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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ONTZIGINTZAKO MARRAKETA ETA EBAKETAKO MATERIALAK 
ETA DOKUMENTAZIOA Espezifikoa 

Kodea  UF1017 

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 egitura-elementuen muntaketa-, piezakatze- eta 

xehetasun-planoak 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0812_3ko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO 
EGITURA-ELEMENTUAK DISEINATZEA 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Ontzigintzako egiturak fabrikatzeko, muntatzeko eta konpontzeko materialak zehaztea eraikuntza-planoen eta materialen 
espezifikazioen arabera, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Egituretako piezak fabrikatzeko eta muntatzeko materialak —karakterizatuak eta kodetuak— esleitzea. 
EI1.5 Ontzigintzako eraikuntza- edo konponketa-prozesu praktiko batean: 

- Hainbat prozesu, eremu eta lan-ildotarako material-zerrendak egitea. 

- Zerrendako elementu bakoitza definitzea bere erreferentzia, dimentsioa, mota eta materialaren kalitatearen arabera. 

- Materialak erosteko kostuaren osagaiak identifikatzea. 

A2: CNCko makina automatikoen eta roboten ebaketarako dokumentazioa prestatzea eta makinak programatzea, xaflen, profilen eta hodien 
marraketarako eta ebaketarako, muntaketa-, eraikuntza- edo konponketa-planoetan definitutako materialen arabera, eta kalitate-arauak eta 
laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI2.1 Eraikuntza- eta muntaketa-planoetako informazioa interpretatzea, eta, hala, ebaketarako informazioa lortzea. 
EI2.2 Egituretarako xaflak, profilak eta hodiak marratzeko eta ebakitzeko prozesuak definitzea egituretarako, fabrikazioan parte hartzen 
duten alderdiak identifikatuz. 
EI2.2 Itsasontzi baten bloke bat eraikitzeko kasu praktiko batean: 

- Makina, lan-eremu eta lan-ildo bakoitzerako programak garatzea, ezarritako prozesuarekin bat datozen eskuzko programazio-

teknikak eta aplikazio informatikoak erabiliz. 

- Behar bezala programatzea CNCko ebaketa-makina automatikoak eta robotak, materialak marratzeko eta ebakitzeko. 

- Produktua kodetzea behar bezala identifikatzeko eta haren norakorako. 

 

Edukiak 

1. Ontzigintzan erabiltzen diren materialak. 
o Motak: 

• Altzairu ijeztua xafletan eta profiletan. 

• Altzairu forjatua. 

• Altzairurtua. 

• Trakzioarekiko erresistentzia handiko altzairua. 

• Aluminioa. 

• Beste batzuk. 
o Elementuen normalizazioa: arau-liburua. 
o Materiala hautatzea, espezifikazio teknikoen eta proiektuaren ziurtagirien arabera.  
o Materialen zerrendak: 

• Erreferentzia-zenbakia: elementuak, arauak eta tipifikazio-kodeak identifikatzea.  

• Piezen deskribapena eta dimentsioak. 

• Pieza-kopurua. 
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• Materialaren kalitatea. 

• Jasotze-probak. 

• Bitarteko produktuak. 

• Materialen kostuak: osagaiak. 
o Itsas korrosioa: gainazalak prestatzea, pintura. 

2. Marraketa- eta ebaketa-teknikak eta -prozesuak ontzigintzan eta ontzien konponketan. 
o Marraketa-eragiketak. Pieza diseinatzeko metodoak. Marraketa-lerroak. 
o Soberakinak baliatzeko sistemak.  
o Habiaratze-teknikak. 
o Ebaketa mekanikoa: Zinta-zerra, trontzatzeko makina. Ebaketa-ezaugarriak, -ekipoak eta -parametroak. 
o Metalak oxiebaketa, plasma-arku eta laser bidez ebakitzea. Ebaketa-ezaugarriak, -ekipoak eta -parametroak. 
o CNCko makina automatikoak eta robotak programatzea marraketarako eta ebaketarako: 

• Makinen eskuzko programazioa.  

• Makinak programatzeko aplikazio informatikoak. 

• Programazio-teknikak, lengoaiak eta CNCaren simulazioa. 

• Produktua kodetzea. 

3. Ontzigintzako egiturak diseinatzeko aplikatzen diren perdoiak eta doikuntzak. 
o Perdoiak eta doikuntza-sistemak. 
o Gainazal-egoera. 
o Kontrol dimentsionaleko irizpideak. 
o Soberakinen eta alaken irizpideak.  

 

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              

 


