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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA HODIEN EUSKARRIEN MUNTAKETA ETA MIHIZTATZEA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0500 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Hodien muntaketa Iraupena 190 

Hodi-muntaketaren antolakuntza eta garapena 60 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 garapen unitateko LB3 eta LB4 lanbide-
burutzapenekin, hodien euskarrien muntaketa eta mihiztatzeari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Euskarriak muntatzeko, hodi-eroanbideak lerrokatzeko, kokatzeko eta mihiztatzeko eragiketak egitea muntaketa-planoei jarraikiz, hodien 

eta ekipoen tentsioak eta bibrazioak saihestuz eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez, eta eskatutako 
kalitatea lortzea. 
EI1.1 Hodi-eroanbideak muntatzeko erabiltzen diren neurketa- eta nibelazio-baliabideak eta -ekipoak deskribatzea.  
EI1.2 Hodien euskarriak eta loturak deskribatzea. 
EI1.3 Muntatzeko eta konpontzeko baliabide osagarriak deskribatzea, eta erabilerari aplikatu beharreko segurtasun-neurriekin lotzea.  
EI1.4 Materialen arteko bateraezintasunak deskribatzea. 
EI1.5 Materialen dilatazioek sortzen dituzten ondorioak eta haien irtenbideak deskribatzea. 
EI1.6 Planoen, espezifikazio teknikoen, akabera-kalitatearen eta aplikatu beharreko segurtasunaren arabera ezaugarriak behar bezala 
definituta dauzkan hodi-eroanbidearen muntaketari erreparatuz, eta eragiketa gauzatzeko beharrezkoa dena izanik: 

- Kokapenaren eta multzoaren erreferentziazko elementuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea.  
- Elementuak eta azpimultzoak muntaketa-planoaren arabera berriz planteatzea. 
- Muntaketan erabiliko diren neurgailuak eta erreminta osagarriak beharren arabera aukeratzea. 
- Elementuak eta egiturak zuzentzea, eta espezifikazioen arabera aurkeztuta uztea. 
- Multzoa modu egokian «zurruntzea», perdoiei eutsiz. 
- Muntaketa-garaian, neurriak planoan adierazitakoekin egiaztatzea. 
- Muntaketa egin ahal izateko beharrezkoak diren baliabide osagarriak aukeratzea eta instalatzea. Aginte-seinale estandarrak 

erabiltzea ekipoak eta baliabide osagarriak maneiatzean. 
- Lantegian dauden eta hodiak muntatzeko erabiltzen diren makinak, erremintak eta baliabide osagarriak erabilera-argibideen 

arabera eta modu seguruan erabiltzea. 
- Zehaztutako kotak eta perdoiak lortzea. 
- Muntaketa-prozesuan, ekipoak eta baliabideak erabiltzeko arauak eta segurtasun-arauak aplikatzea.  

 

Edukiak 

1. Hodien euskarrien muntaketa. 
o Hodi-tarteak soldaduraz edo torlojututa muntatzeko teknikak. 
o Gehigarriak muntatzeko teknikak. 
o Hodi-tarteak lerrokatzea eta nibelatzea.  

• Tresnak eta erremintak.  
o Hodiak muntatzeko erabiltzen diren ekipoak eta erremintak. 
o Hodien euskarriak eta loturak. 
o Aldamioak muntatzea.  
o Hodi-tarteak jasotzea. 

 
2. Hodien finkapena. 

o Hodiak edo tarteak finkatzea, jasotzeko. 
o Hodiak finkatzeko eta jasotzeko elementuak. 
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o Hodien euskarriak eraikitzea eta finkatzea. 
o Hodi-tarteak altueran muntatzea, behar bezala lerrokatuta eta nibelatuta. 
o Hodiak soldadura-puntuen bidez finkatzea. 
o Hodiak torlojuen bidez finkatzea, junturak, balbulak eta gainerako gehigarriak jarri ondoren. 
o Hodiak finkatzeko eta lotzeko elementuak. 
o Babes-teknikak eta -elementuak. Arriskuen ebaluazioa. 
o Lege- eta arau-alderdiak. 

 
3. Hodi industrialen instalazioetako dilatazio termikoa. 

o Kausak eta efektuak. 
o Zuzentzeko sistemak. 

 
4. Hodi industrialen euskarriak muntatzeko eta mihiztatzeko kalitate-arauak. 

o Kalitate-kontrolerako espezifikazioak:  

• Perdoiak, kontrol dimentsionala, kontrolatu beharreko ezaugarriak.  

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

 
5. Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa. 

o Hodiak muntatzeko eta mihiztatzeko 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. 
 
UF0499 gainditua izan behar du: Hodi-muntaketaren antolakuntza eta garapena 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 

eskakizunak hartuko dira kontuan: Hodi industrialen instalazioen fabrikazioa eta muntaketa. 
 


