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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ONTZIGINTZAKO HODI- ETA AIREZTATZE-SAREAK 
ERAIKITZEKO PLANOAK Espezifikoa 

Kodea  UF1022 

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-sareen diseinua 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 LB3 lanbide-burutzapenekin, hodi- eta aireztapen-sareei 

dagokienez: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO ARMAMENTU-

ELEMENTUAK DISEINATZEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Armamentua egiteko eta mihiztatzeko eraikuntza-planoak egitea, kontuan hartuz espezifikazioak, dokumentu teknikoak eta laneko 
eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
EI1.1 Eraikuntza-planoak —orokorrak eta xehetasunezkoak— marraztea, piezak egiteko eta mihiztatzeko. 
EI1.2 Hodien kokapena zehaztea behin betiko eskemen arabera, hodiak kokatzeko programa informatiko bat erabiliz. 
EI1.2 Hodiak kokatzeko kasu praktiko batean:  Fabrikazio- eta muntaketa-isometrikoak egitea, diseinu-programa bat erabiliz. 

 

Edukiak 

1. Itsasontzien zerbitzuak eta espazioak. Ezaugarri nagusiak 
o Kroskoko zerbitzuak: 

• Kargatzeko eta deskargatzeko sistema. 

• Lasta-sistema.  

• Zerbitzu orokorren sistema.  

• Suteen aurkako sistema.  

• Garbiketa-sistema.  

• Xukatze-sistema.  

• Ur geza hotz eta beroaren sistema.  

• Ur gaziko sistema sanitarioa.  
o Instalazio propultsatzailearen ekipoak eta sistemak: 

• Erregai-sistema.  

• Lubrifikazio-sistema. 

• Aire konprimatuko sistema.  

• Ur gaziko hozte-sistema.  

• Aireztatze- eta ihes-sistema.  

• Lurrun-sistema.  

• Galdarak elikatzeko uren sistema.  

• Ur koipetsuen sistema. 

• Propultsio nuklearra.  

• Makina-ganberako ekipo osagarriak.  
o Elektrizitatea sortzeko sistemak. 
o Aireztatze- eta klimatizazio-sistemak.  
o Hozte-sistema.  
o Itsasontziaren beste sistema batzuk. 

2. Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-instalazioak 
o Hodiak:  
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• Materialak: hodi metalikoak, ez-metalikoak. Motak eta ezaugarriak. 

• Hodi normalizatuak. Hormaren lodierak eta diametroak. Diametro izendatua. Forma komertzialak. 

• Materiala hautatzea hark eraman beharreko fluidoaren arabera. 

• Hodien euskarriak eta loturak. 

• Hodien instalazioetan erabiltzen diren ainguraketak: Kokapen-irizpideak. Kargak zehaztea. Motak eta aplikazioak: tako 

elastikoak, erretxinak, doikuntza-bernoak, eta abar. 

• Hodiak kokatzean aintzat hartu beharreko alderdiak: Muntatzeko/desmuntatzeko espazioak. Karga-galerak. Dilatazioak 

eta beste zerbitzu batzuekin interferentziak. Makineria eta balbulak. 
o Balbulak:  

• Balbulen materialak: Altzairuak, burdinurtuak, kobre-aleazioak, beste material batzuk. 

• Balbula-motak funtzioaren, buxadura-mugimenduaren eta eragingailu-motaren arabera. 

• Balbulak aukeratzea: Egin beharreko zerbitzua. Fluido zirkulatzailearen izaera eta emaria. Itxigailu hermetiko mota. 

Balbula mota eta haren materiala. Balbulei buruzko araudia. 

• Gehigarriak: Bridak. Ukondoak. T. Mehargarriak. Diafragmak. Deribazioak. Ixteko giltzak. 

• Dilatadoreak: Lirak. Dilatazio-junturak. Mahukak. 
o Bulkatzeko ponpak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak: 

• Ponpa-motak: errotodinamikoak eta desplazamendu positibokoak. 

• Ponpak emandako energia. 

• Jasotze-altuera. Altuera manometrikoa. 

• Punparen aspirazioaren kondizioak. 

• NPSHr eta NPSHd kontzeptuak. 

• Punparen aspirazioan parte hartzen duten magnitudeen arteko erlazioak. 
o Haizagailuak eta gehigarriak: 

• Haizagailuen portaera: analisi dimentsionala, kurba bereizgarriak. 

• Presio estatikoa, dinamikoa eta guztizkoa. 

• Potentzia eta errendimendua. 

• Haizagailuak aukeratzea: betebeharreko kondizioak, funtzionamendu-puntua, desegonkortasun-eremuak, zarata-maila, 

bibrazioen moteltzea, eta abar. 
o Konpresoreak:  

• Sailkapena: eraikuntza-irtenbideak emari eta presio desberdinetarako. 

• Abiadura-mugak. 

• Konpresioaren azterketa: errendimendua. 

• Bitarteko hoztea. 
o Neurketa- eta kontrol-aparatuak:  

• Emari-neurgailuak. 

• Presio-neurgailuak. 

• Tenperatura-neurgailuak. 

• Maila-neurgailuak: 

• Beste batzuk: turbidimetroak, erresistibimetroak, pH neurgailuak, sedimometroak, dentsimetroak. 

3. Ontzigintzara aplikatutako hodi isometrikoen irudikapena. 
o Bista ortogonalak (europarra eta amerikarra), isometrikoak edo eskematikoak irudikatzeko sistemak.  
o Hodi-instalazio baten elementuen irudikapen isometrikoa: 

• Hodiak, gehigarriak, lotura-elementuak, euskarriak, eta abar. 

• Erradioak, kurbadura-graduak, luzerak, soldadurak, eta abar, araudiaren arabera. 
o Hodien isometrikoak lortzeko gehien erabiltzen den softwarea.  

 

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. 
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Itsasontzigintzako diseinua.       


