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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALAREN ZAHARBERRITZE-PROPOSAMENEN 

LANKETA Baldintzatua 
Kodea  UF1069 
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 kalteen identifikazioa. 90 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Harri naturaleko obren kalteei buruzko txostenen lanketa. 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1391_3 HARRI NATURALEKO OBRETAKO KALTEAK EBALUATZEA ETA ZAHARBERRITZEKO 
PROPOSAMENAK DEFINITZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko kalteei aplikatzekoak zaizkien zaharberritze-teknikak berritzea, horiek zehaztuz eta zabaltzeko beharrezkoak diren 
baliabide material eta giza baliabideekin lotuta. 

EI1.1 Garbitzeko teknikak ezabatu beharreko metaketekin eta kasu bakoitzerako beharrezkoak diren produktu, ekipamendu, 
erreminta eta lanabesekin lotzea. 
EI1.2 Harri naturala tratatzeko teknikak bereiztea (hidrofuganteak, lehorketa, gezatzea eta bestelakoak), kalteekin eta kasu 
bakoitzean erabili beharreko produktu, ekipamendu, erreminta eta lanabesekin lotuta. 
EI1.3 Ordezpen-teknikak zerrendatzea, teknika bakoitzarekin batera erabili beharreko ekipamendu, erreminta, lanabes, instalazio, 
baliabide osagarri eta materialekin lotua. 
EI1.4 Morteroekin egindako leheneratze bolumetrikoko teknikak (terrailak, modelatzea, enkofratzea) deskribatzea, alboko 
materialaren propietateekin eta teknika bakoitzarekin erabili beharreko ekipamendu, erreminta, lanabes, instalazio, baliabide osagarri 
eta materialekin lotzea. 
EI1.5 Zaharberritze-tratamenduak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideen prestakuntza bereiztea.  
EI1.6 Harri naturaleko elementuen tratamendu-motak teknika bakoitzarekin erabili beharreko arrisku eta segurtasun-neurriekin lotzea 
EI1.7 Zaharberritze-lanetan ohikoenak diren ingurumen-arriskuak (hautsa, zarata, hondakinak eta bestelakoak) deskribatzea, kasu 
bakoitzean erabili beharreko neurriekin lotuta. 
EI1.8 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko arloko informazio-iturriak eta berrikuntza-faktoreak (produktu, metodo edo aplikazio 
berriak) identifikatzea, etengabe eguneratuta egotea ahalbidetuko dutenak. 

A2: Zaharberritze-proposamenak lantzea esku-hartze teknika egokiak definitzeko. 
EI2.1 Zaharberritze-proposamen baten edukiak eta proposamena osatzen duten dokumentuak zerrendatzea.  
EI2.2 Zaharberritze-obren kostu orokorrak kalkulatzea, erabilitako baliabide material eta giza baliabideen kostuari jarraikiz.  
EI2.3 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean (erreala, irudiak eta/edo dokumentazioa), kalteei buruzko txostenean oinarrituta: 

- Zaharberritze-proposamena lantzea.  
- Proposamenaren kostuaren estimazioa egitea. 

 
Edukiak: 
1. Garbiketa-tratamenduak.  

- Ezabatu beharreko zikinkeria-motak edo narriadura-elementuak. 
- Garbiketa-tratamenduak. 
- Garbiketa-metodoak:  

• Urtsua. 
• Kimikoak. 
• Mekanikoak. 

- Garbiketa-metodo bereziak:  
• Gatzen erauzketa. 
• Kare-inkrustazioak. 
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• Ondareak. 
• Beste batzuk. 

- Garbiketa-tratamenduak zehaztea:  
• Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak. 
• Material eta produktuak. 
• Giza baliabideak 
• Lan-arriskuak eta prebentzio-/segurtasun-neurriak. 
• Ingurumen-arriskuak eta babes-neurriak. 

- Alboko elementuak babestea garbiketa-tratamenduan.  
2. Babes-tratamenduak.  

- Babes-tratamenduak. Tratatu beharreko kalteekiko lotura. 
- Babesteko produktuak:  

• Hidrofuganteak.  
• Antigrafittiak.  
• Biozidak. 
• Kontsolidanteak.  
• Beste batzuk. 

- Babesteko esku-hartzeak:  
• Hezetasunaren aurkako hesiak.  
• Hesi fisikoak.  
• Beste batzuk.  

- Babes-tratamenduen zehaztea  
• Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak.  
• Material eta produktuak. 
• Giza baliabideak 
• Lan-arriskuak eta prebentzio-/segurtasun-neurriak. 
• Ingurumen-arriskuak eta babes-neurriak. 

- Babes-tratamenduen maiztasuna zehaztea. 
- Alboko elementuak babestea garbiketa-tratamenduan.  

3. Leheneratzeko edo ordezteko esku-hartzeak.  
- Leheneratze edo ordezpen bidez tratatu beharreko kalteak 
- Ordezpenak:  

• Ordezpenetarako material-motak.  
• Materialen arteko bateragarritasuna.  

- Baturak: 
• Baturetarako morteroak.  

- Bolumenak leheneratzea: 
• Terrailak. 
• Modelatzea. 
• Enkofratzea. 

- Metal-elementuak eta haien portaera harri naturalarekin kontaktuan daudenean. 
- Substratua eta batura-materiala prestatzea dagokion konformazioa egiteko eta onartzeko. 
- Leheneratzeko edo ordezteko esku-hartzeak zehaztea: 

• Ekipamendu, erreminta eta lanabes nagusiak.  
• Instalazioak eta baliabide osagarriak. 
• Material eta produktuak.  
• Giza baliabideak 
• Lan-arriskuak eta prebentzio-/segurtasun-neurriak. 
• Ingurumen-arriskuak eta babes-neurriak. 
• Arriskuak eta ingurumena babesteko neurriak. 

- Norbera babesteko ekipoak eta babes kolektiboko ekipoak.  
- Ingurumen-babesa.  
- Kalte estrukturalak: identifikazioa eta jardun-prozedurak. 

4. Dokumentazio teknikoa lantzea: zaharberritze-proposamenak.  
- Adierazpen grafikoa:  

• Harri naturaleko obren plano eta bozetoei buruzko oinarrizko neurriak. 
• Eskuz delineatzeko sistemak. 
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• Ordenagailuz lagundutako diseinu-sistemak. 
- Kalteei buruzko mapak. Interpretazioa. 
- Egin beharreko tratamenduak zehaztea.  
- Zaharberritze-proposamena. Edukiak, garapen-maila: 

• Tratamendu-motak: metodo/teknika eta egin beharreko jarduerak. 
• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak 
• Estimatutako kostuak. 

- Tratamenduei buruzko mapak lantzea. 
- Informazio tekniko osagarria. 
- Harri naturalaren arloko berrikuntza-faktoreak: informazio-iturriak, metodo berriak eta produktu berriak.  
- Dokumentazio teknikoa aurkeztea, sailkatzea eta artxibatzea 

 
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 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar ditu UF1067 Harri naturaleko obren kalteen identifikazioa eta UF1068 Harri naturaleko 
obren kalteen identifikazioa 
 
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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