OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER

1.

BESCHRIJVING

Referentiekaders:
WELZIJN OP HET WERK
Beroepsprofielen
(SERV, oktober 2004)
PIJPFITTER
Beroepsprofiel
(SERV/vzw Montage, juli 2006)
De pijpfitter vervaardigt de nodige leidingonderdelen en monteert deze tot een pijpleidingsysteem zodat vloeistoffen, gassen en vaste stoffen kunnen worden getransporteerd zonder
lekkage. Het werk gebeurt steeds op basis van een isometrisch plan en de vooropgestelde
eisen van de klant. Hij houdt bij het bepalen van de maatvoering rekening met de lasopening
en de inbouwlengte van bochten en appendages. Vervolgens monteert en verbindt hij de
leidingonderdelen op de werf door middel van flenzen of een montagelas. Ook het aanslaan
en uitwijzen van lasten behoort tot de taken van de pijpfitter.
Voor de uitoefening van het beroep pijpfitter binnen de petrochemische nijverheid is een
VCA-attest verplicht.
De opleiding Pijpfitter bestaat uit 2 modules:
Montage en demontage pijpleidingsysteem
Vervaardiging pijpleidingonderdelen

Vervaardiging
pijpleidingonderdelen
PIJPFITTER
Montage en demontage
pijpleidingsysteem

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een deelcertificaat uitgereikt.
Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd, wordt een certificaat uitgereikt.

2.

MODULES

Module Montage en demontage pijpleidingsysteem
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens
bedrijfsvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren
 op hoogte werken
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 nauwkeurig werken
 met prioriteiten en stress omgaan
 op problemen anticiperen en adequaat reageren
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 kwaliteitsgericht werken
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 plannen en schema’s gebruiken
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten
 dimensies berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 uitlijntechnieken toepassen
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 informatie selecteren en verwerken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
flenzen demonteren en monteren
 flenzen openen
 montagegereedschap gebruiken
 flenzenspreider gebruiken
 afdichtingsvlakken controleren en schoonmaken
 flenzen monteren
 pakking aanbrengen
 flensverbinding afdichten
leidingonderdelen demonteren en monteren
 pijpspools op pijpstoeltjes opbouwen
 montagegereedschap gebruiken
 leidingonderdelen verwijderen
 leidingonderdelen lasklaar maken
 leidingonderdelen positioneren
 leidingonderdelen hechten
 appendages monteren

 leidingen op lekkage testen
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

Module Vervaardiging pijpleidingonderdelen
veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform welzijn op het werk en de geldende
regelgevingen zoals:
 ergonomisch werken
 economisch werken
 producten, gereedschap, apparatuur, machines en arbeidsmiddelen volgens
bedrijfsvoorschriften gebruiken
 persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
 storingen en afwijkingen aan materieel en materiaal melden
 werkpost en directe omgeving volgens bedrijfsvoorschriften schoonhouden
 voorschriften en instructies inzake veiligheid, hygiëne of milieu toepassen
 afval en restproducten beperken en volgens wettelijke voorschriften sorteren
 op hoogte werken
noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen zoals:
 nauwkeurig werken
 met prioriteiten en stress omgaan
 op problemen anticiperen en adequaat reageren
 opgelegde taken zelfstandig uitvoeren
 kwaliteitsgericht werken
 op wisselende werkomstandigheden inspelen
functionele vaardigheden voor de uitoefening van het beroep toepassen zoals:
 plannen en schema’s gebruiken
 vereiste hoeveelheden en materiaal inschatten
 dimensies berekenen
 meetinstrumenten gebruiken
 meetresultaten interpreteren
 uitlijntechnieken toepassen
 verbale en non-verbale communicatie toepassen
 informatie selecteren en verwerken
eigen werkzaamheden organiseren
 eigen werkzaamheden voorbereiden
 eigen werkzaamheden uitvoeren
 eigen werkzaamheden evalueren
 eigen werkzaamheden bijsturen
materiaal aanslaan en uitwijzen
 materiaal en materieel visueel controleren en gebreken melden
 materiaal en materieel op de werf beschermen en opslaan
 materiaal aan- en afslaan
 hijsmateriaal zoals kettingtakels, hijsbanden, platenklemmen, … gebruiken
 labels hijsmateriaal controleren
 materiaal uitwijzen
 instructies met radiofonie en handgebaren communiceren
leidingonderdelen voor montage voorbereiden
 verschillende soorten metalen gebruiken
 snij- en bestellijsten aanmaken
 leidingonderdelen zoals verbindingsstukken, flenzen en appendages selecteren
 isometrisch plan schetsen
 metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen
 buizen op maat brengen
 segmentbochten vervaardigen
 leidingaftakkingen maken
 laskant afschuinen en schoonmaken

 genormeerde buisdiameters gebruiken
De beroepsgerichte vorming kan enkel gerealiseerd worden door middel van het geïntegreerd
doorlopen van de component leren en de component werkplekleren.

