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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
HODIAK FABRIKATZEKO PLANOEN INTERPRETAZIOA 
(Zeharkakoa) Berariazkoa 

Kodea  UF0494 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Hodien marraketa eta mekanizazioa Iraupena 150 

Hodietako garapenen marraketa 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hodien ebaketa eta mekanizazioa 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1142_2 HODIAK MARRATZEA ETA MEKANIZATZEA gaitasun-

ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hodiak fabrikatzeko erabiltzen den informazio tekniko eta grafikoa aztertzea, hodiak fabrikatzeko egin behar diren eragiketak egiteko 

datu zehatzak lortzeko. 
EI1.1 Hodien planoetan erabiltzen diren irudikapen-sistemak kasu bakoitzean eman behar den informazioarekin lotzea. 
EI1.2 Bistak, sekzioak eta xehetasun-planoak interpretatzea sistema ortogonalei, amerikarrei eta europarrei, isometrikoei edo 
eskematikoei jarraikiz. 
EI1.3 Autokontrol-orriak interpretatzea, eta zer neurri kontrolatu behar diren jakitea. 
EI1.4 Hodi-tarteak egiteko zenbat denbora behar den identifikatzea. 
EI1.5 Hodien eraikuntza-plano adierazgarri batean: 

- Multzoaren elementuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Eraikuntza-elementuen forma geometrikoak eta neurriak lortzea. 
- Hodiak irudikatzeko erabiltzen diren lerroak bereiztea. 
- Erabiltzen diren eskalak identifikatzea eta kotak kalkulatzea eskalimetroarekin eta beste baliabide batzuekin. 
- Neurri linealak, geometrikoak eta tolerantziak lortzea, baita gainazaleko kalitateak ere. 
- Autokontrol-neurriak lortzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Prozesua dokumentatzea, informazioa antolatuz eta sailkatuz. 

 

Edukiak 

1. Geometria hodien marraketan. 
o Zuzenak, angeluak, triangeluak, laukiak eta kurba itxi lauak definitzea. 
o Zuzen perpendikularrak, zeiharrak eta paraleloak. 
o Triangeluak:  

• angeluen balioa (Pitagorasen teorema). 
o Laukiak. 
o Zirkunferentzia:  

• zuzen edo segmentu erlazionatuak.  

• Zirkunferentziaren zatiketa.  

• Garapenaren luzera. 
o Espiralak: erabilerak. 
o Obaloa, arrautza-itxurakoa, elipsea. 
o Parabola: erabilera hodietan. 

 
2. Hodien fabrikazioan erabiltzen diren irudikapen grafikoko sistemak. 

o Objektu baten bisten arteko erlazioa. 
o Bista posibleak eta beharrezko eta behar adinako bistak. 
o Hodien planoetan gehien erabiltzen diren bistak. 
o Piezen krokisak. 
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o Bistak irudikatzeko sistemen sailkapena. 
o Bista ortogonalak (europarra eta amerikarra), isometrikoak edo eskematikoak irudikatzeko sistemak.  

 
3. Hodien fabrikazio-planoetan erabiltzen diren arauak eta ikurrak. 

o Planoetan erabiltzen diren lerro-motak.  
o Ebakiduren, sekzioen eta xehetasunen irudikapena. 
o Kotak marrazkian: Koten arauak. Kotak plano ortogonaletan eta isometrikoetan. 
o Planoetan erabiltzen diren ikurrak. Soldadura-ikur ohikoenak. 

 

4. Hodiak fabrikatzeko planoen interpretazioa. 
o Profilen eta haien sekzio-neurrien irudikapen grafikoa.  
o Briden, diafragmen, deribazioen, loturen, espantsio-junturen, dilatazio-hodien eta ixteko giltzen irudikapena sistema ortogonalean. 
o Hodietan erabiltzen diren euskarrien irudikapen grafikoa. 
o Zuloen, alderik aldeko zuloen eta hariztaketen irudikapena. 
o Gehien erabiltzen diren harien aldeak, baliokidetasunak eta irudikapena: metrikoa, whitworth eta gasa. 
o Briden eta uztaien kalkulua. 
o Eskala planoetan.  
o Eskalimetroaren erabilera. 
o Multzo-planoen azterketa.  
o Diametro izendatuaren esanahia eta erabilera:  

• DIN hodien diametro izendatuak.  

• Diametro izendatuaren baliokidetzak hazbetetan eta milimetrotan. 
o Hodien fabrikazioko dokumentu teknikoak. 
o Kalitate-kontrolerako espezifikazioak:  

• Perdoiak. 

• Kontrolatu beharreko ezaugarriak. 
o Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak: kontrol-jarraibideak. 

 

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 urte baino gehiagokoentzako 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: Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa. 

 


