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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA Ontzigintzako dokumentu teknikoak 
Espezifikoa 

Kodea  UF1015 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontzigintzako diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ontzigintzako eta ontzien konponketako egituren diseinua Iraupena 170 

Ontzigintzako egitura-elementuen muntaketa-, piezakatze- eta 
xehetasun-planoak 

80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Ontzigintzako marraketa- eta ebaketa-materialak eta dokumentazioa 

Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0812_3ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO 
EGITURA-ELEMENTUAK DISEINATZEA 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Ontzigintzako proiektuekin erlazionatutako dokumentu teknikoak aztertzea, eraikuntza-irtenbideak garatzeko eta eraikuntza- eta 
muntaketa-planoak egiteko aukera ematen duten datuak lortzeko, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak 
betez. 

EI1.1 Profilen, xaflen eta «aurretiazko» multzoen eta blokeen dimentsioei buruzko datuak eskuratzea, eraikuntza- eta muntaketa-
planoak egiteko. 
EI1.2 Itsasontzia eraikitzeko eta zatikatzeko modua erlazionatzea, eraikuntza-irtenbide bakoitzerako instalazioak, tailerrak eta makinak 
kontuan hartuz. 
EI1.3 Egituren fabrikazio- eta muntaketa-prozesuak egiteko bitarteko elementu bakoitzerako dokumentazio osagarria prestatzea. 
EI1.4 «Aurretiazko» kasu praktiko batean: 

- Bi elementuen arteko lotura-soldadura definitzea, prozesua azalduz eta planoetan adieraziz. 

A2: Egitura-kalkulu beharrezkoak egitea, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 
BI1.2 Ontzigintzako egituren kalkuluak egitea, oinarrizko ingeniaritzaren, ontzigintzako arkitekturaren eta Sailkapen Elkartearen 
eskakizunak kontuan hartuz. 
BI2.2 Itsasontzi baten bloke bateko kasu praktiko batean: 

- Egituren eraikuntza-elementuen dimentsioak kalkulatzea; errefortzuak elementu hauek jartzeko 

puntuetan: oinarriak, astak, idi-begiak, ate estankoak, egiturazko hodiak edo beste batzuk. 
 

Edukiak 

1. Ontzigintzako egituretarako eraikuntza-estrategia. 
• Plangintza: plangintzaren beharra, sailen arteko antolamendua, zereginen programazioa, zeregin kritikoak, langileen eta baliabideen 
esleipena,  programazioaren berrelikadura, kostuen kontrola. Pert metodoa. 

• Ekoizpena planifikatzeko teknikak: lan-eremuak, lan-ildoak, makinak. 

• Inbentarioen kudeaketa: kontzeptua, ekoizpenaren optimizazioa MRP, Just-in-time eta abarren bidez. 

• Ekoizpen-sistemak: aurrerapen teknologikoa.  

• Proiektuen kudeaketa: kontzeptua, proiektuaren faseak, proiektuaren zuzendaritza, proiektuen kudeaketan erabil daitezkeen teknikak, 
bide kritiko bidezko programazioa. 

• Ontzigintzaren prozesu teknologikoa: 

− Blokea: elementuak, prestatzea, kontrol dimentsionala. 

− Blokeen aurrefabrikazioa: lauak, kurbatuak. 

− Aurrearmamentua: ekipoak, zerbitzuak. 

− Armamentuaren moduluak: motak, fabrikazioa, blokeak mailan integratzea.  

− Lanak mailetan: blokeak lerrokatzea, muntatzea, lotzea, ikuskapenak.  

− Armamentu-prozesuak: ardatzen lerroaren marraketa, ardatzen lerroaren muntaketa, helizearen muntaketa, lemaren 

muntaketa, serboaren muntaketa.  
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− Motor nagusiaren muntaketa: takeatua, ainguraketa.  

− Itsasontzia pintatzea: gainazalen prestaketa, aplikazioa.  

− Isolamenduak eta estalkiak 

2. Ontzigintzako eta ontzien konponketako egituren kalkulua 
• Grafostatika: 

− Indarraren kontzeptua eta irudikapena. 

− Indarren konposizioa, deskonposizioa eta oreka. 

− Egitura triangeluarrak. Errefortzu, zuaker, habe eta luzetarakoen kalkulu grafikoa. 

− Momentuaren eta parearen kontzeptua. 

− Grabitate-zentroa: zehaztea. 

− Inertzia-momentua eta erresistentzia-momentua.  

• Egitura-elementuek jasaten dituzten esfortzuak: 

− trakzioa; tentsio onargarria; Segurtasun-koefizientea. 

− Konpresioa: gilbordura. 

− Ebakidura. 

− Makurdura:  

o Zuntz neutroa.  
o Flexio-momentua: flexio-momentuen diagrama. 

• Esfortzu ebakitzailea: esfortzu ebakitzaileen diagrama. 

− Bihurdura: 

o Zurruntasun-modulua. 

o Bihurdura-angelua. 

o Bihurdurarekiko erresistentea den modulua. 

o Bihurdura-momentua. 

o Itsasontzien egonkortasuna. 

o Bibrazioak. 

3. Ontzigintzako eta ontzien konponketako proiektuak. 
• Itsasontziaren espezifikazioak: funtsezko ezaugarri teknikoak, egituraren deskribapena, beste batzuk. 

• Egituren eta armamentuaren oinarrizko ingeniaritza. 

• Ontzigintzako arkitektura orokorra eta xehetasunekoa. 

• Proiektuak edo planoek bete behar duten araudia: 

− Sailkapen-elkarteko araudiak. 

− Banderamendu-herrialdeko arauak. 

− Instalazioei, materialei, probei eta ikuskapenei eragiten dieten arauak.  

− Beste batzuk, egin beharreko zerbitzuaren arabera. 

• Dokumentu osagarriak bitarteko elementuak sortzeko, fabrikatzeko eta muntatzeko: panelen krokisa, bastidoreetarako tolesdurak, 
marraketarako datuak, konformazio-txantiloiak, elementuen piezakatzea, kontrol dimentsionala, eta abar. 

• Datuak eskuratzea egitura metalikoen planoak egiteko: profilen eta xaflen dimentsioak, aurretiazko multzoak, soldadurak, eta abar. 

• Estankotasun eta uholde progresibo kontzeptuak.  

• Bitarteko produktuen katalogoa. 

4. Ontzigintzako egituren lotura-prozesuak. 
• Soldadura-prozedurak:  

− Elektrodo bidezko soldadura: soldadura-ekipo elektrikoak: osagaien ezaugarriak eta deskribapena. 

− Soldadura erdiautomatikoa (MIG-MAG): soldadura erdiautomatikorako ekipoa, ezaugarriak, osagaien deskribapena.  

• TIG soldadura:  

− TIG soldadurarako ekipoa.  

• SAW arku murgilduzko soldadura: ekipoa, ezaugarriak. 

• Soldadura-kordoien motak. 

• Karga estatiko eta aldakorren eraginpean jarritako lotura soldatuen kalkulu praktikoa: 

− Antolamendu orokorrak. 

− Angelu-soldadura. Ezaugarriak. 

− Topekako soldadura. Ezaugarriak. 

− Lotura isolatu baten ezaugarriak. 

− Aurrefabrikazioko bloke baten loturen soldadura. 

− Soldadura kroskoa eraikitzean eta konpontzean. 

• Arauak eta taulak aplikatzea lotura soldatuetan. 
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• Deformazioak eta tentsioak lotura soldatuetan. Deformazioak zuzentzea. 

• Beste lotura-mota batzuk: 

• Lotura itsatsiak: 

− Itsasgarri-motak.  

− Lotura itsatsien ezaugarriak. 

− Osagaiak eta haien aplikazioa. 

− Lotura itsatsien kalkulu praktikoa. 

− Arauak eta taulak aplikatzea lotura itsatsietan. 

• Lotura torlojutuak: 

− Torloju arruntak, kalibratuak eta erresistentzia handikoak. 

− Lotura torlojutuen ezaugarriak. 

− Lotura torlojutuen kalkulu praktikoa. 

• Arauak eta taulak aplikatzea lotura torlojutuetan.  

 

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              

 


