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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA HODIEN FABRIKAZIOKO KONFORMAZIOA ETA KURBAKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0497 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Hodien konformazioa eta muntaketa Iraupena 160 

Hodiak fabrikatzeko planoen interpretazioa (Zeharkakoa) 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hodien muntaketa 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1143_2 HODIAK KONFORMATZEA ETE ARMATZEA gaitasun-unitateko LB2 lanbide-burutzapenarekin, 
hodien konformazioari dagokionez, eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hodien konformazio edo kurbaketarako makinak eta ekipoak prestatzea, beharrezkoak diren espezifikazio teknikoak, kalitate-arauak eta 

laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez, eta materialak (hodiak, bridak eta ukondoak, besteak beste) eta 
konformazio- eta kurbaketa-prozesuak erlazionatzea hodi-tarteak fabrikatzeko erabiltzen diren ekipo, erreminta eta tresnekin. 
EI1.1: Materialak 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: Makinak erabiltzea eta funtzionamendua aztertzea prebentziozko mantentze-lanak eginez. 
EI1.5: Hodi-tarte baten konformazioan eta kurbaketan, dokumentu teknikoak ematen direnean: 

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

 
A2: Konformazio eta kurbaketarako makinak erabiltzea hodiak fabrikatzeko, beharrezkoak diren espezifikazio teknikoak eta laneko eta 

inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
EI2.1: Konformazio- eta kurbaketa-ekipoak materialekin, lortu nahi diren formekin eta izan behar duten akaberarekin lotzea. 
EI2.2: Elementuen konformazioan erabiltzen diren ekipoak eta baliabideak deskribatzea, eta elkarrekin eta lortu nahi diren zerbitzuekin 
lotzea. 
EI2.3: Elementuei beroa aplikatzean sortzen diren deformazioak deskribatzea, kausekin erlazionatzea eta proba praktiko bat egitea. 
EI2.4: Elkarrekin eta lortu nahi diren emaitzekin lotzea konformazio- eta kurbaketa-prozedurak. 
EI2.5: Konformazio-baliabideak eta -ekipoak erabiltzean hartu behar diren segurtasun- eta higiene-neurriak identifikatzea. 
EI2.6: Hodi-tarte baten konformazioan eta kurbaketan, planoaren eta dokumentu teknikoen bidez ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela: 

- Konformaziorako zer ekipo eta baliabide erabiliko diren identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea, baita haietako bakoitzaren 
mugak ere. 

- Konformazio-baliabideen eta -ekipoen elementuak bereiztea. 
- Konformazio- eta kurbaketa-ekipoak doitzea eta erabilera-parametroak zehaztea. 
- Hodiak konformatzeko eragiketak egitea. 
- Lortutako piezek eskatutako akabera-kalitatea duten eta zehaztutako neurriak betetzen dituzten aztertzea. 
- Akatsak eragiten dituzten kausekin lotzea. 
- Hodietan deformazioak nola sortzen diren frogatzea, bero-teknikak aplikatuz. 
- Konformazio- eta kurbaketa-eragiketetan erabilera- eta segurtasun-arauak aplikatzea. 

 

Edukiak 

1. Hodiak fabrikatzeko erabiltzen diren materialen portaera. 
o Hodiak fabrikatzeko erabiltzen diren materialen espezifikazio teknikoak. 
o Hodiak: 

• Lodieraren araberako ezaugarri espezifikoak. 

• Erresistentzia-probak. 
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• Manipulatzeko espezifikazioak.  
o Material osagarriak. 

 
2. Hodien konformazioa eta kurbaketa 

o Hodi industrialen konformazio- eta kurbadura-eragiketak. Konformazioa eta kurbadura hotzean eta beroan. 
o Hodiak konformatzeko eta kurbatzeko erabiltzen diren tresnak, makinak eta ekipoak. 

• Ezaugarriak eta funtzionamendua.  

• Parametroak erabiltzea eta doitzea. 
o Konformazio- eta kurbaketa-makinen eta -ekipoen prebentziozko mantentze-lanak. 
o Konformazio- eta kurbaketa-prozesuetan erabiltzen diren eragiketa-teknikak. 
o Beroa aplikatzean sortutako deformazioak: kausak eta zuzentzeko moduak. 
o Segurtasuna hodien konformazio- eta kurbaketa-prozesuetan: kontuan izan behar diren arriskuak eta babes-neurriak. 
o Ingurumen-kudeaketa.  

o Hondakinen tratamendua. 
 

3. Hodi industrialen konformazio eta kurbaketarako kalitate-arauak 
o Kalitate-kontrolerako espezifikazioak:  

• perdoiak, kontrolatu beharreko ezaugarriak.  

• Onartzeko irizpideak. 
o Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak: Kontrol-jarraibideak. 
o Azken produktuaren neurrien kontrola.  
o Zehaztutako perdoiekiko doikuntza aztertzea. 

 
4. Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa. 

o Hodiak konformatzeko eta kurbatzeko prozesuetan aplikatu beharreko segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak:  

• Lanaren berezko arriskuak. 

• Babes- eta prebentzio-metodoak. 

• Norbera babesteko tresnak. 

• Lehen laguntzak. 
o Aplikatu beharreko ingurumen-araudia. 

 

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. 
 


