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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN KALTEEN IDENTIFIKAZIOA 
Berariazkoa 

Kodea  UF1067 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko obretako kalteen ebaluazioa eta zaharberritzeko 

proposamenen definizioa 
Iraupena 220 

Harri naturaleko obren kalteei buruzko txostenen lanketa. 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Harri naturalaren zaharberritze-proposamenen lanketa 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1391_3 HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEAK EBALUATZEA ETA ZAHARBERRITZEKO 
PROPOSAMENAK DEFINITZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri-mota nagusiak eta dagozkien alterazio ohikoenak identifikatzea, harriak bisualki ezagututa eta alterazioen kausa eta ondorioak ere 
ezagututa. 

EI1.1 Harri naturalen motak eta dagozkien barietateak ezagutzea, haien ezaugarri fisiko-mekaniko eta kimiko nagusiak bereizita eta 
dagozkien erabilera ohikoenekin eta barietateekin lotuta. 
EI1.2 Harri naturalaren alterazioak sailkatzea, alterazio horien kausa posibleekin lotuta:  

- Agente fisikoak: tenperatura, hezetasuna, izotza, haizea, sua, gatzak. 
- Agente kimikoak: ura, azidoak, gatzak, oxidoak. 
- Agente biologikoak: landareak, onddoak, likenak, bakterioak. 

EI1.3 Harri-mota bakoitzeko alterazio garrantzitsuenak identifikatzea, horien kausa eta ondorio nagusiak ezagututa. 
EI1.4 Harri naturala erauzteko, lantzeko, garraiatzeko eta jartzeko teknika nagusiak azaltzea, eragiketa horiek harri naturaleko 
elementu eta multzoetan ondoren eragin ditzaketen kalteekin lotuta. 
EI1.5 Harri naturala lantzeko eskuarki erabiltzen diren akaberak edo azaleko tratamenduak (fisikoak eta kimikoak) identifikatzea eta, 
hala badagokio, ondoren eragin ditzaketen kalte posibleak ere ezagutzea. 
EI1.6 Harri naturalaren gain erabilitako zaharberritze-teknika nagusiak identifikatzea (garbitzea, babestea, berritzeak), ondoren 
harrian eragin ditzaketen alterazioekin lotuta.  
EI1.7 Beste materialekin izan dezaketen kontaktuaren ondorioz harri naturaleko elementuen gain eragin ditzaketen kalteak 
ezagutzea: metalak, morteroak, zurak eta bestelakoak. 
EI1.8 Harri naturaleko alterazioen hedadura eta obra osoan duten ondorioa balioestea.  
EI1.9 Kalteak erabat definitzeko laborategiko analisi-teknikak behar dituzten alterazioak zerrendatzea. 
EI1.10 Harri naturaleko obra batean: 

- Kalteak identifikatzea, horien kausa eta ondorio posibleak adierazita. 
- Harri naturaleko alterazioen hedadura eta obra osoan duten ondorioa balioestea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturala: motak eta erabilerak. 

- Harri naturala:  
• Motak. Barietateak. 
• Propietate eta ezaugarri fisiko-mekanikoak.  
• Mota eta barietate bakoitzaren erabilera ohikoenak. 
• Alterazio ohikoenak harri-mota bakoitzean. 

- Harri naturaleko elementuak. Sailkapena. Ezaugarriak, funtzioak, xedeak eta aplikazioak.  
- Harri naturaleko eraikuntzak. Mota nagusiak.  
- Barrualdeko eta kanpoaldeko espazioak.  
- Harri naturaleko obra zibila. Mota nagusiak. 
- Harri naturalaren erabilera apaingarria: 
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• Dekorazioa.  
• Objektu bereziak. 
• Hiri-altzariak.  
• Hileta-artea.  

- Harri naturaleko obrak jartzea:  
• Sistema eta metodoak.  
• Baldintzak. 

2. Agente kimikoengatiko degradazioa. 
- Agente kimikoak:  

• Ura. 
• Gatzak. 
• Azidoak.  
• Alkalisa.  

- Degradazio-prozesuak:  
• Disoluzioak eta hidrolisia.  
• Oxidazioa eta erredukzioa.  

3. Agente fiskoengatiko degradazioa. 
- Agente fisikoak:  

• Tenperatura.  
• Hezetasuna.  
• Izotza. 
• Euria.  
• Haizea.  
• Sua. 
• Bibrazio eta talkak (lurrikara, trafikoa, akustikoak). 

- Degradazio-prozesuak:  
• Ziklo higrotermikoak.  
• Berotze diferentziala.  
• Izotz-desizozte zikloak. 
• Higadura. 
• Xurgapena. 
• Hezeguneen kondentsazioa eta kapilaritatea. 
• Hidratazioa. 
• Gatzen kristalizazioa. 

4. Agente biologikoengatiko degradazioa.  
- Bionarriaduraren mekanismoak eta alderdi morfologikoak  
- Prozesu fisiko edo mekanikoak: disgregazioa edo frakturazioa 
- Prozesu kimikoak: deskonposizioa 
- Organismoen ekintza-mekanismoak 
- Mekanismo-taldeak:  

• Bakterioak eta aktinomizetoak. 
• Onddoak. 
• Zinaobakterio eta algak. 
• Likenak. 
• Beheko eta goiko landareak. 
• Animaliak. 

- Kalte antropikoak.  
5. Aurreko tratamendu edo esku-hartzeengatiko degradazioa.  

- Erauzketa-teknikak. Erauzketan eragindako kalteak. 
- Lantzeko teknikak. Lanketan eragindako kalteak. 
- Azaleko tratamendu fisiko eta kimikoak. Azaleko tratamenduan eragindako kalteak. 
- Garraio-teknikak. Garraioan sortutako kalteak. 
- Jartze-teknikak. Jartzean eragindako kalteak.  
- Bestelako materialekin izandako kontaktuan eragindako kalteak: metalak, morteroak, zurak eta bestelakoak. 
- Produktu edo teknika desegokiekin egindako aurreko zaharberritzeengatiko degradazioa.  
- Eraikuntza-akatsek eragindako kalteak: zimendua, diseinua, materia-mota, dilatazio-junturak.  
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6. Kalteen identifikazioa. Alterazioaren adierazle bisualak. 
- Terminologia orokorra: alterazioa, meteorizazioa, degradazioa. 
- Dokumentu teknikoen interpretazioa.  

• Kalteen identifikazioa. 
• Eraginpeko elementuak. 

- Kalteen ezaugarriak morfologiaren arabera:  
• Bolumen-galerarik gabe. Azaleko aldaketak. Bariazio kromatikoak. Zolda eta metaketak. 
• Bolumen-galerarekin ale-mailan.  
• Zulo eta ildoen konformazioa.  
• Deformazio plastikoak (handitzeak, kakotzeak) eta eten fisikoak (haustura eta disjuntzioak).  

- Eraikuntzako harri-materialen degradazioko faktore, kausa eta ondorioak. 
- Kalteen hedadura zehaztea: zabalera eta sakontasuna. 
- Obraren egiturako kalteak: jarraitu beharreko prozedura. 
- Kalteen kausak zehaztea. 
- Laborategiko analisiak. 
- Kalteen ondorio posibleak zehaztea. 
- Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen erabilera ikuskapen bisualetan. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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 zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena 
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