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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
ITSASONTZIEN, ELEMENTUEN, BLOKEEN, AZPIBLOKEEN, 
MAKINEN ETA EKIPO PISUEN MANIOBREN KALKULUA Espezifikoa 

Kodea  UF1018 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontzigintzako diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ontzigintzako eta ontzien konponketako maniobren diseinua Iraupena 110 

Blokeak lekualdatzeko eta iraultzeko, uretaratzeko eta flotatzeko 
maniobrak 

40 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ainguratzeko, amarratzeko, atoian eramateko eta lehorreratzeko 

maniobrak 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0813_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO 
MANIOBRAK DISEINATZEA 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Itsasontziaren, elementuen, blokeen, makinen eta multzo pisuen maniobrak garatzea eta kalkulatzea, beharrezko diren bitartekoak 
definitzeko, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Ontziak uretaratzeko sistemak, eta maniobrak egiteko, amarratzeko eta ainguratzeko elementuak deskribatzea. 
EI2.2 Itsasontzi baten maniobra baten kasu praktiko batean: 

- Pisuen eta grabitate-zentroen kalkuluak egitea. 

- Altxatzeko eta garraiatzeko baliabideen ahalmenak definitzea, pisu eta grabitate-zentroen arabera. 

- Maniobrak egiteko kostuaren osagaiak identifikatzea. 
EI1.3 Maniobrak egiteko, kalitatea ziurtatzeko eta material osagarrien mota aukeratzeko prozesuak definitzea, ezarritako kalkuluak eta 
erabili beharreko baliabideak kontuan hartuz. 
EI1.4 Tenkak mailetan edo dikean non jarri behar diren erabakitzea, kargen arabera. 
EI2.2 Itsasontzi baten egonkortasun-probak egiteko kasu praktiko batean: 

- Proba horretarako pisuak kuantifikatzea. 

- Proba horretarako pisuak banatzea. 
EI1.6 Lasta-tangek itsasontzian bertan eta dike flotatzailean izan behar duten ahalmena eta kokapena definitzea. 

 

Edukiak 

1. Egitura-elementuen grafostatika eta esfortzuak. 
• Indarraren kontzeptua eta haren irudikapena. 

• Indarren konposizioa, deskonposizioa eta oreka. 

• Egitura triangeluarrak. Materialen erresistentziaren kalkulua. 

• 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: Zuntz neutroa. Flexio-momentua: flexio-momentuen diagrama. Esfortzu ebakitzailea: esfortzu ebakitzaileen 

diagrama. 

• Bihurdura: 

− Zurruntasun-modulua. 

− Bihurdura-angelua. 

− Bihurdurarekiko erresistentea den modulua. 

− Bihurdura-momentua. 
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2. Egonkortasun estatikoaren eta dinamikoaren kalkuluak. 
• Sarkurak. 

• Kurba hidrostatikoak. 

• Desplazamendua hutsean eta guztira. Pisu hila. Karga-ahalmena. 

• Edukiera gordina eta netoa. 

• Frankobordoa, karga maximoaren lerroak. 

• Karina-zentroa. 

• Metazentroa eta erradio metazentriko zeharkakoa. 

• Itsasontziaren grabitate-zentroa. 

• Altuera metazentriko zeharkakoa. 

• Zeharkako hasierako egonkortasun-momentua. 

• Egonkortasun estatiko zeharkakoaren kurba. 

• Egonkortasun dinamikoaren kurba. 

• Itsasontziaren eskora-angelua kalkulatzea. 

• Uhinek egonkortasun zeharkakoan duten eraginari buruzko hausnarketa. Fluxu-diagramak. 

3. Itsasontzia uretaratzeko kalkuluak. 
• Mailen dimentsioak, malda eta erresistentzia, eta integratua. 

− Itsasontziaren kokapena mailetan. 

− Marearen altueraren egoera. 

• Itsasontziaren pisuari, lasten kokapenari eta jaurtitze-oheari buruzko datuak: 

− Pisu nagusien eta guztiaren grabitate-zentroak. 

− Gantz-planoarekiko presioa. 

− Labainbide baten edo gehiagoren gainean uretaratzea. 

− Presioa mailetan eta aurremailetan, batez ere biratze-eremuan. (biratze-kurbak). 

− Presioa labainbidearen ertzean. 

• Itsasontziaren bultzada, haren formen arabera. Bultzada-kurbak eta karina-zentroa (Bonjean kurbak). 

• Bularraren eta kodastaren ibilbideak. 

• Biratzeko egonkortasuna, ontzia uretaratzean. 

• Presioa brankako euskarrietan. 

• Egonkortasuna itsasontzia uretaratzean. 

• Gorabehera-egoera. Gorabehera-kurbak 

• Agur-egoera. 

• Itsasontziari eustea uretan flotatzen gelditzen denean. Kalkuluak: 

− Pantailak kodastan. 

− Kate-kordak atoian eramatea mailetan. 

− Txikoten hausturak. 

− Koderako aingura botatzea. 

• Garraiatzeko eta jasotzeko baliabideen ahalmena. 

• Maniobrak egitearen kostuak. 

4. Itsasontzia uretaratzearen azterketa dinamikoa. 
• Itsasontziaren pisua eta jaurtitze-ohea. 

• Marruskadura-indarraren azterketa. 

• Uraren erresistentziaren azterketa. 

• Ontzia uretaratzeko eusleen indarra. 

• Egiturazko erresistentzia itsasontzia uretaratzean: Errifadura eragiten duten indarrak. Arkua eragiten duten indarrak. 

• Alboko uretaratzeak: labainbide finkoak; labainbide baskulagarriak. Flotatzeak. 

• Deposituak betetzeko eta xukatzeko kalkulua.  

 

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. 
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– 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.              

 


