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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
BLOKEAK LEKUALDATZEKO ETA IRAULTZEKO, 
URETARATZEKO ETA FLOTATZEKO MANIOBRAK Espezifikoa 

Kodea  UF1019 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontzigintzako diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ontzigintzako eta ontzien konponketako maniobren diseinua Iraupena 110 

Itsasontzien, elementuen, blokeen, azpiblokeen, makinen eta ekipo 
pisuen maniobren kalkulua 

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 LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin: ONTZIGINTZAKO ETA 

ONTZIEN KONPONKETAKO MANIOBRAK DISEINATZEA 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Blokeen lekualdeta- eta iraultze-maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, kalitate-arauak eta laneko eta 
inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Elementu guztien lan-karga maximoak ezagutzeko aukera emango digun informazioa identifikatzea. 
EI1.2 Maniobrarako informazio teknikoa garatzea, lan-eremu baten eta lan-eremu hori osatzen duen ekipoen ezaugarrien arabera. 
EI1.3 Bloke baten kasu praktiko batean: 

- Maniobren piezakatze- eta xehetasun-planoak egitea, modelatzeko eta 2Dko aplikazio informatikoak erabiliz. 

- Azpiblokeak, blokeak eta armamentuko ekipo pisuak eraikitzeko eta, behar izanez gero, garraiatzeko fase eta etapa 

bakoitzerako informazioa sortzea. 

A2: Itsasontziak uretaratzeko maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko 
arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI2.1 Itsasontzi bat mailetan uretaratzeko kasu praktiko batean: 

- Plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, pontzen, tenken, zutabeen, lasta-tangen, labainbideen, terrexken eta jaurtitze-

ohearen antolamendua definituz. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 
EI2.2 Itsasontzi bat orga bidez uretaratzeko kasu praktiko batean: 

- Plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, definituz itsasontziaren antolamendua organ, tiratzean eta gida-txirriketan. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 
EI2.3 Itsasontzi bat uretaratzeko maniobra baten kasu praktiko batean: 

- Itsasontzia uretaratzeko prozesuko informazio teknikoa garatzea, sekuentzia eta operazio hauek definituz: lastatzea, brankako 

eta txopako euskarriak bermatzea, terrexkak txarrantxan jartzea, eusle mugikorrak, tenken eta zutabeen eusleak, katu 

hidraulikoak aplikatzea, eusle finkoa ebakitzea. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 

 

Edukiak 

1. Ontzigintzako egiturak garraiatzeko eta jasotzeko maniobren elementuak. 
o Xaflen garraioa: xafla-parkea. 
o Profilen garraioa: profil-parkea. 
o Itsasontzia jasotzeko indar eta altuera maximoak: 

• Hartzea eta biltegiratzea. 

• Tailerrak. 

• Mailak. 

• Armamentua. 
o Garraio horizontaleko sistemak: 

• Orga jasotzaileak. 



Euskal Enplegu Zerbitzua  

 2 

• Bide gaineko transferrak edo gurdiak. 

• Kamioi autokargagarriak. 

• Itsasontziak iraultzeko ekipoak. 

• Plataforma garraiatzaileak.  

• Trailer hidraulikoki altxagarriak. 
o Jasotzeko ekipoak: 

• Errei gaineko garabi-zubiak. 

• Errei gaineko beso-garabiak. 

• Dorre-garabiak. 

• Portiko-garabiak. 

• Garabi beldardunak. 

• Garabi mugikorrak. 

• Garabi flotatzaileak. 

• Luffing garabiak. 

• Beso birakariko garabiak. 

• Katu hidraulikoak. 
o Gabarrak. Ontzi erdiurperagarria. 
o Jasotzeko ekipamendua: 

• Somier magnetikoak. 

• Huts-somierrak. Material ez-magnetikoak 

• Kableak eta estropuak. 

• Kateak. 

• Girgiluak. 

• Spraderrak. Oreka-habeak. 

• Eslingak. 
o Kurba bereizgarriak, jasotzeko ekipoen karga-diagramak. 
o Garraiatzeko eta jasotzeko baliabideak: 

• Itsasontziak eraikuntza-mailetan eta -dikeetan jasotzeko baliabideak. 

• Armamentuko tailerretako jasotzeko baliabideak. 

• Kaietako eta konponketa-dikeetako jasotzeko baliabideak. 
o Pisuak kalkulatzea: 

• CAD sistemak erabiltzea pisua kalkulatzeko. 

• Dinamometroak. 

• Zama-gelak. 
o Arrastatzeko eta jasotzeko ahalmen maximoak. 
o Segurtasuna jasotzeko eta garraiatzeko ekipoak erabiltzean. 
o Jasotzeko eta garraiatzeko ekipoen mantentze-lanak. 
o Zeharkako mailak, maila horizontalak eta maila-dikeak. Jasotze-lanen berezitasunak. 
o Blokeen posizioa soldatzeko mahaian. Planoak. 
o Itsasontziaren planoak mailan duen posizioa. Planoak. 
o Eraikuntza-oheak mailan duen posizioa. Planoak: 

• Tenken banaketa. 

• Pontzen burkoen kokapena. 

• Zutabeen kokapena. 

2. Ontzigintzako egiturak jasotzeko eta garraiatzeko maniobren diseinua. 
o Pisuaren kalkulua. 
o Blokeen eta azpiblokeen grabitate-zentroaren kalkulua. Aplikazio informatikoen erabilera: 

• begi-torlojuak, mihiak. 

• Iraultzeko eta garraiatzeko euskarrien banaketa. 

• Euskarrien gaineko iraulketa. 

• Jasotzeko bi ekipoen bidezko iraulketa. 
o Maniobrari buruzko informazioa. Maniobra-kartilla: 

• Maniobrak egiteko krokisak eta argibideak. 

• Abio-elementuen kokapena. 

• Erabiltzen diren tresnak (girgiluak, eslingak, eta abar).  

• Tiratzeko angelua. 

• Amarratzeko edo tiratzeko puntuen ondoan behar diren indartuak. 

• Material osagarrien kalitatea eta motak (begi-torlojuak, eta abar). 
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• Eta abar.  

3. Itsasontzia uretaratzeko eta flotatzeko maniobren diseinua. 
o Jaurtitze-ohearen egitura. 

• Labainbideak eta terrexkak. 

• Lubrifikazioa labainbide eta terrexken artean. Basakotea, slikotea. 

• Labainbideen eta terrexken gidaria. Albo-ohola. 

• Labainbideen eta terrexken aingura. Tenkagailuak, tiranteak, distantzia-babesak, eskorak 

• Kokapena brankan eta txopan. 

• Euskarriak, oinarriak eta zutabeak. 
o Itsasontziari eusteko elementuak. Giltzak. 
o Itsasontzia katigatzea: 

• Brankako euskarrietako terrexken katu hidraulikoak. 
o - Itsasontziaren balaztaketa: 

• Kate-kordak. Euslearen txikotak. 

• Pantaila hidrodinamikoak. 

• Larrialdiko balaztaketa. Koderako aingura. 
o Hondoko elementuak. Balbulak, tapoiak, sonarrak. 
o Sehaskaren mugimenduaren lekukoak. 
o Ontziak uretaratzeko eta flotatzeko maniobren planoetako informazioa: 

• Maniobrak egiteko krokisak eta argibideak. 

• Parte hartu behar duten baliabideak. 

• Parte hartzen duten materialen kalitatea eta motak. 
o Itsasontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa. 
o Lasta-tangak eta itsasontzi bat uretaratzeko edo flotatzeko lasta-kantitatea. 
o Materialen kokapena labainbide- eta terrexka-trenean. 
o Itsasontziari eusteko moduak flotatzen utzi arte. 
o Tiratzeko elementuak (kableak, eslingak, begi-torlojuak) eta haien antolamendua. 
o Esfortzuak eta kalteak jasan ditzaketen eremuak. Babes-motak.  

 

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.              
 


