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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA HODI-MUNTAKETAREN ANTOLAKUNTZA ETA GARAPENA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0499 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Hodien muntaketa Iraupena 190 

Hodien euskarrien muntaketa eta mihiztatzea 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hodien muntaketako soldadura 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1144_2 HODI-INSTALAZIOAK MUNTATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hodiak muntatzeko informazio teknikoa eta planoak aztertzea, muntaketa-prozesurako beharrezkoa den informazioa lortzeko. 

EI1.1 Hodiak muntatzeko prozesuarekin erlazionatutako ikurrak eta ezaugarri teknikoak interpretatzea. 
EI1.2 Bistak, sekzioak eta xehetasun-planoak interpretatzea sistema ortogonalei, amerikarrei eta europarrei, isometrikoei edo 
eskematikoei jarraikiz. 
EI1.3 Beste hodi batzuk muntatzeko eta desmuntatzeko segida egokiena zein den ondorioztatzea. 
EI1.4 Muntaketa-planoetatik ondorioztatzea zer baliabide eta ekipo erabili behar diren, eta deskribatzea. 
EI1.5 Muntaketa-prozesuan esku hartzen duten segurtasun-arauak deskribatzea. 
CE1.6: Hodiak muntatzeko plano batetik abiatuz: 

- Multzoko elementuak identifikatzea eta definitzea, eta espezifikazio teknikoekin lotzea. 
- Elementuen kokapen erlatiboa deskribatzea. 
- Multzoaren funtzionaltasuna identifikatzea. 
- Multzoko elementuak muntatzeko ordena zehaztea. 
- Planoetako bistak, sekzioak eta xehetasunak identifikatzea eta interpretatzea, muntaketa-motei jarraikiz. 
- Multzoaren piezakatze-planoak identifikatzea eta interpretatzea, elementuak egin ahal izateko. 
- Planoetan jasotako kalitate-eskakizunak ongi identifikatzea eta ebaluatzea. 
- Prozesua lortutako informazioarekin dokumentatzea. 

EI1.7 Hodi-tarte baten txantiloiak eraikitzea: 
- Krokis bat egitea, muntatu behar den hodi-tartetik abiatuz. 
- Kurbaketa ez-normalizatuetarako hagaxken txantiloiak egitea. 
- Kurba-atal, txerto eta zuloetarako txantiloiak marratzea hodiaren kanpoaldean bil daitekeen materialean. 
- Profil-mota aukeratzea, jasan beharreko esfortzuari eta beharrezko doitasunari jarraikiz. 
- Txantiloiak ebakitzea.  
- Txantiloiak eta tresnak markatzea, gero erabiltzeko. 

 
A2: Muntaketa-prozesuak aztertzea, muntaketa-segidak, material-beharrak, ekipoak, giza baliabideak, baliabide osagarriak eta laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeko eta neurriak deskribatuz eta zerrendatuz.  
EI2.1 Ontzigintzan edo industrian hodiak muntatzeko dauden prozesuak azaltzea.  
EI2.2 Planoen, espezifikazio teknikoen, akabera-kalitatearen eta aplikatu beharreko segurtasunaren arabera ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta dauzkaten hodien eroanbidearen muntaketari erreparatuz.  

- Eragiketa bakoitzaren fase eta parametro espezifikoak definitzea eta muntaketa-prozesua ebaluatzea. 
- Giza baliabideen eta materialen beharra zerrendatzea eta deskribatzea. 
- Muntaketa egiteko baliabide eta ekipoen beharrak zehaztea. 
- Muntaketan kalitate- eta segurtasun-kontrolei aplikatu beharreko arauak identifikatzea. 
- Lantokiko kokapenaren eta agintearen banaketa-eskema definitzea: baliabide osagarriak, bilketa-eremuak eta, oro har, 

muntaketa-eremua prestatzeko behar diren guztiak. 
- Azaltzea egingo den muntaketarako zer sarrera eta aldamio jotzen diren beharrezko. 
- Prozesua dokumentatzea. 
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A3: Hodiak muntatzeko eta mihiztatzeko prestakuntzak egitea, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak 
kontuan izanik.  
EI3.1 Muntaketarako beharrezkoak diren materialak, zerbitzuak, gehigarriak, balbulak eta ekipo txikiak identifikatzea eta ezaugarriak 
zehaztea.  
EI3.2: Erremintak eta makinak prestatzea, haien funtzionamendua aztertuz prebentziozko mantentze-lanak eginez.  
EI3.3 Muntaketan norbera babesteko behar diren ekipoak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea.  
EI3.4 Hodiak eta gehigarriak ongi muntatzeko eta mihiztatzeko egin behar diren txantiloiak deskribatzea.  
EI3.5 Txantiloiak prestatzeko erabili behar diren errefortzuak, lodierak eta materialak deskribatzea.  
EI3.6 Hodiak muntatzean, dokumentu teknikoak ematen direnean, eta eragiketak gauzatzeko beharrezkoa dena izatean: 

- Beharrezkoa den materiala identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
- Muntaketarako behar diren txantiloiak definitzea. 
- Txantiloiak beharrezkoak diren  errefortzu eta lodierekin egitea. 
- Makinak, ekipoak eta materialak prestatzea. 
- Laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 

 

Edukiak 

1. Hodiak muntatzeko piezakatze-planoak. 
o Multzoaren funtzionaltasuna. 
o Ikur eta ezaugarri teknikoak. 
o Piezakatze-planoak: planoan jasotako elementuen kokapen erlatiboa. 
o Bistak, sekzioak eta xehetasunak, muntaketa-motaren arabera. 
o Multzo-planoak: muntaketa-ordena. Segida egokiena. 
o Hodi-tarteen krokisak egitea. 

 
2. Hodien elkarguneen eta txantiloien garapenak. 

o Elementuak identifikatzeko markak. 
o Txantiloiak egiteko teknikak: 

• Kurbaketa ez-normalizatuetarako txantiloiak.  

• Txantiloien marraketa. 

• Errefortzuak, lodierak eta materialak txantiloien eraikuntzan. 
o Txantiloiak ebakitzea.  

• Gainazal zilindrikoen garapena.  

• Ukondo zilindrikoen marraketa.  

• Diametro bereko eta desberdineko txertoen marraketa eta garapena.  

• Murriztapen zentrokide eta eszentrikoen garapena. 

 
3. Hodiak muntatzeko prozesuak 

o Hodiak muntatzeko prozesuaren faseak: muntatzeko segidak. 
o Hodiak fabrikatzeko erabiltzen diren materialak:  

• Motak eta ezaugarriak.  

• Erresistentzia.  

• Manipulazioa.  

• Badaezpadako neurriak. 
o Hodi normalizatuak.  
o Hormaren lodierak eta diametroak. 
o Ukondo, T eta murriztapen normalizatuak. 
o Brida-motak. Erabilerak. 
o Hodiak muntatzeko erabiltzen diren ekipoak, makinak eta erremintak.  
o Ekipoen prebentziozko mantentze-lanak. 
o Muntatzeko beharrezkoak diren gehigarriak, balbulak eta ekipo txikiak. Motak, ezaugarriak eta erabilerak. 
o Aldamio-beharrak. 
o Babes-teknikak eta -elementuak. Arriskuen ebaluazioa. 
o Ingurumen-kudeaketa. 

 

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. 
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– 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. 
 


