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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
AINGURATZEKO, AMARRATZEKO, ATOIAN ERAMATEKO ETA 
LEHORRERATZEKO MANIOBRAK Baldintzatua 

Kodea  UF1020 

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 Blokeak lekualdatzeko eta iraultzeko, uretaratzeko eta flotatzeko 

maniobrak 

Iraupena 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0813_3ko LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO 
MANIOBRAK DISEINATZEA 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Itsasontzia ainguratzeko, amarratzeko eta atoian eramateko maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, 
kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.3 Itsasontzi bat amarratzeko kasu praktiko batean: 

- Maniobraren garapen-planoak egitea, azalduz non pasatzen diren kableak eta estatxak katazuloetatik, gidarietatik eta bitetatik, 

besteak beste. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 
EI1.3 Itsasontzi bat ainguratzeko kasu praktiko batean: 

- Maniobraren garapen-planoak egitea, zehaztuz kateen, ainguren, eta ainguren eta kateen zamaketaren ezaugarriak. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 
EI1.3 Itsasontzi bat atoian eramateko kasu praktiko batean: 

- Maniobraren garapen-planoak egitea, zehaztuz puntu finkoak, tiratzearen biraketa, itsasontziaren kokapena eta maniobra 

horietarako seinaleak, betiere araudiari jarraituz. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 

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

EI2.1 Proba-protokoloak behar bezala deskribatzea. 
EI2.2 Itsasontzi bat lehorreratzeko kasu praktiko batean: 

- Itsasontzi bat lehorreratzeko plana behar bezala egitea. 

- Plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, itsasontzia lehorreratzeko maniobrak definituz eta kontuan hartuz zeharkako 

motorrak, itsasorako hartuneak, tapoiak, zundak, gidariak eta tenken eta euskarrien kokapena. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 

- Lehorreratze-prozesurako informazio teknikoa garatzea, lan-eremuaren eta maniobra egiteko ekipoen arabera. 

- Itsasontziaren lasta, kokapena eta pisua markatzea, itsasontzia gidatzeko prozedura definituz eta zehaztuz dibidieten, 

gindaxen eta gida-txirriken kokapena eta tiratzeko angelua. 

- Segurtasun-eremu mugatu bat ezartzea. 

 

Edukiak 

1. Itsasontzia ainguratzeko, amarratzeko eta atoian eramateko maniobrak. 
o Itsasontzia amarratzeko gehigarriak eta maniobra egiteko ekipoa instalatzea: 

• Kubiertako eta krosko-xafletako zuloak. Kate-zuloak, medailoiak eta kate-zuloaren indargarriak. 

• Oinarriak, gindaxak eta kurrikak. 

• Gidatzeko eta amarratzeko elementuak. Bitak eta alabanteak 
o Maniobra-ekipoa. Dibidietak eta amarratzeko troilak. 
o Atoiaren teoria: 
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• Olatuen ezaugarriak eta haizearekin duten erlazioa. 

• Zeharkako kolokaren mugimendua. 

• Koloka-periodoa. 

• Koloka-periodoaren balio normala itsasontzi mota desberdinetan. 

• Zeharkako sinkronismoa; saihesteko modua. 

• Ontziaren ukurra. 

• Luzetarako periodoaren balioa. 

• Luzera-sinkronismoa; ondorioak eta saihesteko modua. 
o Ontziaren erresistentzia mugimenduarekiko: 

• Ontzien mugimenduari kontra egiten dioten erresistentziak; frikzionala, zuzena eta olatuen ondoriozkoa. 

• Karinaren erresistentziak atoiarekiko. 

• Eranskinen eta kroskoaren garbitasun-mailaren eraginak. 

• Aireak jarritako erresistentziak. 
o Maniobra-printzipioak: 

• Luzetarako mugimendua. 

• Alboko mugimendua. 
• Errotazio-mugimendua. 

• Luzetarako erresistentzia. 

• Alboko erresistentzia. 

• Propultsio-indarra. 

• Haizearen indarra. 

• Korronteen indarra. 
o Pibotatze-puntua: 

• Atoiontzien ekintza. 

• Haizearen eragina. 

• Lema eta propultsioa. 

• Errotazio-inertzia. 
o Lemaren indarrak, jito-angelua eta alboko erresistentzia. 
o Haizea: 

• Haizearen indarraren magnitudeak. 

• Brankako, txopako eta saihetsaldeko haizea. 

• Amarratzeko buiak. 
o Brankako helizeak eta atoiointziak: 

• Brankako helizeak. 

• Atoiontziak. Haizea eta pilotaje-puntua. 
o Arruntak: 

• Korronteekiko esposizio partziala. 

• Korronteekiko esposizio erabatekoa. 

• Korronteen magnitudeak. 

• Olatuen eragina. 
o Aingurak: 

• Aingurak, pilotaje-puntua. 

• Amarratzeko buiak. 
o Kanal estuak: 

• Xurgatze-efektua. 

• Koltxoi-efektua. 
o Ontziak ainguratzeko, amarratzeko eta atoian eramateko maniobren planoetako informazioa: 

• Maniobrak egiteko krokisak eta argibideak. 

• Parte hartu behar duten baliabideak. 

• Parte hartzen duten materialen kalitatea eta motak. 

• Eusteko ekipoak, baliabideak eta elementuak. 

• Tiratzeko elementuak eta haien antolamendua. 
o Segurtasun-eremua. 

2. Lehorreratzeko maniobren diseinua. 
o Itsasontzia lastatzea: 

• Itsasontziak lastatzeko arau praktikoak. 

• Tanga —oso zein zatitu— bat betetzeak egonkortasunean izan dezakeen eragina. 

• Eskorak zuzentzea, tangetako likidoa lekualdatuz. 
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o Lehorreratzearen teoria: 

• Lehorreratzea flotazio-zentroaren bertikalean aztertzea. 

• Lehorreratzea edozein puntutan aztertzea. 

• Egonkortasun-momentua baliogabetzeko kondizioak. 

• Marea 1 cm jaitsi ondoren itsasontziak hartzen duen eskora eta sarkura. 

• Lehorreratzetik libre gelditzeko deskargatu beharreko tona-kopurua zehaztea. 

• Kodastaren berme-puntuko erreakzioa kalkulatzea. 

• Itsasontziaren hondoaren egoera. 
o Lehorreratzeko gurdiaren bidezko lehorreratze-sistema: 

• Kableak, jiragorak eta dibidietak lehorreratzeko lerroaren buruan. 

• Gurdi zutabe indartudunak. 
o Dike lehor bidezko lehorreratze-sistema: 

• Grabitate-dikeak. 

• Zola flotatzaileko edo gainpresio kontrolatuko dikea. 

• Ate edo uhate bidezko itxiera. 

• Lehorreratzeko oheko tenken egitura. 
o Dike flotatzaile bidezko lehorreratze-sistema: 

• Altzairuzko eta hormigoi armatuzko egiturak. 

• Dike gidariak edo autokonpongarriak. 
o Transferentzia bidezko lehorreratze-sistema: 

• Syncrolift sistema. 

• Transferentzia bidezko dikeak eta plataformak. 
o Ontziak lehorreratzeko maniobren planoetako informazioa: 

• Maniobrak egiteko krokisak eta argibideak. 

• Parte hartu behar duten baliabideak. 

• Parte hartzen duten materialen kalitatea eta motak. 

• Itsasontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa. 

• Lasta-tangak eta itsasontzi bat lehorreratzeko lasta-kantitatea. 

• Materialen kokapena itsasontzi baten lehorreratze-trenean. 

• Itsasontziari eusteko edo tiratzeko moduak flotatzen utzi arte. 

• Tiratzeko elementuak (dibidietak, gindaxak, gida-txirrikak) eta haien antolamendua. 

• Gehiegizko esfortzuak eta kalteak jasan ditzakeen itsasontziaren eragin-eremua. Babes-mota: bizia, lastatzea eta 

kroskoko elementuak. 

• Segurtasun-eremua. 

• Eta abar. 
o Proba-protokoloak ontzia lehorreratzeko maniobretan.  

 

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. 
 
Trebakuntza-atal hau egiteko, UF1019 gainditua izan behar du: Ontziak lekualdatzeko eta iraultzeko, uretaratzeko eta flotatzeko maniobrak. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Itsasontzigintzako diseinua.              
 


