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IZENA 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN PROIEKTU-GARAPENA 
 

KODEA 
IMAR0308 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA373 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen proiektu-garapena (182/2008 EDa, 2008ko otsailaren 8koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen proiektuak garatzea, haien ezaugarriak zehaztea, planoak egitea, muntaketa eta 
onartzeko behar diren tarteko edo amaierako proben protokoloa planifikatu eta zehaztea, hori guztia aurreproiektu batetik 
abiatuta eta ezarritako zehaztapen teknikoei, arauei eta prozedurei jarraituta, betiere proiektuaren bideragarritasuna, 
kalitatea, segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1278_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen ezaugarriak zehaztea. 
 
-  UC1279_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen instalazio elektriko osagarrien ezaugarriak zehaztea. 
 
-  UC1280_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen planoak egitea. 
 
-  UC1281_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaia, probak eta protokoloak planifikatzea eta espezifikatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Fluidoen (elektrikoak eta solido fluidizatuak izan ezik) zerbitzu eta sistema industrialen banaketa-sareen eta 
-sistemen muntaketa- eta mantentze-lanekin erlazionatutako proiektu- edo produkzio-sailei zerbitzu ematen dien 
ingeniaritza-sailetan edo bulego teknikoetan egiten du lan. Sistema horiek bilketa, biltegiratzea, ponpaketa, banaketa 
eta kontrola egiten dute airea, ura, lurruna eta beste lurrun batzuk erabiliz. Baliteke kualifikazioan jasotako jarduera 
batzuk egiteko administrazio eskudunak emandako agiri profesional bat behar izatea. 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Eraikin, prozesu industrial eta/edo produkziorako osagarrietarako fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketa-lanen diseinuko eta plangintzako sektorea eta azpisektoreak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen delineatzaile proiektugilea. 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa-prozesuak planifikatzeko 
teknikaria. 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1278_3 
Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak. 180 

UF0467: Fluido-sareen osaera eta 
funtzionamendua. 

90 

UF0468: Ekipamenduaren kalkulua 
eta hautaketa fluido-sareen 
proiektuetan. 

90 

MF1279_3 
Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako 
elektroteknia. 

90   

MF1280_3 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
irudikapen grafikoa. 

90   

MF1281_3 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketaren plangintza. 

150 

UF0469: Fluido-sare bat muntatzeko 
prozedurak garatzea. 

80 

UF0470: Fluido-sareak muntatzeko 
aurrekontuak egitea.  

70 

MP099 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
proiektu-garapeneko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 

120 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 630 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN 

EZAUGARRIAK ZEHAZTEA 

 
2. gaitasun-atala 

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN INSTALAZIO 
ELEKTRIKO OSAGARRIEN EZAUGARRIAK ZEHAZTEA 

 
3. gaitasun-atala 

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN PLANOAK 
EGITEA 

 
4. gaitasun-atala 

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAIA, 
PROBAK ETA PROTOKOLOAK PLANIFIKATZEA ETA 

ESPEZIFIKATZEA 
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1. gaitasun-atala:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN EZAUGARRIAK 
ZEHAZTEA  

 
Kodea: UC1278_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen diagramen eta printzipio-eskemaren ezaugarriak zehaztea, diseinuaren 
eta kalitatearen aurreproiektu batetik, espezifikazioetatik eta aurretiazko irizpideetatik abiatuta, dagokion 
erregelamendua eta araudia aplikatuz. 

BI1.1 Nahitaez bete beharreko arauak, espezifikazioak eta prozedurak identifikatu egiten dira, eta ezaugarriak 
zehazteko prozesuan aplikatzen dira. 
BI1.2 Instalazioaren printzipio-diagraman, instalazioaren funtzionamendu, erregulazio eta kontrolerako behar diren 
elementu guztiak jasotzen dira, aurreproiektuaren zehaztapenei eta dagokion araudiari jarraituz. 
BI1.3 Instalazioaren printzipio-eskema zehazten da, eta, zirkuitu bakoitzaren kasurako, honako hauek zehazten 
dira: ekipoak, marraketa, luzerak, sekzioak, karga-galerak, emariak, tenperaturak, puntu jakinetako presioak eta 
erregulazio- nahiz kontrol-elementuen balio-tarteak, instalazioa ezarri den tokiko planoak, taulak eta finkatutako 
kalkulu-prozedurak erabiliz. 
BI1.4 Ingurumen-inpaktuaren eta segurtasunaren azterketa instalazio-motaren eta indarrean dagoen araudiaren 
arabera dagokien euskarrian jasotzen da. 
BI1.5 Dokumentuak sektoreko arau eta estandarrei jarraituz aurkezten dira. 

LB2: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak osatzen dituzten ekipoen eta elementuen ezaugarriak zehaztea, 
diseinuaren eta kalitatearen aurreproiektu batetik, espezifikazioetatik eta aurretiazko irizpideetatik abiatuta, dagokion 
erregelamendua aplikatuz. 

BI2.1 Instalazioko elementu eta ekipo osagarrien (ponpak, konpresoreak, haizagailuak, balbulak, aspertsoreak, 
berogailuak, trukagailuak, iragazkiak, etab.) ezaugarriak zehazteko, kontuan hartzen dira proiektuaren eta 
fluidoaren aurretiazko diseinuan behar diren prestazioak, zehaztutako instalazio-, funtzionamendu- eta muntaketa-
kondizioen arabera. 
BI2.2 Instalazioaren erregulazio- eta kontrol-ekipoak (termostatoak, presostatoak eta segurtasun-elementuak eta 
alarma, emari-zundak, maila, presioa eta tenperatura transmisoreak, etab.) dokumentatzeko eta/edo haien 
ezaugarriak zehazteko, kontuan hartzen dira proiektuaren aurretiko diseinuan behar diren prestazioak eta 
instalazioaren sistema osagarriak, zehaztutako instalazioaren, funtzionamenduaren, energia aurreztearen eta 
muntaketaren kondizioen arabera. 
BI2.3 Banaketa-sarearen euskarriak, puntu finkoak, dilatatzaileak, mahukak, bibrazioen aurkako elementuak eta 
isolamendu-elementuak dagokion euskarrian zehazten dira, proiektuaren zehaztapenei, instalazioaren kondizioei, 
kostuei eta errendimendu energetikoari jarraituz. 
BI2.4 Hodien eta eroanbideen dimentsioak eta babes-sistemak, material-mota, lotune-motak, konexioak eta 
presioko osagarriak dagokien euskarrian zehazten dira, horniduraren ezaugarrien arabera arauzkoak diren 
segurtasun- eta homologazio-baldintzak betez eta instalazioaren ustiapen-baldintzak errespetatuz. 
BI2.5 Kalkuluak ezarritako prozedurei jarraikiz eta dagozkien tresna informatikoak erabiliz egiten dira. 

LB3: Fluidoak banatzeko sareetako eta sistemetako ekipoak eta elementuak hautatzea ezarritako arauak eta prozedurak 
erabiliz, aurrez zehaztutako ezaugarrietan (funtzioak eta propietateak) eta finkatutako diseinu- eta kalitate-espezifikazio 
eta -irizpideetan oinarrituta, eta dagokion araudiari jarraituz. 

BI3.1 Fluido-instalazioei dagozkien arauak hautaketa-prozesuan identifikatzen eta aplikatzen dira. 
BI3.2 Fluido-instalazioko eta/edo sistemako ekipoak eta elementuak (ponpak, konpresoreak, balbulak, hodiak, 
deposituak, etab.) hautatzen dira halako moldez non eraikuntzek, ereduek eta balio-tarteek bete egiten baitituzte 
finkatutako funtzioa eta ezaugarriak, hori guztia errendimendu energetiko optimoa eta arauzko homologazio- eta 
segurtasun-baldintzak eta dagozkion ordenantzak kontuan harturik. 
BI3.3 Instalazioko material eta gehigarrien ezaugarriak hautatzeko, kontuan hartzen dira zirkulazioan dabilen 
fluidoa (ura, lurruna, airea, gasak, olioa, erreaktibo kimikoak eta beste), laneko presioak eta tenperaturak, arauzko 
funtzionamendu- eta segurtasun-eskakizunak eta muntaketaren baldintzak betez. 
BI3.4 Osagaiak hautatzeko, bateragarritasun- eta hornidura-bermeak eta kostuak hartzen dira kontuan. 
BI3.5 Hodi- eta eroanbide-sareen euskarriak, dilatatzaileak, mahukak, bibrazioen aurkako elementuak, 
isolamendu-elementuak eta puntu finkoak eta isolamenduak ezarritako prozedurei jarraituz egiten dira. 
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BI3.6 Instalazioko eta/edo sistemako ekipoen ainguraketak eta bankadak fabrikatzailearen espezifikazioei jarraituz 
zehazten dira. 
BI3.7 Prozesua dokumentatzeko, informazioa argi eta sailkatuta aurkezten da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak ordenagailuz lagunduta diseinatzeko ekipoak eta aplikazio informatikoak. 
Marrazketako plotterra. Inprimagailuak. Planoen erreproduzitzailea. Marrazketa-tresnak. Kalkuluak eta simulazioak 
egiteko programa informatikoak. Katalogoak 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazioko elementuak hautatzeko kalkuluak eta emaitzak. Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako ekipoen eta 
materialen zerrenda. Printzipio-eskemak, diagramak, kurbak eta taulak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Espezifikazio teknikoak. Fluido-instalazioen eskemak eta proiektuak. Ekipo, makina eta materialen eskuliburu teknikoak. 
Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. Suteen kontrako babesari 
dagokion informazioa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN INSTALAZIO 
ELEKTRIKO OSAGARRIEN EZAUGARRIAK ZEHAZTEA 

 

Kodea: UC1279_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako instalazio elektriko osagarrien ezaugarriak zehaztea, diseinuaren eta 
kalitatearen aurreproiektu batetik, espezifikazioetatik eta aurretiazko irizpideetatik abiatuta, dagokion erregelamendua 
aplikatuz. 

BI1.1 Sistemaren osagaiak eta funtzionamendu-baldintzak eta instalazioari eragiten dioten arauak ezaugarriak 
zehazteko prozesuan identifikatzen eta aplikatzen dira. 
BI1.2 Potentziako eskema elektrikoa ponpei, konpresoreei, haizagailuei eta abarri eragiteko motorren ezaugarrien 
arabera osatzen da, fabrikatzailearen informazio teknikoari eta sistemaren funtzionamendu-baldintzei jarraituz. 
BI1.3 Kontroleko eta maniobrako automatismoaren eskema eta fluxu-diagrama instalazioaren funtzionamendu-
eskakizunei, fabrikatzaileak emandako informazioari eta instalazioak behar dituen erregulazio- eta kontrol-
elementuei jarraituz osatzen da. 
BI1.4 Potentziako koadro elektrikoen osagaien banaketa- eta konexio-planoa eta erregulazio- eta kontrol-
elementuena fabrikatzaileak emandako informazio teknikoaren arabera eta instalazioaren funtzionamendu-
baldintzen arabera osatzen da. 
BI1.5 Makinen eta ekipoen antolamendua eta kokapena laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentziorako 
indarrean dagoen legeria errespetatuz gauzatzen da. 

LB2: Instalazio termikoetako elikatze- eta potentzia-sistemaren instalazio elektrikoen ekipoak eta materialak hautatzea, 
fluido-instalazioetarako, eta, aldi berean, ezaugarriak zehaztean finkatutako diseinu-espezifikazioak eta -irizpideak 
oinarri hartuta dagozkion arauak eta prozedurak erabiltzea, instalazioaren ezaugarriak definitzea eta kalkuluak egitea 
dagokion erregelamendua aplikatuz. 

BI2.1 Ekipoak eta materialak zehaztutako eskakizunei eta egindako kalkuluen emaitzei erantzuteko ezartzen diren 
prozedurak aplikatuz hautatzen dira. 
BI2.2 Zirkuituak eta hargailuak babesteko elementuak espezifikazio edo intentsitate izendatuen eta egindako 
kalkuluen emaitzen arabera hautatzen dira. 
BI2.3 Elikatze- eta potentzia-sistemak dituzten armairuak behar den kapazitatea eta instalatuko diren guneko toki- 
eta ingurumen-baldintzak kontuan hartuta hautatzen dira. 
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BI2.4 Elementu guztiak sektoreko teknologia estandarraren arabera hautatzen dira, bai eta homologazio-arauen 
eta banaketa-, muntaia-, erabilera- eta mantentze-beharren arabera ere. 
BI2.5 Ekipoen, instalazioko elementuen eta segurtasun-neurrien zerrenda orokorra azterketa-txosten batean 
jasotzen da, erreferentzia tekniko, homologazio-arau, fabrikatzaileen identifikazio eta aleko prezioekin batera. 
BI2.6 Sortutako dokumentazioa sektorearen irizpideetara egokitzen da, eta era ordenatuan eta sailkatuta 
aurkezten da. 

LB3: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako erregulazio- eta kontrol-instalazioetako ekipoak, osagaiak eta 
materialak hautatzea, eta haien ezaugarriak definitzea instalazioaren ezaugarriak zehaztean finkatutako diseinu-
espezifikazio eta -irizpideak oinarri hartuta. 

BI3.1 Sistemaren funtzionamendu-baldintzek eskatzen dituzten S/I aldagaiak tratatzeko moduko kapazitatea eta 
gerora balio hori handitzeko besteko gainkapazitatea izango duen kontrol-ekipoa hautatzen da (automata, kontrol-
zentrala eta abar). 
BI3.2 Instalazioko ekipoak, materialak eta gainerako elementuak (detektagailuak, sentsoreak, telefonoguneak, 
abisurako gailuak, komunikazio-busak eta abar) hautatzen dira kontuan hartuz agindutako baldintza teknikoak, 
dagokion funtziorako eredua eta balio-tartea eta muntaketa-ezaugarriak, eta bermatuz hitzartutako epeetan 
hornituko direla eta eskuragarri egongo direla. 
BI3.3 Erregulazio- eta kontrol-sistemak dituzten armairuak behar den kapazitatea eta instalatuko diren guneko toki- 
eta ingurumen-baldintzak kontuan hartuta hautatzen dira. 
BI3.4 Elementu guztiak sektoreko teknologia estandarraren arabera hautatzen dira, bai eta homologazio-arauen 
arabera ere. 
BI3.5 Ekipoen, instalazioko elementuen eta segurtasun-neurrien zerrenda orokorra azterketa-txosten batean 
jasotzen da, erreferentzia tekniko, homologazio-arau, fabrikatzaileen identifikazio eta aleko prezioekin batera. 
BI3.6 Sortutako dokumentazioa sektorearen irizpideetara egokitzen da, eta era ordenatuan eta sailkatuta 
aurkezten da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako instalazio elektrikoen kalkulu, diseinu eta simulaziorako ekipoa eta aplikazio 
informatikoak. Inprimagailuak. Marrazketa-tresnak. Katalogo komertzialak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ekipoen ezaugarriak zehazteko eta ekipoak hautatzeko kalkuluak. Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako instalazio 
elektrikoen ekipo eta materialen zerrenda. Eskemak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Espezifikazio teknikoak. Instalazio elektrikoen eskemak eta proiektuak. Ekipo, makina eta materialen eskuliburu 
teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. Suteen kontrako 
babesari dagokion informazioa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN PLANOAK EGITEA  

 

Kodea: UC1280_3 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen osagaien kokapenari eta marraketa orokorrari dagozkien planoak 
prestatzea, diseinuaren aurreproiektu batetik, espezifikazio teknikoetatik eta aurretiazko irizpideetatik abiatuta eta 
ezarritako kalitate-mailak lortzeko moduan. 

BI1.1 Planoetan, fluido-instalazioaren sistemak eta osagaiak deskribatzen dira, eta haien ezaugarriak zehazten 
dira, jasotako arauen eta argibideen eskakizunei jarraituz. 
BI1.2 Planoak dagozkien marrazketa-arauak aplikatuz egiten dira, eta, hala badagokio, enpresaren barne-arauak 
eta ezarritako argibideak betetzen dira. 

3 



 
 

Fluidoak banatzeko sareen eta  
sistemen proiektu-garapena 

 
 

 
 

13 

BI1.3 Sareen marraketa egitean, kontuan hartzen dira instalazioaren ustiapen-, muntaketa- eta mantentze-
baldintzak, tokien ezaugarriak eta erabilera, instalazioa dagoen eraikina bai eta beste instalazio-mota batzuk ere. 
BI1.4 Makineria, kontrol-elementuak eta armairu elektrikoak kokatu eta antolatzean, kontuan hartzen dira muntatu, 
mantendu eta konpontzeko irisgarritasun-irizpideak. 
BI1.5 Euskarriak, dilatatzaileak eta puntu finkoak eta haien eraikuntza-formak jartzean, elementuen egonkortasuna 
bermatzen da, eta ekipo nahiz eroanbideetan nahi ez diren deformazioak eta tentsio mekanikoak saihesten dira. 
BI1.6 Instalazioaren osagaiak kokatzeak aukera ematen du erabilgarri dauden espazioak optimizatzeko, eta 
indarrean dagoen araudia betetzen du. 

LB2: Fluido-instalazioetan dauden sistemen diagramak eta eskemak egitea finkatutako espezifikazio teknikoak eta 
diseinu-irizpideak oinarri hartuta. 

BI2.1 Zirkuituen irudikapena egitean, dagokion sinbologia eta araututako marrazketa-konbentzioa erabiltzen da, 
eta, hala badagokio, enpresaren barne-arauak erabiltzen dira. Irudikapenaren bidez, zirkuituak edo sistemak eta 
haien osagaiak identifika daitezke. 
BI2.2 Automatismoen eskemak eta elikatze- eta potentzia-eskemak egitean, kontuan hartzen dira instalazioaren 
funtzionamendu-eskakizunak eta instalazio-mota horretan behar diren erregulazio- eta kontrol-ekipoen eta 
-elementuen informazio teknikoa, instalazioak optimizazio energetikoaren eta ingurumenekoaren baldintzarik 
onenetan funtziona dezan. 
BI2.3 Eskemetako elementuak, haien multzokatzeak eta erreferentzia- eta kodetze-sistemak adierazteko erabiltzen 
den antolamendu grafikoa egitean, kontuan hartzen da gero haien arteko erlazio-katea interpretatzeko eta 
instalazioaren funtzionamenduaren jarraipen sekuentziala egiteko aukera eman behar duela. 
BI2.4 Sareen marraketa egitean, kontuan hartzen dira instalazioaren ustiapen-, muntaketa- eta mantentze-
baldintzak, tokien ezaugarriak eta erabilera, instalazioa dagoen eraikina bai eta beste instalazio-mota batzuk ere. 

LB3: Fluido-instalazioetan dauden sareetako elementuen mihiztaduraren, ekipoen muntaketaren eta lotuneen 
xehetasun-planoak egitea, proiektuaren espezifikazio orokorrak betez eta ezarritako kalitate-mailak lortuz. 

BI3.1 Xehetasun-planoak marrazketa-arau estandarizatuak aplikatuz egiten dira, eta, hala badagokio, enpresaren 
barne-arauak eta ezarritako argibideak aplikatzen dira. 
BI3.2 Piezakatze-elementuak definitzean, kontuan hartzen da eskura dauden baliabideak erabiliz eta eraikuntza-
lanean behar diren segurtasun-baldintzak betez garraiatu eta manipulatzeko modukoak izan behar dutela, eta 
eraikinaren sarbideetatik igarotzeko modukoak. 
BI3.3 Sareen marraketa-xehetasunak definitzen direnean, ondo aztertzen dira eraikinetako eta/edo eraikuntza-
elementuetako topaguneak eta pasaguneak, hodien dilatazioak, posizio-aldaketak, bidegurutze eta 
desbideratzeak, trantsizio-formak eta makinetarako konexioak, betiere edukiaren araberako eskala eta irudikapen-
sistema erabilita. 
BI3.4 Makinen eraikuntza-formak eta ainguraketak, eroanbideen euskarriak eta ekipoak prestatzen direnean, 
kontuan hartzen dira haien jarduera estatikoak nahiz dinamikoak, eraikinaren edo inguruko obra zibilaren 
baldintzak bai eta bete beharreko erregelamenduak eta ordenantzak ere, eta erantzuna ematen zaie. 
BI3.5 Planoetan, materialen, gehigarrien, balbula eta ekipoen eta sareetako lotze-, eraikitze- eta akabera-sistemen 
espezifikazio teknikoak jasota daude. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ordenagailuz lagunduta diseinatzeko ekipoak eta aplikazio informatikoak. Marrazketako plotterra. Inprimagailuak. 
Planoen erreproduzitzailea. Marrazketa-tresnak. Kalkuluak eta simulazioak egiteko programa informatikoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen planoak: fluidoak banatzeko sistemen eta sareen funtzionamenduaren 
printzipio-planoak (fluxu-diagramak), eskema elektrikoak eta automatismoak, marraketa orokorra eta sare, makina eta 
egiturak muntatzeko xehetasun-planoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa (etxebizitza- eta industria-eraikinen eraikuntza-
definiziorako planoak, kokapen geografikokoak eta orientazio kardinalekoak; saneamenduaren, uraren eta 
elektrizitatearen instalazioen kokapen-planoak; eta kontratuen errekerimenduak, besteak beste). Indarrean dauden 
arauak eta erregelamenduak. Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 
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4. gaitasun-atala: 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAIA, PROBAK 
ETA PROTOKOLOAK PLANIFIKATZEA ETA ESPEZIFIKATZEA 

 

Kodea: UC1281_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako muntaketa-prozesuak garatzea, proiektuaren dokumentazio teknikoa, 
kalitate-plana, segurtasun-plana, ingurumen-plana eta argibide orokorrak oinarri hartuta eta muntaiaren egingarritasuna 
eta optimizazioa ziurtatuta. 

BI1.1 Eragiketa-prozesuaren garapenean, fase guztiak eta fase horiek muntaian duten ordena korrelatiboa sartzen 
dira. 
BI1.2 Banaketa-sareen eta -sistemen muntaketa-prozesuaren faseetan, hauek zehazten dira: 

- Behar diren ekipoak, tresnak eta erremintak. 
- Espezifikazio teknikoak eta prozedurak. 
- Mihiztatze- eta lotura-eragiketak, eta haien segida. 
- Eragiketa-denborak eta totalak. 
- Kalitate-kontrolaren jarraibideak. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko jarraibideak. 
- Langileen prestakuntza teknikoa. 
- Langileen prestakuntza, laneko arriskuen ebaluazioari dagokionez. 

BI1.3 Hartzen den prozesuak muntaiaren egingarritasuna ziurtatzen du eta kostua optimizatzen du. 

LB2: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa-planak garatzea obrako proiektua eta baldintzak oinarri hartuz, 
exekuzioaren aurrerapen-kontrolaren jarraipena egiteko prozedurak ezarriz eta prozedura horien egingarritasuna 
ziurtatuz. 

BI2.1 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa-plana gauzatzen denean, behar bezala uztartzen dira 
proiektuaren baldintza teknikoak, lan-kargak, obrako plan orokorra eta hornikuntzaren ezaugarriak. 
BI2.2 Fluido-instalazioen muntaketa-planean, gauzatzeko behar diren etapak, jarduera-zerrendak eta -denborak, 
obra-unitateak, giza baliabideak eta materialak definitzen dira, proiektuaren espezifikazioak epe eta kostu barruan 
betetzeko moduan. 
BI2.3 Eskulana, materialak eta baliabideak planifikatzeko diagrametan (PERT, GANTT), ezarritako epeak eta 
kostuak lortzeko bide kritikoak jasotzen dira, plangintza orokorrean zehaztutako egingarritasun-baldintzak betetzen 
direla ziurtatuz. 
BI2.4 Eskulanaren, materialen eta baliabideen planifikazio-diagramak eguneratu egiten dira, eta muntaiaren 
planifikazio-prozesuan behar diren egingarritasun-baldintzetara egokitzen dira. 
BI2.5 Muntaketa- eta hornikuntza-planaren kontroleko espezifikazioetan, proiektuaren exekuzioan gerta daitezkeen 
interferentzia eta atzerapenei jarraipena egiteko uneak eta garaiz detektatzeko prozedurak zehazten dira. 
BI2.6 Fluido-instalazioaren muntaketa-planak egiteko sekuentzia garatzean, langileen eta makinen segurtasuna 
bermatzen da, eta ingurumen-jarraibideak betetzen dira. 

LB3: Hornikuntza-programa garatzea, ekipoak, materialak, osagaiak eta tresneria biltegiratzeko baldintzak ezarriz. 
BI3.1 Horniduren erabilgarritasuna eta kalitatea bermatzeko, enpresak ezarritako baliabideak erabiltzen dira. 
BI3.2 Hornikuntza-plana proiektuaren dokumentazio teknikotik abiatuta egiten da, muntaketa-plana hornikuntza- 
eta biltegiratze-aukerekin uztartuz eta hornidura dagokion unean bermatuz. 
BI3.3 Erosketa-aginduaren jarraipena materialak obran egon behar duen datari jarraituz egiten da. 
BI3.4 Ekipoak, osagaiak, tresnak eta materialak garraiatzeko baliabideak definitzen dira, haietan hondamenik ez 
gertatzeko eta segurtasun-arauak betetzeko. 
BI3.5 Biltegiratze-baldintzak ekipoen, osagaien, tresnen eta materialen izaeraren arabera ezartzen dira, 
kontserbazio-egoera ona ziurtatzeko. 
BI3.6 Biltegiko segurtasun-baldintzak ezarritako erregelamenduari jarraituz ezartzen dira. 

LB4: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa-kostuak kalkulatzea, obra-unitateak osatzen dituzten 
elementuak eta haietako bakoitzetik behar diren kantitateak zehaztuz, unitate bakoitzeko ezarritako prezioa aplikatuz eta 
behar den kalitatea ziurtatuz, proiektuko dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

BI4.1 Finkatutako obra-unitateak haien kostua lortzeko deskonposatzen dira, eta, osatzen dituzten elementuak 
zehazteaz gain, unitate bakoitzetik behar diren kantitateak, egin beharreko eragiketak, muntatzeko baldintzak, 
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behar den eskulana eta exekuziorako behar den denbora eta lortu behar diren kalitate-baldintzak zehazten dira, 
ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI4.2 Obra-unitate guztiak proiektuaren espezifikazio teknikoetara eta baldintza-agiriko espezifikazioetara 
egokitzen dira. 
BI4.3 Lortutako neurketa dagokion dokumentuan zehazten da, behar den doitasunarekin eta neurketa-unitatean. 

LB5: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako muntaketa-espezifikazio teknikoak eta proba-protokoloak prestatzea, 
proiektuaren baldintza orokorrak eta dagokion araudia abiapuntu hartuta. 

BI5.1 Materialak, produktuak eta ekipoak hornitzeko espezifikazio teknikoak egitean, haien ezaugarri teknikoak, 
eraikuntza-arauak, -erregelamenduak eta/edo -homologazioak, kalitatea eta aplikatu beharreko segurtasuneko eta 
ingurumen-kudeaketako baldintzak finkatzen dira. 
BI5.2 Eskatzen diren onarpen-probak eta -saiakuntzak zehazten dira, ezarritako kalitate-maila ziurtatzeko, eta, 
horretarako, hornitzaileek egiaztatu beharreko saiakuntza-motak eta haien espezifikazio teknikoak eta kalitate-
arauak finkatzen dira. 
BI5.3 Zuzen zehazten dira obra-unitateen muntaketa kontrolatzeko ikuskapenak eta probak, egin beharreko 
kontrolak, aplikazio-araua, ebaluazio-irizpideak, irizpide-kopurua eta onartu edo baztertzeko baldintzak. 
BI5.4 Ekipoen, materialen eta instalazioen desadostasun-irizpideak argi eta garbi zehazten dira arauak eta 
erregelamenduak oinarri hartuz. 
BI5.5 Materialak eta ekipoak erabiltzeko baldintzak eta obran biltegiratzeko baldintzak dagokion espezifikazioan 
jasotzen dira. 
BI5.6 Fluido-instalazioetako osagaien hutseko saiakuntzak eta presioaren, estankotasunaren, dilatazio librearen, 
segurtasunaren eta galeren probak eta instalazio bakoitzaren proba espezifikoak kasuan kasu zehazten dira, bai 
eta prozedura eta instalazioaren gaitasun-baldintzak ere, arauzko baldintzak betez. 
BI5.7 Fluido-instalazioetako zirkuitu eta ekipo elektrikoen segurtasun-saiakuntzek eta -probek dagokion araudian 
kasu bakoitzarentzat zehaztutakoa betetzen dute. 
BI5.8 Babestu beharreko elementuak, gehigarriak zein neurri- eta kontrol-tresnak eta automatismoak, saiakuntza 
eta proba bakoitzerako zehazten dira, ez daitezen hondatu (batez ere, segurtasun- eta kontrol-elementuak: 
besteak beste, segurtasun-balbulak eta termostatikoak). 
BI5.9 Fluido-instalazioak ustiatzeko eta mantentze-lanak egiteko egin behar diren bideragarritasun-egiaztapenak 
eta emaria kontrolatzeko eta doitzeko proba funtzionalak eta ingurumen-segurtasuneko protokoloak dagokion 
dokumentazioan zehazten dira. 

LB6: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak erabili eta mantentzeko argibideen eskuliburua prestatzea, ekipoen 
informazio teknikoa erabiliz eta informazioa bilduz eta antolatuz. 

BI6.1 Instalazioaren lanerako argibideen eskuliburua prestatzean, instalazioa egoera desberdinetan martxan 
jartzeko baldintzak zehazteaz gain, errendimendua eta segurtasuna ezin hobeak izan daitezen funtzionamenduak 
behar dituen ezaugarriak jasotzen dira, bai eta matxura- edo larrialdi-kasuetan jarraitu beharreko urratsak ere. 
BI6.2 Fluido-instalazioak mantendu eta kontserbatzeko eragiketak, maiztasunak eta prozedura hornitutako 
informazio teknikoari jarraituz zehazten dira. 
BI6.3 Fluido-instalazioaren mantentze-lanetarako ikuskapen-puntuak, TPM programa, kontrolatu beharreko 
parametroak, egin beharreko eragiketak, erabilitako baliabideak eta jardueren maiztasuna argi eta garbi zehazten 
dira, ekipoen espezifikazio teknikoei jarraituz. 
BI6.4 Ekipoen mantentze-lanetarako programan, fabrikatzaileen espezifikazioak instalazioaren zerbitzu-
baldintzekin uztartzen dira. 
BI6.5 Instalazioa osatzen duten ekipoen eragiketa-eskuliburuak bildu eta sailkatu egiten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Kalkulagailu zientifikoa. Ordenagailuz lagunduta 
diseinatzeko ekipoak eta aplikazio informatikoak. Inprimagailuak. Marrazketa-tresnak. Kalkuluak eta simulazioak egiteko 
programa informatikoak. Planoak eta dokumentazioa erreproduzitzeko ekipoak. Ekipoen dokumentazioa. Katalogoak. 
Sektorerako indarrean den araudia. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Prozesu-orriak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Obra-unitateen azterlanak eta deskribapenak. Fitxak. 
Txostenak. Materialen zerrendak. Instalazioetako baldintza teknikoak. Fluido-instalazioak erabili, ustiatu eta mantentzeko 
argibideen eskuliburuak. Fluido-instalazioen mantentze-lan produktibo osoaren programa (TPM). Arriskuen prebentzio-
plana, instalazioari egokitua. Ingurumen-plana (hondakinen kudeaketa). Aurrekontuak. Baldintza-agiriak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketarako arauak, formulak eta denbora-datuak. Dokumentazio teknikoa. Banaketa-sareen eta -sistemen multzo-
planoak eta xehetasuna. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. 
Erreferentziazko dokumentazio teknikoa (plano topografikoak, urbanizazio-planoak, etxebizitza- eta industria-eraikinen 
planoak; saneamenduaren eta elektrizitatearen instalazioen kokapen-planoak, etab.). Kontratuen errekerimenduak. 
Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREAK ETA SISTEMAK  

 
2. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SARE ETA SISTEMETARAKO 
ELEKTROTEKNIA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN 
IRUDIKAPEN GRAFIKOA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN 
MUNTAKETAREN PLANGINTZA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN  
PROIEKTU-GARAPENEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 

2 

3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREAK ETA SISTEMAK 
 

Kodea: MF1278_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1278_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen ezaugarriak zehaztea. 

 

Iraupena: 180 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
FLUIDO-SAREEN OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA 
 
Kodea: UF0467 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen funtzionamendua aztertzea, eta haien funtzionamenduan eragiten duten 
aldagaiak prestazioekin erlazionatzea, dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta. 

EI1.1 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen instalazio tipoen funtzionamenduaren ezaugarriak zehaztea, 
dokumentazioa interpretatuz. 
EI1.2 Fluidoak banatzeko sare eta sistema adierazgarrien proiektuak, planoak eta txosten teknikoa ematen diren kasu 
praktiko batean: 

- Instalazio-motak eta haien zatiak, makinak, ekipoak eta elementuak identifikatzea eta haien ezaugarriak 
zehaztea. 

- Instalazio bakoitzaren funtzionamendua deskribatzea, behar diren fluidoen fluxu-diagramak eta eskema 
elektrikoak irudikatuz. 

- Sistemen eta haiek osatzen dituzten elementuen arteko funtzionamendu-erlazioak zehaztea. 
- Instalazioen ustiapen- eta mantentze-baldintzak deskribatzea. 

A2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako makina birakarien funtzionamendua, tipologia eta askotariko zirkuituetako 
aplikazioak aztertzea. 

EI2.1 Fluido-instalazioetan erabiltzen diren ponpen funtzionamendua deskribatzea, eta haien funtzionamenduaren eta 
eraikuntza-ezaugarrien arabera sailkatzea. 
EI2.2 Ponpen funtzionamendu-erregimena haren kurba ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI2.3 Ponpa bat osatzen duten elementuak, diseinuaren ezaugarriak, haren funtzio espezifikoak eta funtzionamendu-
kondizioak azaltzea. 
EI2.4 Instalazioetako makinen zaratak eta bibrazioak neurtzeko, isolatzeko eta moteltzeko prozedurak azaltzea. 
EI2.5 Haizagailuen funtzionamendua deskribatzea, eta haizagailuak beren funtzionamenduaren eta eraikuntza-
ezaugarrien arabera sailkatzea. 
EI2.6 Haizagailu-mota desberdinen funtzionamendu-erregimena haien kurba ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI2.7 Haizagailu bat osatzen duten elementuak, diseinuaren ezaugarriak, haren funtzio espezifikoak eta 
funtzionamendu-kondizioak azaltzea. 
EI2.8 Konpresoreen funtzionamendua deskribatzea, eta konpresoreak beren funtzionamenduaren eta eraikuntza-
ezaugarrien arabera sailkatzea. 
EI2.9 Konpresore bat osatzen duten elementuak, diseinuaren ezaugarriak, haren funtzio espezifikoak eta 
funtzionamendu-kondizioak azaltzea. 
EI2.10 Lehen aipatutako fluido-instalazioetako elementu solteak dauden egoera batean, elementu horiek identifikatzea, 
haien ezaugarriak zehaztea, eta haien marrazki eta ikurrekin erlazionatzea. 
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A3: Fluidoak banatzeko sareetan eta sistemetan erabiltzen diren eskuzko balbulen eta balbula automatikoen 
funtzionamendua eta ezaugarriak aztertzea. 

EI3.1 Eskuzko balbula mota desberdinak zerrendatzea eta haien ezaugarriak, portaera eta aplikazioak zehaztea. 
EI3.2 Fluidoen sistemak automatikoki erregulatzeko balbula- eta eragingailu-mota guztiak, haien portaera, erabiltzeko 
irizpideak eta hautatzeko erabili diren parametroak deskribatzea. 
EI3.3 Ezaugarri desberdineko erregulazio-balbulak dauden kasu praktiko batean: 

- Balbulen funtzionamendua eta kontrol-eskakizunak identifikatzea eta azaltzea. 
- Balbulak osatzen dituzten elementu guztiak identifikatzea, eta haien funtzioa deskribatzea. 

EI3.4 Erregulazio-zirkuitu hidrauliko bat dagoen kasu praktiko batean, karakterizazio-parametroak zehaztuta daudela: 
- Erregulazio-balbula mota eta eredu egokiena eta haren motorizazio-sistema hautatzea. 
- Zirkuitu hidraulikoaren portaera deskribatzea. 
- Sistema erregulatzeko blokeen eskema egitea. 

 

Edukiak: 

1.  Fluidoen mekanika 
- Oinarrizko parametroak. Presioa. Emaria. Tenperatura. 
- Fluido likidoen eta gaseosoen instalazioen sinbologia 
- Instalazio tipoak. 

2.  Fluido-instalazioen elementuak. 
- Deposituak, tangak eta ontziak. 
- Ponpak, konpresoreak eta haizagailuak. 
- Hodiak eta eroanbideak. 
- Bankadak, euskarriak eta ainguraketak. 
- Irekitzeko eta ixteko balbulak. Eskuzkoak. Pneumatikoak. Elektrikoak. 
- Irekiera kontrolatuko balbulak. 
- Segurtasun-balbulak. 
- Presioa erregulatzeko balbulak. 
- Hodietarako loturak eta osagarriak. Hariztatuak. Brida bidez lotuak. Soldatuak. 
- Bibrazioen aurkako elementuak eta isolamendu-elementuak. 
- Hodietarako dilatazio-konpentsagailuak. 
- Hodien eta haien osagarrien isolamendu termikorako materialak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
EKIPAMENDUAREN KALKULUA ETA HAUTAKETA FLUIDO-SAREEN 
PROIEKTUETAN 
 
Kodea: UF0468 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fluidoetarako hodi- eta eroanbide-sareen dimentsioak kalkulatzea, espezifikazio teknikoak oinarri hartuta, ezarritako 
prozedurak aplikatuz. 

EI1.1 Sareen eta haien osagarrien ezaugarri geometrikoek zirkuituen portaeran duten eragina deskribatzea. 
EI1.2 Instalazio bateko hodi-sare batek izan behar dituen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Biskositate txikiko likidoen hodi-zirkuitu baten eskema edo planoa ematen den kasu praktiko batean, zirkuituaren 
espezifikazio teknikoak izanik, hauek egitea, taula, abako eta programa informatikoen bidez, eta araudia aplikatuz: 

- Zirkuituaren zati bakoitzeko hodi-diametroa hautatzea. 
- Sarearen presio maximoaren galera kalkulatzea. 
- Ponparen potentzia kalkulatzea. 
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- Katalogo bidez ponpa egokia hautatzea. 
EI1.4 Hozte-zirkuitu bateko eta hozgarriarentzako hodien eskema edo planoa dugun kasu praktiko batean, xurgatze- eta 
deskarga-lerroetan presio-beherakada ezarria izanik, eta zati bakoitzeko fluido-kondizioak ezagutuz, hauek egitea, taula, 
abako edo programa informatikoen bidez, eta araudia aplikatuz: 

- Hodien diametroa hautatzea. 
- Lerro bakoitzean izandako presio-galera kalkulatzea. 
- Fluidoek lerroetan zer abiadura duten kalkulatzea. 

EI1.5 Aire-eroanbideen sare baten marraketaren planoak ematen diren kasu praktiko batean, hauek egitea, 
haizagailuaren irteera-abiadura eta zati bakoitzeko emariak ezagutuz, taula edo abakoen bidez, eta araudia aplikatuz: 

- Sarearen zati bakoitzaren sekzioa kalkulatzea. 
- Zirkuituaren presio-galera totala kalkulatzea. 
- Haizagailuaren potentzia kalkulatzea. 
- Instalaziorako egokia den haizagailua hautatzea. 

EI1.6 Presioko airearen sare baten marraketaren planoak ematen diren kasu praktiko batean, zirkuituaren espezifikazio 
teknikoak izanik, hauek egitea, taula edo abakoen bidez, eta araudia aplikatuz: 

- Sarearen zati bakoitzaren sekzioa kalkulatzea. 
- Zirkuituaren presio-galera totala kalkulatzea. 
- Konpresorearen potentzia kalkulatzea. 
- Instalaziorako egokia den konpresorea hautatzea. 

EI1.7 Biskositate ertain edo handiko likidoen hodi-zirkuitu baten eskema edo planoa ematen den kasu praktiko batean, 
zirkuituaren espezifikazio teknikoak izanik, hauek egitea, taula, abako eta programa informatikoen bidez, eta araudia 
aplikatuz: 

- Zirkuituaren zati bakoitzeko hodi-diametroa hautatzea. 
- Sarearen presio maximoaren galera kalkulatzea. 
- Fluidoek lerroetan zer abiadura duten kalkulatzea. 
- Ponparen potentzia kalkulatzea. 

EI1.8 Hodien ibilbideen eta kokapen orokorraren planoak ematen diren kasu praktiko batean: 
- Lotura- eta dilatazio-motak definitzea (lirak, junturak eta dilatazio-mahukak, besteak beste). 
- Dilatazioak kalkulatzea hodien kokapenaren eta tenperaturaren arabera. 
- Hodien euste-puntuak kokatzea, eta bermatze-puntuetako premia mekaniko eta termikoengatiko esfortzuak 

definitzea. 
- Bermeetako kargak kalkulatzea, eta euskarri egokiak hautatzea merkataritza-katalogoetan. 

A2: Sareetako makinak, ekipoak, elementuak, materialak eta neurriak, besteak beste, zehaztea eta hautatzea, instalazio-
aurreproiektuetatik eta jarraibide orokorretatik abiatuta. 

EI2.1 Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak dituen instalazio bat osatzeko kasu praktiko batean, dokumentazio 
teknikoa eta jarraibide orokorrak emanik: 

- Jasotako dokumentazio teknikoa eta jarraibideak interpretatzea. 
- Tartean diren instalazioko sistemak, talde funtzionalak eta elementuak identifikatzea eta haien ezaugarriak 

zehaztea. 
- Instalazioaren printzipio-eskema egitea. 
- Instalazioko sistemen diagramak eta eskemak egitea, eskakizun funtzionalak betez. 
- Sistema bakoitzaren ekipo, makina, elementu, sare eta abarren ezaugarriak zehaztea, eskatutako kalkulu-

prozedurak erabiliz. 
- Merkataritza-katalogoetatik, ekipoak hautatzea, ezarritako ezaugarriak oinarri hartuta eta arauzko irizpide eta 

prozedurak aplikatuz. 
- Instalazioko makina eta ekipoen ainguraketak eta bankadak zehaztea, haien interkonexio-elementuen premia 

mekanikoengatiko esfortzuak identifikatzea, eta egindako kalkuluen emaitzen arabera dimentsionatzea, 
estandarizazio- eta normalizazio-irizpideak aplikatuz. 

- Instalazioaren diseinuan kontuan hartu behar diren irizpideak zehaztea (desmuntatzeko lekuak eta beste zerbitzu 
batzuekiko interferentziak), haien mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen prozesuak errazteko. 

- Erregulazio- eta kontrol-sistema zehaztea, funtzionamendu-parametroak finkatuz, hasierako espezifikazioen 
arabera. 

- Ezarritako espezifikazio funtzionalak eta kalitate- eta fidagarritasun-espezifikazioak betetzeko doikuntzak, 
probak, saiakuntzak eta aldaketak zehaztea. 

A3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen proiektuak egitea, aurreproiektuak eta jarraibide orokorrak oinarri hartuta, 
fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatzeko beharrei buruzko programak eta aplikatu beharreko arauak aztertuz. 

EI3.1 Fluido-instalazioan aplikatu beharreko arau nagusiak zerrendatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
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EI3.2 Fluido-instalazioa ezartzeko proiektu batean behar den dokumentazioa deskribatzea, haren ezaugarriak definitzea, 
eta dokumentazio grafikoa osatzen duten plano-motak zehaztea. 
EI3.3 Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak dituen instalazio bat osatzeko kasu praktiko batean, dokumentazio 
teknikoa eta jarraibide orokorrak emanik: 

- Jasotako dokumentazio teknikoa eta jarraibideak interpretatzea. 
- Tartean diren instalazioko sistemak, talde funtzionalak eta elementuak identifikatzea eta haien ezaugarriak 

zehaztea. 
- Instalazioaren printzipio-eskema egitea. 
- Instalazioko sistemen diagramak eta eskemak egitea, eskakizun funtzionalak betez. 
- Sistema bakoitzaren ekipo, makina, elementu, sare eta abarren ezaugarriak zehaztea, eskatutako kalkulu-

prozedurak erabiliz. 
- Merkataritza-katalogoetatik, ekipoak hautatzea, ezarritako ezaugarriak oinarri hartuta eta arauzko irizpide eta 

prozedurak aplikatuz. 
- Instalazioko makina eta ekipoen ainguraketak eta bankadak zehaztea, haien interkonexio-elementuen premia 

mekanikoengatiko esfortzuak identifikatzea, eta egindako kalkuluen emaitzen arabera dimentsionatzea, 
estandarizazio- eta normalizazio-irizpideak aplikatuz. 

- Instalazioaren diseinuan kontuan hartu behar diren irizpideak zehaztea (desmuntatzeko lekuak eta beste zerbitzu 
batzuekiko interferentziak), haien mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen prozesuak errazteko. 

- Erregulazio- eta kontrol-sistema zehaztea, funtzionamendu-parametroak finkatuz, hasierako espezifikazioen 
arabera. 

- Ezarritako espezifikazio funtzionalak eta kalitate- eta fidagarritasun-espezifikazioak betetzeko doikuntzak, 
probak, saiakuntzak eta aldaketak zehaztea. 

 

Edukiak: 

1.  Fluido-instalazioetako kalkuluak 
- Kalkulu bakoitzari aplikatzen zaizkion taulak, abakoak eta programa informatikoak. 
- Instalazioko elementu guztiei buruzko katalogoak eta informazio teknikoa. 
- Hodien kalkulu dimentsionala. 
- Ponpa, konpresore, haizagailu eta abarretako potentziaren kalkulua. 
- Hodien euskarrietako kokapenaren eta esfortzuen kalkulua. 
- Isolamendu termikoetarako lodieren kalkulua. 
- Hodi-dilatazioen kalkulua. 
- Ainguraketa- eta finkapen-elementuen kalkulua. 

2.  Fluido-instalazioetako aurreproiektuak 
- Fluido-instalazioetan aplikatu beharreko sinbologia: mekanikoa, pneumatikoa, hidraulikoa, elektrikoa eta 

elektronikoa. 
- Instalazioaren printzipio-eskemak: mekanikoak, pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak, elektronikoak, 

erregulazioa. 
- Karga-galerak gutxitzeko hodien eta eroanbideen ibilbidea diseinatzeko arauak. 
- Ezarpeneko eta obra zibiletako planoak eta zirriborroak. 
- Doikuntzen, proben, saiakuntzen eta abarren txostenak. 
- Ustiapen- eta mantentze-kondizioei buruzko txostenak. 
- Fluido-instalazioei buruzko araudia. 

 

3.  Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako prebentzio- eta segurtasun-planak 
- Segurtasun- eta higiene-planak eta arauak: enpresetako segurtasun-politika. Instalazioen mantentze- eta 

muntaketa-lanen sektoreko segurtasunari eta higieneari buruzko araudia, indarrean dagoena. Laneko inguruneko 
garbitasun eta ordenari eta higiene pertsonalari buruzko arauak. 

- Arrisku-faktoreak eta -egoerak. Ekipoen eta instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanen sektoreko arrisku 
ohikoenak. Prebentzio-metodoak. 

- Makina eta instalazioetako babesak. Aireztatzeko eta hondakinak ebakuatzeko sistemak. Makinen produkzioko, 
prestakuntzako eta mantentze-lanetako segurtasun-neurriak. 

- Segurtasun-baliabideak, -ekipoak eta -teknikak. Norbera babesteko arropak eta ekipoak. 
- Seinaleak eta alarmak. Suteen aurkako ekipoak. Objektuak mobilizatzeko eta lekualdatzeko teknikak. 
- Larrialdi-egoerak. Ebakuazio-teknikak. Suteak itzaltzeko sistema. Istripua izan dutenen garraioa. Faktoreak. 

Arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko sistemak. Lan-inguruneko faktoreak. 
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- Ingurumeneko faktoreak. Prozesuaren efluenteak tratatzeko eta kontrolatzeko prozedurak. Ingurumen-arriskuko 
egoeren aurreko ebaluazio-arauak. 

- Ingurumen-segurtasunari buruz indarrean dagoen araudia. 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SARE ETA SISTEMETARAKO ELEKTROTEKNIA 

 
Kodea: MF1279_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1279_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen instalazio elektriko 

osagarrien ezaugarriak zehaztea. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fluidoak banatzeko sareetan eta sistemetan erabiltzen diren makina elektrikoak aztertzea, haien egitura-elementuak 
identifikatzea, eta funtzionamendua deskribatzea. 

EI1.1 Korronte alternoko motorrak sailkatzea eta osagaiak deskribatzea, haien erabilera-eremu adierazgarrienen 
arabera. 
EI1.2 Korronte zuzeneko motorrak sailkatzea eta osagaiak deskribatzea, haien erabilera-eremu adierazgarrienen 
arabera. 
EI1.3 Motor elektrikoen parametro adierazgarrienak deskribatzea. 
EI1.4 Makina elektrikoek instalazio elektriko industrialetan potentzia-faktorearen aldakuntzari dagokionez dituzten 
eraginak zehaztea, eta zuzenketan erabilitako prozedurak deskribatzea. 
EI1.5 Makina elektrikoak eta haien dokumentazio teknikoa ditugun kasu praktiko batean: 

- Haiek osatzen dituzten elementuak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Haien funtzionamendua deskribatzea. 

A2: Fluido-instalazio bateko makina elektrikoen elikatze-, babes-, abiarazte- eta erregulatze-sistemak aztertzea, osatzen 
dituzten zirkuituak eta elementuak identifikatuz, haien ezaugarriak zehaztuz eta dituzten funtzioak deskribatuz. 

EI2.1 Makina elektrikoetako elikatze-sistemen osaera deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta oinarrizko parametroak 
azaltzea. 
EI2.2 Makina elektrikoetako babes-sistemen osaera deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta oinarrizko parametroak 
azaltzea. 
EI2.3 Makina elektrikoetako abiarazte-sistemen osaera deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta oinarrizko parametroak 
azaltzea. 
EI2.4 Motorren abiaduraren kontrol eta erregulazio elektronikorako sistemen osaera deskribatzea, eta haien ezaugarriak 
zehaztea, kasu bakoitzean zer magnituderi eragiten zaion adieraziz. 
EI2.5 Fluidoak banatzeko sareetan eta sistemetan erabiltzen diren makina elektrikoen sistema elektrikoak aztertzeko 
kasu praktiko batzuetan, dagokion dokumentazio teknikoaren bidez haien ezaugarriak zehazten direla: 

- Instalazioa osatzen duten zatiak identifikatzea (elikatze-sistema, babesak, abiarazte-sistema eta beste), haien 
ezaugarriak zehaztea, eta zer funtzio duten azaltzea. 

- Instalazioaren magnitudeak eta oinarrizko parametroak kalkulatzea, dauden motorren ezaugarriak oinarri hartuta. 
- Lortutako datuak, karga, abiarazte-sistema eta abar oinarri hartuta, babes-elementuak, eragiteko elementuak eta 

abar arrazoitzea. 
- Instalazioan gerta daitezkeen larrialdi-egoerak aipatzea. 
- Funtzionamenduaren datuak lortzea, instalazioaren puntu garrantzitsuetan behar diren probak eta neurketak 

eginez. 
- Prozesua dokumentatzea. 

2 
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A3: Fluidoak banatzeko sareetan eta sistemetan erabiltzen diren sistema automatikoak eta erregulazio- eta kontrol-sistemak 
aztertzea, eta, aldi berean, haien funtzionamendua zehaztea eta osaera deskribatzea, bai eta haien parteen eta elementuen 
artean dauden harremanak eta funtzio-menpekotasunak ere. 

EI3.1 Kontrol-sistema hauen artean dauden ezaugarri bereizgarriak interpretatzea eta deskribatzea: 
- Kabledun sistema automatikoak eta programatutako sistemak. 
- Aurrez programatutako sistemak (fabrikatzaileak programatutako funtzioak dauzkan mikroprozesadore batean 

oinarritutako sistemak) eta sistema programagarriak (programatu beharreko sekuentziak eta funtzioak dituen 
mikroprozesadore batean oinarritutako sistemak). 

EI3.2 Fluido-sistemetan erabilitako teknologia elektroteknikoko ekipoak, elementuak eta gailuak deskribatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea, haien funtzioa, tipologia eta ezaugarriak oinarri hartuta. 
EI3.3 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema automatizatu bat dugun kasu praktiko batzuetan, dokumentazio teknikoa 
izanik: 

- Dokumentazioa interpretatzea, eta sistema automatikoaren prestazioak, funtzionamendu orokorra eta 
ezaugarriak azaltzea. 

- Sistema automatikoaren egitura osatzen duten sekzioak (sarrerak eta irteerak, agintea, indarra, babesak, 
neurriak eta abar) zerrendatzea eta deskribatzea, bakoitzaren funtzioa, harremanak eta ezaugarriak aipatuz. 

- Sistema osatzen duten gailuak eta osagaiak identifikatzea, bakoitzaren ezaugarriak eta funtzionamendua 
deskribatuz eta dokumentazioan agertzen diren ikurrak sistemaren benetako elementuekin erlazionatuz. 

- Sistemaren funtzionamendu-sekuentzia deskribatzea, funtzionatzeko moduak eta ezaugarri espezifikoak 
bereiziz. 

- Sistemaren magnitudeak eta oinarrizko parametroak kalkulatzea, sistema horretan neurtutako benetako 
balioekin alderatuz, eta atzemandako aldaketak edo desbideratzeak azalduz eta justifikatuz. 

- Prozesuan gerta daitezkeen larrialdi-egoera guztiak zerrendatzea eta kasu bakoitzean kontrol-ekipoak 
eskaintzen duen erantzuna azaltzea. 

- Instalazioaren puntu garrantzitsuetan probak eta neurketak egitea, dagozkion tresnak erabiliz eta prozedura 
normalizatuak aplikatuz. 

- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea, behar beste ataletan egituratua, jarduera 
guztiak behar bezala dokumentatzeko (egindako prozesuaren deskribapena, erabilitako baliabideak, eskemak 
eta planoak, funtzio-azalpenak, neurriak, kalkuluak eta abar). 

A4: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak erregulatzeko eta kontrolatzeko sistema automatikoetako eta makina 
elektrikoetako elikatze-, babes-, abiarazte- eta erregulazio-sistemak zehaztea eta hautatzea. 

EI4.1 Makina eta sistema automatikoen elikatze-, babes-, abiarazte- eta erregulazio-sistemen ezaugarriak zehaztea, eta 
fluidoak banatzeko sare eta sistemetako instalazioen dokumentazio teknikoarekin erlazionatzea. 
EI4.2 Fluidoak banatzeko sareetako eta sistemetako instalazio osagarri tipoak definitzeko kasu praktiko batean, 
aurreproiektu bat, aplikatu beharreko arauak eta jarraibide orokorrak emanik: 

- Makina elektrikoetako elikatze-, babes-, abiarazte- eta erregulazio-sistemak osatzen dituzten elementuak 
zehaztea. 

- Instalazioaren erregulazio- eta kontrol-sistemetako elementuak zehaztea. 
- Instalazioko sistemen diagramak eta printzipio-eskemak egitea edo osatzea, eskakizun funtzionalak betez. 
- Sistema bakoitzaren elementuen ezaugarriak zehaztea, ezarritako kalkulu-prozedurak erabiliz. 
- Merkataritza-katalogoetatik, elementuak hautatzea, ezarritako ezaugarriak oinarri hartuta eta arauzko irizpide eta 

prozedurak aplikatuz. 
- Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea, behar beste ataletan egituratua, jarduera 

guztiak behar bezala dokumentatzeko (egindako prozesuaren deskribapena, erabilitako baliabideak, eskemak 
eta planoak, funtzio-azalpenak, neurriak, kalkuluak eta abar). 

 

Edukiak: 

1.  Printzipio elektriko eta elektromagnetikoak 
- Korronte elektrikoaren printzipioak eta propietateak. Fenomeno elektriko eta elektromagnetikoak. 
- Magnitude elektrikoen neurketa. Zirkuitu elektrikoen azterketan erabilitako legeak. 
- Sistema monofasikoak. Sistema trifasikoak. 
- Potentzia-faktorea. Arrisku elektrikoak. 

2.  Fluidoak banatzeko sareetan eta sistemetan erabiltzen diren makina elektriko estatikoak eta 
birakariak. 

- Transformadoreak. 
- Makina elektriko birakariak. 
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- Hautatze-irizpideak. 
- Korronte alternoko eta zuzeneko motorrak. 
- Konexioen eskemak. 
- Memoria-txostenak. 
- Pertsonen eta ekipo eta instalazioen segurtasuna. 
- Elikatze-, babes-, abiarazte- eta kontrol-sistemak. Hautatze-irizpideak. 

3.  Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen automatizazioa 
- Erregulazio-printzipioak. 
- Erregulazioko begiztak: ezaugarriak eta aldagaiak. 
- Erregulazioa: P, PI, PID. Hautatze-irizpideak. 
- Dokumentazioa eta eskemak. Sinbologia. Karga-koadernoa. 
- Erregulazio-sistema automatikoak osatzen dituzten gailuen eta osagaien identifikazioa. Ekipoak. Teknologia 

elektroteknikoko elementuak eta gailuak (automatak eta tenperatura-, maila-, emari- eta abiadura-erregulatzaileak, 
besteak beste). Hautatze-irizpideak. 

- Ekipoak. Fluidoen teknologiako elementuak eta ekipoak (presio-sentsoreak, balbula proportzionalak, anplifikadore 
proportzionala, neurriak). Hautatze-irizpideak. 

- Automata programagarria, kontrol-elementu gisa. Hautatze-irizpideak. 
- Komunikazio-busak eta -sareak. 
- Memoria-txostena. 
- Indarrean dagoen araudia. 

4.  Fluidoak banatzeko sareetako eta sistemetako tentsio baxuko instalazio elektrikoen araudia 
- Instalazio elektrikoen araudia. 
- Muntaketa-jarraibideak. 
- Lan-arriskuen prebentzioa. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN IRUDIKAPEN 
GRAFIKOA 
 

Kodea: MF1280_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1280_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen planoak egitea. 

Iraupena: 90 ordu 

 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen dokumentazio teknikoa aztertzea, instalazioari buruzko informazioa lortzeko, 
eta haren osaera, sistemen arteko loturak, sinboloak eta osagai errealak zehaztea. 

EI1.1 Irudikapen grafikoan erabilitako ikurrak identifikatzea, haien ezaugarriak zehaztea, irudikatutako elementuekin 
erlazionatzea eta elementuek instalazioan duten funtzioa deskribatzea. 
EI1.2 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema bat osatzen duten elementuen ezaugarriak zehazten diren kasu praktiko 
batean, hauek identifikatzea eta irudikatzea aplikatu beharreko sinbologia normalizatuarekin: 

- Makinak eta ekipoak. 
- Hodi- eta eroanbide-sareak eta haien elementuak. 
- Zirkuitu elektroteknikoak eta haien elementuak. 
- Zirkuitu hidraulikoak eta haien elementuak. 
- Automatizazio- eta kontrol-sistemak. 

EI1.3 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema tipo baten multzo- eta xehetasun-planoak emanik: 
- Instalazioaren planoak interpretatzea eta funtzioak deskribatzea. 
- Instalazioa osatzen duten sistemak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
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- Sistema bakoitza osatzen duten elementuak zerrendatzea, haien funtzioa eta elkarrekiko harremana 
deskribatzea, eta ezaugarriak zehaztea. 

A2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako makinak, ekipoak eta sareak ezartzeko planoak eta multzo- eta xehetasun-
planoak marraztea, ordenagailuz lagundutako diseinu-programa bat erabiliz, instalazioaren proiektua eta jarraibide orokorrak 
oinarri hartuta. 

EI2.1 Fluidoak banatzeko makina, ekipo, sare eta sistema tipoak ezartzeko behar den informazioaren ezaugarriak 
zehaztea, eta zehaztutako proiektuekin eta emandako jarraibide orokorrekin erlazionatzea. 
EI2.2 Instalazio baten sistema bakoitza (makinaria, ekipoak, sareak, marraketa, deskribapen funtzionala, etab.) zehazten 
duten proiektua eta informazio orokorra entregatzen diren kasu praktiko batean, tresna informatiko bat ematen dela: 

- Planoak egiteko euskarri eta formatu egokienak hautatzea. 
- Irudikapen grafikorako sistemarik egokiena aukeratzea. 
- Marrazketaren izaera aztertu ondoren, erabili beharreko eskala hautatzea. 
- Instalazioa hobeto definitzeko behar diren altxaera, oinak, sekzioak eta xehetasunak zehaztea. 
- Plano batean agertu beharreko informazioa edo bistak ordenatzea. 
- Instalazioa definitzeko behar den informazio grafikoaren parte diren altxaerak, oinak, sekzioak eta xehetasunak 

araudiari jarraituz adieraztea. 
- Instalazioaren osagaiak kotatzea, muntaketa-prozesuaren eskakizunak betez eta funtzionaltasuna ziurtatuz. 
- Egindako dokumentazio grafikoa modu argian eta zehatzean aurkeztea, eskatutako arauak eta eskakizunak 

betez. 

A3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen printzipio-diagramak eta haien indar-, automatizazio- eta kontrol-zirkuituak 
euskarri egokian irudikatzea, proiektu baten eskakizun teknikoak abiapuntu izanik. 

EI3.1 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen printzipio-diagrametako eta proiektuetako informazio grafikoaren 
ezaugarriak zehaztea. 
EI3.2 Kasu praktiko batean, non fluidoak banatzeko sistema eta/edo sare bateko sistemak (deskribapen funtzionala, 
hura osatzen duten elementuak, sareen neurriak, etab.) definitzen dituen informazio orokorra ematen den, hauek egitea, 
eskatutako tresna informatikoa erabiliz: 

- Irudikapen grafikorako sistemarik egokiena aukeratzea. 
- Planoak egiteko behar diren tresna, euskarri eta formatuak hautatzea. 
- Zirkuitu-mota guztien multzoak zehaztea eta ordenatzea, bai eta erreferentziako sistemenak ere, eta haien 

arteko harremanak adieraztea. 
- Dagokion araudiari jarraituz, zirkuituak eta eskemak eskatutako sinbologia eta kodeketarekin adieraztea, besteak 

beste hauek: funtzionamendu-diagramak, fluido-zirkuituaren eskema, potentzia- eta aginte-eskema elektrikoak, 
erregulazio- eta kontrol-sistemetako eskema elektrikoak. - Eskatutako informazio grafikoa modu argian eta 
zehatzean aurkeztea, eskatutako arauak eta eskakizunak betez. 

 

Edukiak: 

1.  Obra zibilaren marrazketa teknikoa 
- Irudikapen-sistemak. 
- Kotak. Perdoiak. 
- Eraikinetako altxaerak, oinak eta sekzioak. 
- Eraikinetako elementu estrukturalak. 
- Eraikinetako egitura-elementuak. 
- Plano topografikoak eta hirigintza-planoak interpretatzea. 
- Obra zibileko eta hirigintza-obrako proiektuen dokumentazio teknikoa interpretatzea (planoak, memoria, 

espezifikazio teknikoak eta neurketak). 

2.  Fluido-instalazioetako irudikapenen arauak: 
- Eskala planoetan. 
- Bistak irudikatzeko sistemak. 
- Ebakidurak eta sekzioak. 
- Akotazio-arauak. 
- Irudikapen ortogonala eta isometrikoa. 
- Hodien planoetan gehien erabiltzen diren bistak. 
- Gainazaleko ikurrak. 
- Doikuntza- eta perdoi-sistemak. 
- Hari-motak: hari metrikoa, Whitworth haria eta gas-haria. Ezaugarriak eta aurkezpena. 
- Lotura soldatuak: irudikapena eta arauak. 
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- Elementuen sinbologia. 
- Piezen krokisak egitea. 
- Hauen irudikapena: gordailuak, galdarak, hodiak, kurbak, bridak, euskarriak, ponpak, konpresoreak, balbulak. 

3.  Fluido-instalazioen multzo-planoak eta eskemak 
- Fluxu-diagramak eta funtzionamendu-printzipioa. 
- Makinak, ekipoak eta sareak ezartzeko planoak. 
- Multzo-planoak. 
- Zati-planoak eta material-zerrendak. 
- Automatizazio-eskemen planoak: pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak, elektronikoak. Erregulazioa eta kontrola. 
- Sinbologia normalizatua eta irudikatzeko konbentzionalismoak. 
- Araudia. 

4.  Ordenagailuz lagundutako diseinua fluido-instalazioetarako. 
- CAD fluido-instalazioen diseinuan 
- Blokeak 
- Akotazioa  
- 3Dko marrazkiak 
- Truke-fitxategiak eta aplikazioa 
- Liburutegiak 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETAREN 
PLANGINTZA 
 

Kodea: MF1281_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1281_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen planoak egitea. 

 

Iraupena: 150 ordu 

4.1. prestakuntza-atala 
FLUIDO-SARE BAT MUNTATZEKO PROZEDURAK GARATZEA  
 
Kodea: UF0469 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen dokumentazio teknikoa aztertzea, eta muntaketa-prozesua planifikatzeko 
oinarri izango diren jarduerak eta baliabideak zehaztea. 

EI1.1 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa planifikatzeko behar den dokumentazio teknikoa 
multzokatzea, sailkatzea eta haren ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema baten muntaketa planifikatu behar den kasu praktiko batean, 
dokumentazio teknikoa izanik: 

- Instalazioan muntatu behar diren parteak identifikatzea, haien ezaugarriak zehaztea, eta muntatzeko aplikatu 
behar diren teknikekin eta baliabideekin erlazionatzea. 

- Egin behar diren muntaketa-jarduerak zehaztea eta exekuzio-kapitulu espezifikoen arabera taldekatzea. 
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- Muntaketa-eragiketak egiteko behar diren giza baliabideak eta materialak zehaztea. 
- Muntaketan erabiltzen diren erlazionatutako instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea. 
- Prozesua dokumentatzea, sortutako informazioa modu argi eta zehatzean jasoz, behar diren eskakizunei 

jarraituz. 

A2: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatzeko prozedurak idaztea, eragiketak, materialak eta baliabideak 
zehaztuz eta exekuzioa segurtasun-baldintzetan egiten dela kontrolatuz. 

EI2.1 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa-lanak hautatzea (makinak eta ekipoak finkatzea, mihiztatzea, 
lerrokatzea, ur- eta aire-sareak eta sare elektrikoak muntatzea, euskarriak jartzea, hodi eta eroanbideen konformazioa, 
askotariko konexioak, etab.), eta muntatzeko prozedurak idaztea. 
EI2.2 Hornikuntza-plana egitea, eta materialak, ekipoak eta osagaiak biltegiratzeko kondizioak ezartzea, ondo 
kontserbatzen direla bermatzeko. 
EI2.3 Fluido-instalazio bateko makina, ekipo, elementu, azpimultzo edo besteren bat muntatzeko prozedurak egin behar 
diren kasu praktiko batean, dokumentu teknikoa izanik: 

- Egin beharreko eragiketen espezifikazioak definitzea. 
- Eragiketa guztiak faseetan deskonposatzea, ordena edo sekuentzia ezarriz. 
- Fase bakoitzean erabili beharreko teknika garatzea, materialak, baliabideak, erremintak, denborak eta giza 

baliabideak ezarriz. 
- Prozesuaren kalitatea kontrolatzeko, prozesuan zehar eta amaieran egin beharreko egiaztapenak eta kasuan 

kasu erabilitako baliabideak zehaztea. 
- Instalazioa muntatzeko prozedura idatziak prestatzea. 

EI2.4 Fluido-instalazio bat muntatzeko dokumentazio teknikoa prestatzeko kasu praktiko batean, hauek egitea, planoak, 
memoria deskribatzailea eta jarraibide orokorrak oinarri hartuta: 

- Dokumentatu beharreko instalazioari dagokion iturburuko dokumentazioa hautatzea eta ordenatzea (planoak, 
krokisak, eskemak, kalkuluak, taulak, grafikoak eta abar). 

- Prestatu beharreko dokumentazio-motaren ezaugarriei (testua, grafikoak, eskemak eta abar) ondoen egokitzen 
zaien tresna informatikoa («hardwarea» eta «softwarea») hautatzea. 

- Fluido-instalazioa osatzen duten ekipoen espezifikazio teknikoak prestatzea. 
- Fluido-instalazioan egin beharreko proben, saiakuntzen eta doikuntzen plana prestatzea, eta jarraitu beharreko 

faseak eta lortu beharreko helburuak arrazoitzea. 
- Fluido-instalazioa erabiltzeko eta ustiatzeko kondizioak eta zerbitzu-eskuliburua prestatzea. 

A3: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatu eta muntaketaren jarraipena egiteko programak lantzeko, baliabideak 
eta ekoizpen-kargak optimizatuko dituzten programazio-teknikak aplikatzea. 

EI3.1 Programazio-teknikak deskribatzea, bai eta instalazioen muntaketan programazioak aplikatzean bete beharreko 
baldintzak ere. 
EI3.2 Lan-kargen grafiko bat nola egiten den deskribatzea. 
EI3.3 Muntaketa kudeatu eta kontrolatzeko programa informatiko baten antolamendua, prestazioak eta aplikazioa 
deskribatzea. 
EI3.4 Fluido-instalazio baten muntaketa-plana egiteko kasu praktiko batean: 

- Programazioan sartzen diren muntaketa-jarduerak zehaztea. 
- Muntaketa-unitateak baliabideetan eta denboretan ebaluatzea. 
- Muntaketa-unitateen sekuentziazioa eta muntaketarako behar diren baldintzak ezartzea. 
- Dagozkion programazio- eta kontrol-diagramak irudikatzea, programa informatiko bat erabiliz. 
- Muntaketaren exekuzio- eta jarraipen-plana ezartzea, baliabideak eta exekuzio-epeak optimizatuz. 
- Prozesua dokumentatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Fluido-instalazioen muntaketa antolatzea 
- Plangintzarako tresna informatikoak 
- Muntatu beharreko produktuak: makinak, ponpak, euskarriak, hodiak, kontrol-sistemak 
- Materialez hornitzeko eta kontserbazio-kondizioetan biltegiratzeko planak. 
- Muntaketan egin beharreko eragiketa-sekuentzia eta -motak: finkatzeak, mihiztatzeak, lerrokatzeak, euskarriak 

jartzea, hodien konformazioa, erregulazio- eta kontrol-eragiketak. 
- Muntaketa-lanak egiteko kondizioak eta parametroak. 
- Muntatzeko behar diren baliabide materialak: makinak, erremintak eta tresnak. 
- Kalitate-kontrola: kontrolatu beharreko parametroak, probak, saiakuntzak, doikuntzak, etab. 
- Muntaketaren kalitate-kontrola egiteko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
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- Doikuntzak, erregulazioak eta martxan jartzea. 
- Ustiapenari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak. 
- Fluido-instalazioei buruzko araudia. 

 
 

4.2. prestakuntza-atala 
FLUIDO-SAREAK MUNTATZEKO AURREKONTUAK EGITEA  
 
Kodea: UF0470 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Obra-unitateak prestatzea eta bakoitzaren kantitate eta kostu partzialak eta totalak zehaztea, unitate-mota 
bakoitzarentzat egokiena den neurketa-prozedura hautatuz, instalazioaren proiektua eta dokumentazio teknikoa oinarri 
hartuta. 

EI1.1 Fluido-instalazioen dokumentazio teknikoan dagoen obra-unitateei buruzko informazioaren ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Fluido-instalazio bat muntatzeko proiektuaren kasu praktiko batean, planoak eta espezifikazio teknikoak oinarri 
hartuta: 

- Instalazioan sartzen diren obra-unitateak identifikatzea. 
- Obra-unitateak dimentsionatzean erabili beharreko neurri-unitateak identifikatzea. 
- Identifikatutako obra-unitate bakoitzari aplika daki(zki)okeen neurketa-metodoa(k) zehaztea, kantitate partzialak 

edo totalak lortzeko behar diren kalkuluak eginez. 
- Obra-unitateak bakoitza bere kapituluan sailkatzea. 
- Ezarritako obra-unitate bakoitzaren prezio unitarioak zehaztea. 
- Obra-unitate bakoitzaren prezio banakatuen konposizioa azaltzea. 
- Aurrekontuko obra-unitate bakoitzaren zenbateko osoa zenbatestea. 
- Prozesua dokumentatzea. 

A2: Fluido-instalazioak muntatzeko prozesuetan aplikatu beharreko segurtasun- eta ingurumen-arauak aztertzea, 
muntaketa-lanak segurtasun pertsonalari eutsiz eta ingurumena errespetatuz egiteko irizpideak eta jarraibideak zehazteko. 

EI2.1 Fluido-instalazioen muntaketa-lanetan aplikatu behar diren araudien eta segurtasun- eta ingurumen-arauen 
jarraibideak deskribatzea, obra egitean hartu beharreko neurriak eta izan beharreko baliabideak planifikatzeko. 
EI2.2 Fluido-instalazio bat muntatzeko kasu praktiko batean, kondizioak behar bezala azaldu direlarik: 

- Azaldu litezkeen arrisku-faktore nabarmenenak identifikatzea. 
- Askotariko muntaketak egiteari eta masa handiak mugitzeari lotuta biltegietan eta obra-lantegietan, baliabide 

osagarrietan, makinerian eta lanetan segurtasun pertsonalari eta ingurumen-segurtasunari dagokionez hartu 
beharreko neurriak, izan beharreko baliabideak eta egin beharreko jarduerak zehaztea eta azaltzea. 

- Muntaketarako segurtasun- eta ingurumen-planaren dokumentazio teknikoa sortzea, eta aplikatu beharreko 
arauak zehaztea. 

 

Edukiak: 

1.  Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketako neurketak eta aurrekontuak 
- Lan- eta neurketa-unitateak. 
- Erosketen espezifikazioak. 
- Lehengaien kostua. 
- Eskulanaren kostua. 
- Makina, erreminta eta tresnen amortizazioaren kostuak. 
- Kostu orokorrak. Instalazioetako amortizazioa. Energia, ura, berokuntza. Garraioa. Kudeaketak eta askotarikoak. 
- Aurrekontu orokorrak. 
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2.  Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketako segurtasuna 
- Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia. 
- Fluido-instalazioei buruzko ingurumen-araudia. 
- Segurtasun- eta ingurumen-planak fluido-instalazioen muntaketan. 
- Behin-behineko instalazioetako eta obra-lantegietako segurtasuna. 
- Fluido-instalazioak muntatzean segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua bermatzeko jarraitu beharreko 

irizpideak. 
- Segurtasunaren kontrola. Faseak eta prozedurak. Baliabideak eta dokumentazioa. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN PROIEKTU-
GARAPENEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0099 

 

Iraupena: 120 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak dituen instalazio baten ezaugarriak aztertzea, dokumentazio teknikoa eta 
jarraibide orokorrak izanik: 

EI1.1 Informazio teknikoa interpretatzea 
EI1.2 Instalazioa osatzen duten elementu guztiak identifikatzea 
EI1.3 Elementu bakoitzaren ezaugarriak eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.4 Aukeratutako elementu-mota bakoitzaren abantailak eta eragozpenak justifikatzea 
EI1.5 Sistemaren martxa-sekuentzia deskribatzea, funtzionatzeko moduak eta ezaugarri espezifikoak bereiziz 
EI1.6 Behar den puntuetan probak eta neurketak egitea, dagozkion tresnak erabiliz eta prozedura normalizatuak 
aplikatuz. 
EI1.7 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen memoria-txostena prestatzea modu egituratuan. 

A2: Fluido-instalazio bateko elementuak kalkulatzea taula, abako eta programa informatikoen bidez, araudia aplikatuz eta 
dokumentazio teknikoa erabiliz: 

EI2.1 Zirkuitu baten hainbat zatitan hodi baten zeharkako sekzioa kalkulatzea. 
EI2.2 Sareko presio-galera maximoa kalkulatzea. 
EI2.3 Fluidoek lerroetan zer abiadura duten kalkulatzea. 
EI2.4 Energia-sorgailuaren potentzia kalkulatzea (ponpa, konpresorea edo haizagailua). 
EI2.5 Hodien egoeraren araberako dilatazioak kalkulatzea 
EI2.6 Hodien euste-puntuak kokatzea, eta bermatze-puntuetako premia mekaniko eta termikoengatiko esfortzuak 
definitzea. 
EI2.7 Behar den elementu elektrotekniko guztiak kalkulatzea. 
EI2.8 Kalkulatutako elementu guztiak hautatzea merkataritza-katalogoen bidez. 

A3: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetarako makinak, ekipoak eta sareak ezartzeko planoak eta multzo- eta xehetasun-
planoak marraztea, ordenagailuz lagundutako diseinu-programa bat erabiliz, instalazioaren proiektua eta jarraibide orokorrak 
oinarri hartuta. 

EI3.1 Irudikapen grafikoko sistemarik egokiena aukeratzea. 
EI3.2 Marrazketaren izaera aztertu ondoren, erabili beharreko eskala hautatzea. 
EI3.3 Instalazioa definitzeko behar den informazio grafikoaren parte diren altxaerak, oinak, sekzioak eta xehetasunak 
araudiari jarraituz adieraztea. 
EI3.4 Instalazioaren osagaiak kotatzea, muntaketa-prozesuaren eskakizunak betez eta funtzionaltasuna ziurtatuz. 
EI3.5 Dagokion araudiari jarraituz, zirkuituak eta eskemak eskatutako sinbologia eta kodeketarekin adieraztea, besteak 
beste hauek: funtzionamendu-diagramak, fluido-zirkuituaren eskema, potentzia- eta aginte-eskema elektrikoak, 
erregulazio- eta kontrol-sistemetako eskema elektrikoak. 
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EI3.6 Eskatutako informazio grafikoa modu argian eta zehatzean aurkeztea, eskatutako arauak eta eskakizunak betez. 

A4: Fluido-instalazio bat muntatzeko dokumentazio teknikoa eta prozedurak prestatzea, planoak, memoria deskribatzailea 
eta jarraibide orokorrak oinarri hartuta: 

EI4.1 Egin beharreko eragiketen espezifikazioak definitzea. 
EI4.2 Eragiketa guztiak faseetan deskonposatzea, ordena edo sekuentzia ezarriz. 
EI4.3 Fase bakoitzean erabili beharreko teknika garatzea, materialak, baliabideak, erremintak, denborak eta giza 
baliabideak ezarriz. 
EI4.4 Prozesuaren kalitatea kontrolatzeko, prozesuan zehar eta amaieran egin beharreko egiaztapenak eta kasuan kasu 
erabilitako baliabideak zehaztea. 
EI4.5 Dokumentatu beharreko instalazioari dagokion iturburuko dokumentazioa hautatzea eta ordenatzea (planoak, 
krokisak, eskemak, kalkuluak, taulak, grafikoak eta abar). 
EI4.6 Prestatu beharreko dokumentazio-motaren ezaugarriei (testua, grafikoak, eskemak eta abar) ondoen egokitzen 
zaien tresna informatikoa («hardwarea» eta «softwarea») hautatzea. 
EI4.7 Fluido-instalazioa osatzen duten ekipoen espezifikazio teknikoak prestatzea. 
EI4.8 Fluido-instalazioan egin beharreko proben, saiakuntzen eta doikuntzen plana prestatzea, eta jarraitu beharreko 
faseak eta lortu beharreko helburuak arrazoitzea. 
EI4.9 Fluido-instalazioen zerbitzu-eskulibururako eta haiek erabiltzeko eta ustiatzeko kondizioetarako eta instalazioa 
muntatzeko prozedura idatziak prestatzea. 

A5: Fluido-instalazio bat muntatzeko proiektuaren aurrekontua egitea, planoak eta espezifikazio teknikoak oinarri hartuta: 
EI5.1 Instalazioan sartzen diren obra-unitateak identifikatzea. 
EI5.2 Obra-unitateak dimentsionatzean erabili beharreko neurri-unitateak identifikatzea. 
EI5.3 Identifikatutako obra-unitate bakoitzari aplika daki(zki)okeen neurketa-metodoa(k) zehaztea, kantitate partzialak 
edo totalak lortzeko behar diren kalkuluak eginez. 
EI5.4 Obra-unitateak bakoitza bere kapituluan sailkatzea. 
EI5.5 Ezarritako obra-unitate bakoitzaren prezio unitarioak zehaztea. 
EI5.6 Obra-unitate bakoitzaren prezio banakatuen konposizioa azaltzea. 
EI5.7 Aurrekontuko obra-unitate bakoitzaren zenbateko osoa zenbatestea. 
EI5.8 Prozesua dokumentatzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 

Edukiak: 

1.  Fluido-sare baten instalazioaren dokumentazio teknikoaren interpretazioa 
- Fluido-sare bat osatzen duten elementuak, diseinuaren ezaugarriak, haren funtzio espezifikoak eta 

funtzionamendu-kondizioak identifikatzea eta interpretatzea. 
- Erlazionatutako araudia, katalogoak, etab. erabiltzea. 

2.  Fluido-sare bat osatzen duten elementuen kalkulua eta hautaketa 
- Fluido-sareen hornikuntza-beharrak zehaztea. 
- Hainbat markatako konpresore, ponpa eta haizagailuen katalogoak erabiltzea. 
- Hodiak, eusteak eta abar kalkulatzeko taulak eta abakoak erabiltzea. 
- Fluido-sare bat osatzen duten elementuak katalogoan hautatzea. 
- Zirkuituaren zati bakoitzeko hodi-diametroa hautatzea. 
- Behar diren hodiak eta akoplamenduak katalogoan hautatzea. 
- Hodi-euskarriak katalogoan hautatzea. 
- Sistema bakoitzaren ekipo, makina, elementu, sare eta abarren ezaugarriak zehaztea, eskatutako kalkulu-

prozedurak erabiliz. 

3.  Fluido-sare baten muntaketaren aurreproiektua eta proiektua 
- Proiektuaren ardatz den instalazioak egin beharreko funtzioen deskribapena. 
- Proiektuaren ardatz den instalazioak funtzionatzeko kondizioak ezartzea. 
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- Proiektuaren garapena kaltetzen eta/edo laguntzen duen araudi teknikoa, administratiboa edo kalitatekoa 
identifikatzea eta hautatzea. 

- Fase bakoitzean erabili beharreko teknika garatzea, materialak, baliabideak, erremintak, denborak eta giza 
baliabideak ezarriz. 

- Instalazioak bilakaera izateko kondizioak eta zabaltzeko duen gaitasuna zehaztea. 
- Proiektuak ardatz izango duen instalazioan behar diren kalitate-, segurtasun- eta fidagarritasun-kondizioak 

definitzea. 
- Proiektuaren zatiak eta garatu beharreko edukien irismena zehaztea. 
- Proiektua egiteko behar diren baliabideak eta denbora zehaztea. 
- Prozesuaren kalitatea kontrolatzeko, prozesuan zehar eta amaieran egin beharreko egiaztapenak eta kasuan kasu 

erabilitako baliabideak zehaztea. 
- Proiektuaren dokumentazioa. 

4.  Fluido-sare baten instalazioaren kostuak zehaztea 
- Obra-unitateen kantitateak eta kostu totalak eta partzialak zehaztea, merkatuko prezioak kontsultatuz. 
- Kostuak lortzea, materialak eta eskulana bereizita. 
- Instalazioa osatzen duten elementuen kostuak zehaztea, hornitzaileekin harremanetan jarriz. 

5.  Gas-instalazioetako larrialdiak: 
- Egin beharreko eragiketen espezifikazioak definitzea. 
- Eragiketa guztiak faseetan deskonposatzea, ordena edo sekuentzia ezarriz. 
- Egin behar diren muntaketa-jarduerak zehaztea, eta exekuzio-kapitulu espezifikoen arabera taldekatzea. 
- Muntaketa-eragiketak egiteko behar diren giza baliabideak eta materialak zehaztea. 
- Muntaketan erabiltzen diren erlazionatutako instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea. 
- Prozesua dokumentatzea, sortutako informazioa modu argi eta zehatzean jasoz, behar diren eskakizunei jarraituz. 
- Segurtasun eta ingurumen-inpaktuaren plana martxan jartzearen plangintza. 

6.  Fluido-sare baten abiarazte- eta funtzionamendu-probak 
- Instalazioaren puntu garrantzitsuetan probak eta neurketak egitea, dagozkion tresnak erabiliz eta prozedura 

normalizatuak aplikatuz. 
- Funtzionamenduaren datuak lortzea, instalazioaren puntu garrantzitsuetan behar diren probak eta neurketak 

eginez. 
- Lortutako emaitzak proiektuaren espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin konparatzea. 

7.  Mantentze-jardueren programazioa eta segimendua 
- Egin beharreko esku-hartze motak ezartzea 
- Mantentze-lanen programa garatzeko lan-kargak, giza baliabideak eta materialak ezartzea 
- Behar diren ordezko materialak definitzea eta biltzea 
- Mantentze-lanak eraginkortasunez egiteko urteko aurrekontu egokia ezartzea 
- Mantentze-lan prebentiboen bidez instalazioak ikuskatzea 
- Sareko elementu guztiek behar bezala funtzionatzen duten aztertzeko egiaztapen eta neurketa sistematikoak 
- Matxuren/anomalien eta haien arrazoien lokalizazioa 
- Sarearen instalazioetan egin beharreko eragiketetan segurtasun-eskakizunak betetzen diren begiratzea 
- Mantentze-funtziorako giza baliabideak eta materialak 

8.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1278_3 
Fluidoak banatzeko sareak 
eta sistemak. 

• Ingeniaritza: Industriala; Automatikakoa; 
Industria Elektronikakoa; Meatzeetakoa; 
Industria Antolamendukoa; Materialena. 

• Ingeniaritza teknikoa: Industriala; 
Mekanikoa; Ekipo eta Materialena; 
Industria Diseinukoa; Metalurgiakoa 

2 urte 

MF1279_3 
Fluidoak banatzeko sare eta 
sistemetarako elektroteknia 

• Ingeniaritza: Industriala; Automatikakoa; 
Industria Elektronikakoa; Meatzeetakoa; 
Industria Antolamendukoa; Materialena. 

• Ingeniaritza teknikoa: Industriala; 
Mekanikoa; Ekipo eta Materialena; 
Industria Diseinukoa; Metalurgiakoa 

2 urte 

MF1280_3 
Fluidoak banatzeko sareen 
eta sistemen irudikapen 
grafikoa. 

• Ingeniaritza: Industriala; Automatikakoa; 
Industria Elektronikakoa; Meatzeetakoa; 
Industria Antolamendukoa; Materialena. 

• Ingeniaritza teknikoa: Industriala; 
Mekanikoa; Ekipo eta Materialena; 
Industria Diseinukoa; Metalurgiakoa 

2 urte 

MF1281_3 
Fluidoak banatzeko sareen 
eta sistemen muntaketaren 
plangintza 

• Ingeniaritza: Industriala; Automatikakoa; 
Industria Elektronikakoa; Meatzeetakoa; 
Industria Antolamendukoa; Materialena. 

• Ingeniaritza teknikoa: Industriala; 
Mekanikoa; Ekipo eta Materialena; 
Industria Diseinukoa; Metalurgiakoa 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko 
titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Fluido-instalazioen lantegia 150 150 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Fluido-instalazioen lantegia X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbela. 

− Orri birakaria. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Ikasgelako materiala. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

− Baliabideen kudeaketarako software espezifikoa. 

− Fluido-sareak kalkulatzeko software espezifikoa. 

− Plangintza egiteko software espezifikoa. 
− Juntura-softwarea, tenkagailuak, materialak eta hodien neurria. 

Fluido-instalazioen lantegia 

− Maila-sentsoreak. 

− Presio-sentsoreak. 

− Tenperatura-sentsoreak. 

− Emari-neurgailuak. 

− Presio-erregulagailuak. 

− Ixteko balbulak. 

− Elektrobalbulak. 

− Emari- eta presio-transmisoreak. 

− Presio-, emari- eta tenperatura-neurgailuak/-erregistratzaileak. 

− FRL 

− Pala-ponpak, engranajeak, zilindroak... 

− Serbobalbulak. 

− Balbula proportzionalak. 
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Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako 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. 

 



 

 



 

 

 


