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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA ONTZIGINTZAKO HODI- ETA AIREZTATZE-SAREEN DISEINUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1021 
Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 
Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontzigintzako diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ontzigintzako eta ontzien konponketako armamentuaren diseinua Iraupena 170 
Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-sareak eraikitzeko planoak 50 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Eraikuntza-planoak, armamentu-ekipoak eta -makinak egiteko eta 

mihiztatzeko 
Iraupena 

70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0814_3ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO 
ARMAMENTU-ELEMENTUAK DISEINATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Zerbitzuen eskemak garatzeko behar diren hodi- eta aireztatze-sareen tamaina kalkulatzea, horretarako ezarritako prozedurei jarraituz 
eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuz. 

EI1.1 Hodi-sareen kalkuluan parte hartzen duten parametroak identifikatzea. 
EI1.2 Hodi-sarearen tamaina kalkulatzeko kasu praktiko batean: 

- Behar bezala egitea hodi-sareen tamaina erabakitzeko aurretiazko kalkuluak, dokumentu teknikoetatik hartutako datuak oinarri 
hartuz. 

- Ponpak eta kontrol-elementuak aukeratzea, egindako kalkuluen arabera. 
EI1.3 Aireztatze-sareen tamaina kalkulatzeko kasu praktiko batean: 

- Sareen tamaina erabakitzeko kalkuluak egitea, dokumentu teknikoetatik hartutako datuak oinarri hartuz. 
- Haizagailuak eta gehigarriak aukeratzea, egindako kalkuluen arabera. 

A2: Dokumentu teknikoak aztertzea zerbitzuen eskemak garatzeko, horretarako ezarritako prozedurak aplikatuz eta laneko eta inguruneko 
arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuz. 

EI2.1 Aireztatze-zerbitzuen eta -sistemen eskemen planoak egitea, ekipoen eta makinen egoera kontuan hartuz, dokumentu 
teknikoetako datuen arabera. 
EI2.2 Eskemak irudikatzeko erabiltzen den sinbologia interpretatzea. 

 
Edukiak 

1. Armamentuaren diseinuari eta ontzien konponketari aplikatutako diseinua. 
o Indarraren kontzeptua eta haren irudikapena. 
o Indarren konposizioa, deskonposizioa eta oreka. 
o Egitura triangeluarrak. Materialen erresistentziaren kalkulua. 
o Momentuaren eta parearen kontzeptua. 
o Grabitate-zentroa: zehaztea. 
o Inertzia-momentua eta erresistentzia-momentua.  

2. Egitura metalikoek jasaten dituzten esfortzuak. 
o Trakzioa: tentsio onargarria; Segurtasun-koefizientea. 
o Konpresioa: gilbordura. 
o Ebakidura. 
o Makurdura:  

• Zuntz neutroa.  
• Flexio-momentua: flexio-momentuen diagrama. 
• Esfortzu ebakitzailea: esfortzu ebakitzaileen diagrama. 

o Bihurdura: 
• Zurruntasun-modulua. 
• Bihurdura-angelua. 
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• Bihurdurarekiko erresistentea den modulua. 
• Bihurdura-momentua. 

o Koefizienteak eta tentsioak:  
• Haustura-tentsioa. 
• Lan-tentsioa. 
• Segurtasun-koefizientea. 

3. Fluidoen fluxuaren oinarrizko kontzeptuak eta ekuazio nagusiak. 
o Fluxu laminarra eta fluxu turbulentua. 
o Reynolds zenbakia. 
o Fluidoaren batez besteko abiadura. 
o Masa-emaria. 
o Masa-balantzea: Jarraitutasunaren ekuazioa. 
o Energia-balantzea: Bernouilliren ekuazioa. 
o Hodiko presioa: 

• Lan-presioa 
• Haustura-presioa. 
• Proba-presioa.  

o Segurtasun-koefizientea. 

4. Hodi-sareen kalkulua: 
o Hodien diametro eta lodiera izendatuak: 

• AEBko eta Europako arauak: ASTM, API, DIN, EROCÓDIGO. 
• Hodiaren diametro optimoa. 
• Paretaren lodiera kalkulatzea. 
• Hodien dilatazioa eta elastikotasuna: dilatazio termikoa. 
• Dilatazioa xurgatzeko soluzioak: Lirak, junturak, mahukak. 

o Karga-galerak: 
• Karga-galeraren kontzeptua. 
• Karga-galerari eragiten dioten faktoreak: 

o Fluidoaren ezaugarriak: dentsitatea, biskositatea. 
o Hodia: sekzioa, barneko zimurtasuna. 
o Fluidoaren zirkulazio-erregimena: laminarra, turbulentua. 

o Fluidoaren araberako karga-galera kalkulatzeko formula enpirikoak. 
o Karga-galera bereziak: 

• Luzera baliokideen kalkulua.  
• Karga-galera fluidoaren desplazamenduaren abiaduraren arabera. 

o Karga-galerak kalkulatzeko softwarea. 
o Ponpak eta kontrol-elementuak hautatzea. 

5. Aireztatze-sareen kalkulua: 
o Ontzien aireztatze-beharrak.  
o Aireztatze naturala eta behartua.  
o Hodien kalkulua: berritu beharrekoak, hodietako eta irteeretako abiadura. 
o Haizagailua eta gehigarriak hautatzea.  

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Itsasontzigintzako diseinua.              
 


