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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HORMIGOI INPRIMATUKO ZOLADURAK EGITEA 
Baldintzatua 

Kodea  UF1057 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Igeltserotza eta akaberak. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Hormigoi inprimatuko eta galtzada-harrizko zoladurak Iraupena 120 

Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
(zeharkakoa) 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Konfinamendu-ertzak eta galtzada-harrizko zoladurak egitea. 
Iraupena 

50 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1321_1: HORMIGOI INPRIMATUAREKIN ETA GALTZADA-HARRIEKIN ZOLATZEA gaitasun-ataleko 
LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hormigoi inprimatuko zoladurak egiteko prozesuak deskribatzea, erabili beharreko elementuak identifikatuz eta obra-leku horietako lan-
metodoak zehaztuz. 

EI1.1 Zoladurek urbanizazioan duten funtzioa, zoladura jarraituen eta galtzada-harrizkoen arteko diferentzia eta zoladura zurrunen eta 
malguen arteko diferentzia azaltzea. 
EI1.2 Lursail batek zer kondizio bete behar dituen azaltzea, ezarritako kalitate-kondizioak betez zolatzeko. 
EI1.3 Zolaketa-lanetan erabiltzen diren termino teknikoak ondo ulertzea. 
EI1.4 Hormigoi inprimatuko zoladurak egiteko lan-metodoa eta -sekuentzia zehaztea. 
EI1.5 Hormigoizko zolata eta zoladuretako juntura desberdinen funtzioa azaltzea, bai eta haiek egiteko moduak ere. 
EI1.6  Kausak eta ondorioak erlazionatzea hormigoi inprimatuko zolaketa-lanak egitean gertatzen diren ohiko akatsetan. 
EI1.7 Hormigoi inprimatuko zolaketak egiteko material eta teknika berritzaileak deskribatzea. 

A2: Hormigoi inprimatuko zoladurak obran jartzeko teknikak aplikatzea, ezarritako segurtasun- eta kalitate-kondizioak betez. 
EI2.1 Freskoan egin beharreko juntura bat duen hormigoizko zoladura bat obran jartzeko eta inprimatzeko kasu praktiko batean, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Lanen nondik norakoei buruzko argibideak eskatzea. 
- Lursailaren eta materialen egoerak elementua jartzeko aukera ematen duten begiratzea edo aukera hori ematen dutela 

egiaztatzea. 
- Norbera babesteko behar diren ekipoak hautatzea eta erabiltzea, eta ezarritako segurtasun-neurriak errespetatzea kasua 

gauzatzean. 
- Lanerako behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Junturetarako materiala adierazitako tokian dago. 
- Garbiketa-hormigoia isurtzea. 
- Sare elektrosoldatua ebakitzea eta bereizgailuekin jartzea. 
- Hormigoia isurtzea eta zarpiatzea. 
- Hormigoia isurtzea eta zarpiatzea. 
- Behar diren produktuak aplikatzea eta moldeak jartzea, inpresioen arteko junturetan arreta jarriz. 
- Ontzea. 
- Erabiltzen diren ekipoei biltegiratzeko eta mantentze- eta kontserbazio-lanak egiteko eragiketak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1. Hormigoi inprimatuko zoladurak egitea. 

- Urbanizazio-zoladura motak: 
• Zoladura jarraituak: kontzeptua, motak eta ezaugarriak. 
• Zoladura etenak: kontzeptua, motak eta ezaugarriak. 

- Hormigoi inprimatuko zoladura motak: formak eta ehundurak, molde-motak. 
- Hormigoitze-junturak, beste elementu batzuekin lotzekoak, dilatazio- eta uzkurdura-junturak, freskoan egindakoak eta zerratuak. 
- Materialak: 
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• Garbiketa-hormigoia. 
• Armadurak eta bereizgailuak. 
• Hormigoia. 
• Moldeak eta txantiloiak. 
• Desmoldekatzeko eta desenkofratzeko materiala. 
• Akaberak (agregakina bistan, gainazalaren babesa eta beste). 

- Hormigoi inprimatuko zoladurak egitea: 
• Lursailaren aurretiazko kondizioak: hezetasuna, garbitasuna, trinkotasuna, berdinketa. 
• Garbiketa-hormigoia isurtzea eta zabaltzea; gogortzea. 
• Armadurak jartzea. 
• Freskoan junturak jartzea. 
• Hormigoi-geruza jartzea: isurtzea, zabaltzea, berdintzea, zarpiatzea.  
• Inprimatzea: moldeetan edo hormigoiaren gainazalean desmoldekatzeko tratamenduak aplikatzea, moldeak eta 

txantiloiak aplikatzea. 
• Akabera. 
• Gogortzea eta ontzea. 

- Gauzatze-akats ohikoak: kausak eta ondorioak. 
- Hormigoi inprimatuko zoladurak planifikatutako prebentzio-neurriak betez egitea, segurtasun-kondizioak ere betez. 
- Ezarri berri diren material, teknika eta ekipo berritzaileak. 

 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0302 Igeltserotza-lanetarako ekipoak eta baliabideak prestatzeko prozesua 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Akabera zurrun eta urbanizazioetako eragiketa osagarriak. 
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