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Eremu jakin batean izandako sutearen ondoren, suteak eragindako kalteak

ebaluatzea eta konpontzea izaten da gure lanaren ardatza. Prozesu honetan,

sutearen arrazoiei buruz galdetu ohi digute.

Sutearen prozesuari buruzko ezagutzan funtsaturiko ebidentzietan

oinarritutako erantzun bat eman ahal izatea lehen urratsa izan daiteke suteen

aurkako prebentzio neurri egokiei aurre egin ahal izateko.

Bestalde, eskuratuko dugun ezagutza oso modu egokia izan daiteke sute-

perituaren zereginetara hurbiltzeko, zeinak normalean aseguru-etxeekin

egiten baitu lan.

Helburuak

- Suteak hasi eta hedatzeko mekanismoak eagutzea: ohiko erregaiekin suak izan 

ohi duen ohiko garapena versus azeleratzaileen presentzia.

- Suak materialetan eta egituretan uzten dituen markak eta aztarnak ezagutzea, 

oso lagungarriak baitira sutea nola hasi den jakiteko. 

- Leherketek izan ohi duten jokabide berezira hurbilketa bat egitea.

- Sutearen gertalekua geure begiekin ezagutzea eta metodologia batez 

aztertzea, horrek asko lagunduko baitigu gure ikerketaren txostenean jaso 

beharreko ondorioak eta abarrak gauzatzen.

Ariketekin eta adibideekin lagundutako didaktika. Bakoitzak bere 

ordenagailua izan behar du. 

Metodologia

Bideokonferentzia bidezko jarraipenean, ikastaroa ahalik eta gehien 

aprobetxatzeko, komeni da 2 PC erabiltzea, horietako batean 

bideokonferentziari jarraitzeko eta bestean praktikak egiteko. PC bat 2 

monitorerekin edota PC bat monitore handi batekin (> 24 hazbete) 

erabiltzea ere posible da.

Sarrera

Suteak Ikertzeko Leheh Urratsak



1.- Suteak hasteko eta hedatzeko mekanismoak.

2.- Azeleragailuen inplikazioak sute baten dinamikan.

3.- Suak material eta egituretan utzitako markak.

4.- Leherketak: hasierako mekanismoak, garapena eta ondorioak.

5.- Begi-ikuskapena ikerketaren txostena gauzatzeko bide gisa.

Programa

Suteak Ikertzeko Leheh Urratsak



Astelehenean, apirilak 15 16:00-19:00h (penintsulako ordua).

Ez-Elkargokideak: 40 €

Elkargokideak (AATEIEO): 20 €

3 irakastordu.

IZEN-EMATEAK iCOLEGIAREN BIDEZ

Bideokonferentzia bidez online zuzenean.

Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea 

apirilaren 9a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako ordua). 

Ikaslekuak gaindituz gero, izen-emateen ordenari jarraituko zaio.

Albaceteko Aparejadore, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntzako Ingeniarien 

Elkargo Ofizialaren EGOITZA

Isabel la Católica etorb., 19, Albacete

967 21 63 07  · formacion@aparejadorealbacete.es
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