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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA HODIETAKO GARAPENEN MARRAKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0495 

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 

Hodiak fabrikatzeko planoen interpretazioa (Zeharkakoa) 50 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-unitateko LB2 eta LB3 lanbide-
burutzapenekin, hodien marraketari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Marraketarako makinak eta ekipoak prestatzea, materialak (hodiak, bridak, ukondoak eta beste) eta hodiaren marraketa-prozesua hodi-

tarteak fabrikatzeko beharrezkoak diren ekipo, erreminta eta tresnekin lotuz, eta eskatzen diren espezifikazio teknikoak, kalitate-arauak 
eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
EI1.1 Materiala neurriaren, lodieraren eta kalitatearen arabera identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea, laneko argibideei jarraikiz. 
EI1.2 Hodi-tarteak egiteko behar diren ekipoak, erremintak eta tresnak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI1.3 Makina edo ekipo bakoitzaren zeregin espezifikoak definitzea. 
EI1.4 Erreminten eta makinen egoera aztertzea eta prebentziozko mantentze-lanak egitea. 
EI1.5 Hodi-tarte bat fabrikatzean, dokumentu teknikoak ematen direnean: 

- Ekipoak, makinak, gehigarriak eta zerbitzu osagarriak argibide eta prozeduren arabera prestatzea, zehaztutako segurtasun-
arauak betez. 

A2: Hodien forma geometrikoen eta elkarguneen garapenak marratzea, formak definitzeko. 
EI2.1 Bi dimentsioko formak eta elkarguneen garapenak definitzen dituzten parametroak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Zuzen aplikatzea bi dimentsioko formak eta garapenak lortzeko prozedura grafikoak, eraikuntza-prozesuaren aldagaiak kontuan 
izanik. 
EI2.3 Profil normalizatuen tauletan arlo hauek identifikatzea: dimentsioak, ezaugarriak eta pisuak. 
EI2.4 Formak irudikatzeko eta elkarguneak lortzeko irudikapenean erabili ohi diren marraketa-tresnak erabiltzea. 
EI2.5 Eraikuntza-prozesuan izan litezkeen deformazio plastikoak elkarguneak egitearekin lotzea. 
EI2.6 Hodien forma geometrikoen eta elkarguneen garapenaren marraketan, hodi tipoaren fabrikazio-plano bat eta marraketa-
erremintak eta neurgailuak ematen direnean: 

- Zer espezifikazio tekniko behar diren identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Bi dimentsioko formen eta elkarguneen parametroak eta ezaugarriak identifikatzea eta interpretatzea. 
- Profil normalizatuen taulak interpretatzea, elementuen neurriak, ezaugarriak eta pisua lortzeko. 
- Eraikuntza-prozesuan izan litezkeen deformazio plastikoak elementuen elkarguneetan duten eraginarekin lotzea. 
- Behar den garapena lortzeko prozedura grafikoak aplikatzea, zehaztutako estandarrak betez. 
- Hodiak marratzea eta markatzea, markaketak egiteko erreminta eta tresna egokiak erabiliz, kontuan izanik ertzen 

prestakuntza, ebaketa-mota, ebakiduraren koska eta ahalik eta gehiena aprobetxatzeko irizpideak (gutxieneko soberakinak), 
eta hauek betez: espezifikazio teknikoak, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

- Marraketa eta markaketa aztertzea, beharrezkoak diren neurgailuak erabiliz. 

 

Edukiak 

1. Hodiak marratzeko tresnak eta erremintak. 
o Marrazketa- eta marraketa-tresnak. 
o Marraketarako txantiloiak eta tresnak eraikitzea. 
o Elementuak identifikatzeko markak. 

 
2. Hodien forma geometrikoen eta elkarguneen garapenen marraketa. 

o Angeluen, triangeluen eta laukien marraketa. 
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o Plano edo krokis bidez zehaztutako irudi lauen marraketa. 
o Sortzaileak zilindroetan eta konoetan: simetria-ardatza. 
o Gainazal zilindrikoen garapena.  

o Plano zeihar batek ebakitzen duen zilindroa. 
o Diametro bereko eta desberdineko txertoen marraketa eta garapena: Kasu posibleak. 
o Murriztapen zentrokide eta eszentrikoen garapena. 
o Marraketa-sistemak.  

• Paralelo bidezkoa. 

• Erradiala. 

• Triangelaketa bidezkoa. 
o Murriztapen-motak eta erabilerak hodietan. 

 
3. Hodi industrialetan erabiltzen diren materialak 

o Hodiak fabrikatzeko erabiltzen diren materialak: ezaugarriak, manipulazioa eta portaera. 
o Hodi normalizatuak.  

• Hormaren lodierak eta diametroak.  

• Diametro izendatua.  

• Forma komertzialak. 

 
4. Hodi industrialen marraketako neurketak. 

o Neurrien kontrola. 
o Perdoiak. 
o Deformazioen kausak eta zuzentzeko prozedurak. 

o Segurtasuna marrazketa- eta marraketa-erremintak erabiltzean eta mantentze-lanetan. 
 

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. 
 
UF0494 gainditua izan behar du: Hodiak fabrikatzeko planoen interpretazioa 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa. 

 


