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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ONTZIGINTZAKO EGITURA-ELEMENTUEN MUNTAKETA-, 
PIEZAKATZE- ETA XEHETASUN-PLANOAK Espezifikoa 

Kodea  UF1016 

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 dokumentu teknikoak 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ontzigintzako marraketa- eta ebaketa-materialak eta dokumentazioa 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, UC0812_3ko planoak egiteari dagokionez. ONTZIGINTZAKO ETA 
ONTZIEN KONPONKETAKO EGITURA-ELEMENTUAK DISEINATZEA 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Oinarrizko ingeniaritzako eta ontzigintzako arkitekturako planoetan jasotako informazio teknikoa aztertzea, eraikuntza-irtenbideak 
garatzeko eta eraikuntza- eta muntaketa-planoak egiteko aukera ematen duten datuak lortzeko, ezarritako kalkulu-prozedurak aplikatuz eta 
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. 
EI1.3 Eraikuntza- eta muntaketa-planoak egitea modelatzeko eta 2Dko aplikazio informatikoak erabiliz eta eraikuntza-elementuak eta 
materialak kodetuz. 

A2: Egituren eraikuntza-elementuen piezakatze- eta xehetasun-planoak egitea, modelatzeko eta 2Dn diseinatzeko aplikazio informatikoak 
erabiliz, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI2.1 Eraikuntza- eta muntaketa-planoetatik datuak lortzea, piezakatze-planoak eta xehetasuneko dokumentazio teknikoa osatzeko. 
EI2.2 Egiturak egiteko, fabrikatzeko eta muntatzeko prozesuak garatzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz. 
EI2.2 Itsasontzi baten bloke bateko kasu praktiko batean: 

- Piezakatze- eta muntaketa-planoak behar bezala egitea. 

- Kontrol dimentsionalerako dokumentuak eta parametroak definitzea. 

- Bitarteko produktuak eta haien helbideratzea kodetzea. 

 

Edukiak 

1. Ontzigintzako planoen tipologia. 
• Egitura-planoak tailerrean fabrikatzeko eta itsasontzien egiturak muntatzeko. 

• Akomodazio-espazioen, karga-espazioen eta biltegien antolamenduaren planoak. 

• Armamenturako antolamendu- eta xehetasun-planoak: makinen eta hodien antolamendua, aireztapena eta aire girotua, 
elektrizitatea, kontrola eta automatizazioa. 

• Kubiertako ekipoen antolamenduaren planoak. 

• Habilitazio- eta altzari-planoak.  

• Beste batzuk. 

2. Itsasontziaren formen akabera, marraketa eta garagarritasuna. 
• Formen planoa. 

• Formen akabera. 

• Habeen marraketa. 

• Marraketa-gainazalak. 

• Kraskoko beste elementu batzuk. 

• Gainazal lauen marraketa. 

• Gainazal kurbatuen marraketa. 

• Ertzen garapena. 

• Lerro diagonalen garapena. 
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• Ertzen eta zuakerren arteko angeluak. 

• Geziak. Geziak kalkulatzeko metodo praktikoak. 

• Garragarritasun-irizpidea. 

• Xaflak garatzeko metodoak. 

• Hondo bikoitza. 

• Albo-indargarrien garapena. 

• Marraketa osagarriak: zuakerren txantiloia. 

3. Ontzigintzako egituren planoen irudikapena. 
• Egitura-elementuen definizioa: Zuakerrak, zuaker sendogarriak, kartelak, jobaltak, bragerrak, zokoak,albo-indargarriak eta 

buxardak, zutabeak, bizkarrak eta zoruak, habeak, esloiak, trenkadak. 

• Irudikapen-sistemak. 

• Objektu baten bistak.  

• Ebakiduren eta sekzioen irudikapena. 

• Xehetasunak: lodierak, blokeen ebakidurak, alderik aldeko xaflak, errefortzuak, kartelak, barra-pusketak, habeen eta esloien 
konexioak, diamantezko xaflak, topeak eta josturak. 

• Eskala ohikoenak. 

• Perdoien erabilera. 

• Marrazkiko akotazioa.  

• Tratamendu- eta soldadura-sinbologia. 

• Dimentsioen eta txantiloien testuak. 

• Egitura-plano motak: zuaker nagusia eta eredu-sekzioak, bizkarrak, luzetarako sekzioak, krosko-xaflak. 

• Egitura-plano orokorra eta elementu bakoitzaren edo egitura-multzoaren planoak: identifikazioa.  

 

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              

 


