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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA HODIEN MUNTAKETAKO SOLDADURA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0501 

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 euskarrien muntaketa eta mihiztatzea 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1144_2 HODI-INSTALAZIOAK MUNTATZEA garapen-ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin, 
hodien muntaketako soldadurari dagokionez, eta LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Material desberdineko hodi-tarteak oinarrizko soldaduraz lotzea, eskatutako kalitatearekin, eta laneko eta ingurumeneko arriskuak 

prebenitzeko arauak betez. 
EI1.1 Lotu behar diren ertzak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea eta ertzak behar den moduan prestatzea. 
EI1.2 Soldatzeko prozedurak definitzea, soldatu behar den material-mota kontuan izanik. 
EI1.3 Soldadura-prozesuetan izan daitezkeen akatsak definitzea. 
EI1.4 Material desberdineko hodiak soldatzean, ezaugarriak behar bezala zehaztu ondoren, dokumentu teknikoak ematen direnean eta 
eragiketa gauzatzeko beharrezkoa dena izatean: 

- Erabili behar diren prozesuak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea, eta kasuan-kasuan egokiena zein den ebaluatzea. 
- Makinaren parametroak ongi zehaztea. 
- Soldadura-eragiketak kokapen sinpleetan egitea. 
- Soldaduraren alboko eremuek akatsik ez dutela egiaztatzea (koskadurak, proiekzioak eta beste). 
- Eragin ahal izan diren akatsak identifikatzea. 
- Beharrezkoak diren erabilera- eta segurtasun-arauak aplikatzea. 
- Lortutako emaitza aztertzea. 

EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan soldadura batean, oinarrizko materiala plastikoa denean: 
- Erabili behar diren prozesuak identifikatzea eta kasuan-kasuan egokiena zein den ebaluatzea. 
- Parametroak ongi zehaztea makinan. 
- Soldadura-eragiketak kokapen sinpleetan egitea. 
- Eragin ahal izan diren akatsak identifikatzea. 
- Beharrezkoak diren erabilera- eta segurtasun-arauak aplikatzea. 
- Lortutako emaitza aztertzea. 

 
A2: Hodien egituraren erresistentziaren eta estankotasunaren probak egitea, produktuaren fidagarritasuna eta kalitatea aztertzeko, laneko 

eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan izanik. 
EI2.1 Erresistentzia- eta estankotasun-probak egiteko baliabideak identifikatzea eta ezaugarriak zehaztea.  
EI2.2 Proba horiek egiteko indarrean dauden araudiak interpretatzea. 
EI2.3 Estankotasun-proba batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta dokumentu teknikoak ematen direla: 

- Proba egiteko lotura-tresnak prestatzea. 
- Proba egitea zehaztutako prozedurari jarraikiz. 
- Probaren parametroak kontrolatzea (denborak, presioa eta beste). 
- Loturetan galerarik ez dagoela egiaztatzea. 
- Prozesua dokumentatzea. 

EI2.4 Egituraren erresistentzia-proba batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta dokumentu teknikoak ematen direla: 
- Proba egiteko lotura-tresnak prestatzea. 
- Proba egitea zehaztutako prozedurari jarraikiz. 
- Probaren parametroak aztertzea (denborak, presioa eta beste). 
- Loturetan pitzadurarik ez dagoela egiaztatzea. 
- Prozesua dokumentatzea. 
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Edukiak 

1. Soldaduraren teknologia. 
o Karbono-altzairuen, altzairu herdoilgaitz austenitikoen, kobreen, letoien eta plastikoen soldagarritasuna. 
o Soldadura-prozesuei buruzko arauak. 
o Juntura-motak eta soldatzeko posizioak. 
o Ertzak prestatzeko, bereizteko eta nibelatzeko arauak. 
o Egituraren kokapenaren eta junturaren araberako segidak eta eragiketa-metodoak. 
o Hodiak punteatzeko teknikak. 
o Soldadura-akatsak:  

• Kausak eta zuzenketak. 

• Hodiak soldatzean sortzen diren dilatazioak, uzkurdurak, deformazioak eta tentsioak. 
o Segurtasuna soldadura-prozesuetan:arriskuak eta babes-neurriak eta -ekipoak. 

 
2. Hodi industrialen muntaketako soldadura. 

o Elektrodo bidezko soldaketa.  
o Soldadura-ekipo elektrikoak.  

• Osagaien eta instalazioaren ezaugarriak eta deskribapena.  

• Parametroak erabiltzea eta doitzea. 
o Soldadura erdiautomatikoa (MIG-MAG):  

• Soldadura-ekipo erdiautomatikoa.  

• Osagaien eta instalazioaren ezaugarriak eta deskribapena.  

• Parametroak erabiltzea eta doitzea. 
o Kapilaritate bidezko soldadura:  

• Osagaien eta instalazioaren ezaugarriak eta deskribapena.  

• Parametroak erabiltzea eta doitzea. 
o Erresistentzia bidezko soldadura esparragoetarako:  

• Osagaien eta instalazioaren ezaugarriak, erabilera eta deskribapena.  

• Parametroak erabiltzea eta doitzea. 
o Plastikoak soldatzea:  

• ezaugarriak eta ekipoak.  

• Ekipoen erabilera. 
o Itsasgarri bidezko lotura. 
o Soldadura-ekipoen prebentziozko mantentze-lanak.  

 
3. Hodi industrialen instalazioetako egituren eta estankotasunaren probak 

o Estankotasun-probak.  

• Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.  

• Makinak, ekipoak eta erremintak.  

• Parametroen kontrola. 
o Egitura-probak.  

• Motak, ezaugarriak eta aplikazioak.  

• Makinak, ekipoak eta erremintak.  

• Parametroen kontrola. 
o Erresistentzia- eta estankotasun-probak egiteko jarduera-prozedurak. 
o Probak egitean aplikatu behar diren segurtasun-neurriak. 
o Aplikatu beharreko araudia. 
o Kalitate-kontrola.  
o Neurtzeko eta egiaztatzeko tresnak. 
o Proben emaitzei buruzko informazio-buletina. 
o Babes-teknikak eta -elementuak. Arriskuen ebaluazioa. 
o Ingurumen-kudeaketa. Hondakinen tratamendua. 

 
4. Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa. 

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

• Lanaren berezko arriskuak. 

• Babes- eta prebentzio-metodoak. 

• Norbera babesteko tresnak. 
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• 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. 
 
UF0500 gainditua izan behar du: Hodien euskarrien muntaketa eta mihiztatzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 

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


