze-lanak. Berritzea.  
o Kontsumigarriak. Motak eta sailkapena. Mantentze-lanak. Berritzea. Kentzea.  

 
2. Mineral eta arrokak tratatzeko eta ustiatzeko teknika, instalazio eta ekipamenduak.  

o Tratamendu- eta ustiapen-instalazioetan prozesatutako mineral eta arroka nagusiak.  
o Tratamendu- eta ustiapen-instalazioetako produkzio-prozesua. Fase eta prozesu nagusiak: xehaketa primarioa eta sekundarioa, 

ehoketa, sailkapena eta kontzentrazioa.  
o Mineral eta arroken tratamendu- eta ustiapen-instalazioetako produktu nagusiak: hainbat granulometriatako agregakinak, produktu 

mikronizatuak, mineral kontzentratuak. 
o Ekipamendu eta makina nagusiak: mota nagusiak eta bakoitzaren ezaugarri orokorrak.  
o Garraio jarraituko sistemak: uhal garraiatzaileak, banda-garraiagailuak, errailbakarrak, elikagailuak.  
o Instalazio osagarriak: elektrizitatea, ura, aire konprimatua, lohiak, hautsa ezabatzea. 
o Eskuarki erabilitako erreminta eta lanabesak. Mantentze-lanak.  
o Xehaketa- eta ehoketa-lanabesak, sailkapena eta kontzentrazioa: Higadura eta mantentze-lanak. Berritzea.  
o Kontsumigarriak. Motak eta sailkapena. Mantentze-lanak. Berritzea. Kentzea.  

 
3. Segurtasuneko eta ingurumena babesteko neurriak harri naturala lantzeko eta mineral eta arrokak tratatzeko eta 
ustiatzeko instalazioetan.  

o Prozesu- eta makina-mota bakoitzerako segurtasun espezifikoko oinarrizko nozioak. 
o Segurtasun-neurriak material eta kontsumigarrien manipulazioan.  
o Norbera babesteko ekipoak. Sailkapena. Erabilera. Mantentze-lanak.  
o Segurtasun kolektiboko baliabideak. Makinen segurtasun-gailuak. Instalazioak: babesak, barandak, seinaleak. 
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o Instalazioetan ibiltzeari buruzko segurtasun-irizpideak: ezarritako ibilbide eta seinaleak.  
o Erreminta eta baliabide osagarriak kargak manipulatzeko. Segurtasun-neurri espezifikoak kargak manipulatzeko. 
o Harrizko elementuak eta mineralak egonkortzea. Lanabes eta teknikak.  
o Mineralak, arrokak eta harri naturala tratatzeko erabilitako produktu kimikoak: sailkapena, manipulazio-arriskuak eta prebentzio-

neurriak. 
o Soberakinak eta hondakinak. Motak. Identifikazioa. Biltegiratzea eta kentzea dagokion motaren eta egoeraren arabera.  

 
4. Harri naturaleko produktu eta blokeen eta mineralen garbiketa-eragiketak.  

o Harri naturaleko bloke eta produktuen garbiketa. Prozesu operatiboa. 
o Agregakin eta mineralen garbiketa. Prozesu operatiboa. 
o Garbiketa-eragiketetako makina, erreminta eta baliabide osagarriak. Diluzioak.  
o Harri naturaleko xaflak kentzea eta egonkortzea 
o Segurtasun- eta ingurumen-irizpideak. 

 
5. Laneko ekipamendu eta instalazioen garbiketa-eragiketak  

o Instalazio eta languneen garbiketa: prozesu operatiboa.  
o Makina, ekipamendu eta erreminten garbiketa. prozesu operatiboa 
o Makina eta instalazioen garbiketan erabilitako makina, erreminta eta baliabide osagarriak. 
o Segurtasun- eta ingurumen-irizpideak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Sartzeko irizpiderik gabe. 
 
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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