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Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 
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Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontzigintzako diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ontzigintzako eta ontzien konponketako armamentuaren diseinua Iraupena 170 

Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-sareen diseinua 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-sareak eraikitzeko planoak 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0814_3ko LB3 lanbide-burutzapenekin makinei eta ekipoei dagokienez, eta LB4ko lanbide-
burutzapenekin: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO ARMAMENTU-ELEMENTUAK DISEINATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: 3D eremuak egitea eta definitzea, eta ekipoak eta makineria behar den lekuan jartzea, dokumentu teknikoetako datuak kontuan hartuz, 
eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Zona eta zerbitzu bakoitzeko ekipoak eta makineria non jarri behar diren definitzea, itsasontziaren espezifikazio teknikoen 
arabera. 
EI1.2 Ekipo edo makina baten kasu praktiko batean: 

− 3D ereduak behar bezala egitea, zerbitzu guztien sarrera eta irteera guztiak zehazki non jarri behar diren definituz. 
EI1.3 Ekipoak eta makineria kokatzeko kasu praktiko batean: 

− Ekipo eta makina horien kokapenaren planoak egitea dokumentu teknikotik ateratako datuen arabera, kontuan hartuz pasatzeko 
korridoreak, hodiak, desmuntatzeko lanak, aireztapenak eta lokalaren funtzioa betetzeko behar den espazioaren arrazionalizazioa. 

A2: Armamentua egiteko eta mihiztatzeko eraikuntza-planoak egitea, kontuan hartuz espezifikazioak, dokumentu teknikoak eta laneko eta 
inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

EI2.1 Eraikuntza-planoak —orokorrak eta xehetasunezkoak— marraztea, piezak egiteko eta mihiztatzeko. 
EI2.2 Makina batentzako oinarria eta egitura indartua diseinatzea. 
EI2.3 Hodi-atal desberdinetarako euskarriak behar bezala diseinatzea. 

A3: Itsasontzia armatzeko materialak eta muntaketa-ordena zehaztea —eraikuntza-planoen eta proiektuaren zehaztapenen arabera—, 
materialen zerrendak eta muntaketa-sekuentziak osatzeko, kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

EI3.1 Materialen zerrendak osatzea, haiek identifikatuz eta kalitatea zehaztuz. 
EI3.2 Hodi, gehigarri eta ekipoen muntaketa-sekuentziak deskribatzea. 
EI3.3 Errotulu-plaken zerrenda bat egitea. 
EI3.4 Hodiak kokatzeko kasu praktiko batean: 

− Hodiak kokatzeko dokumentuak garatzea, kontuan hartuz muntatzeko eta desmuntatzeko erraztasuna eta ikusizko inpaktua. 
EI3.5 Egitura bat edo hodi bat fabrikatzeko kasu praktiko batean: 

− Xaflak ebakitzeko eta markatzeko dokumentazioa garatzea. 

− Egitura edo hodi baten fabrikazio-kostuaren osagaiak identifikatzea. 

 

Edukiak 

1. Armamentuko ekipoa eta makineria. 
o Armamentu aitzinatua: Armamentu aitzinatu gisa sartu beharreko elementuak: eskalak, hodien euskarriak, hodiak (beharrezkoa 

bada), aireztatze-hodiak, kanaleta elektrikoa, eta abar. 
o Armamentu-moduluak: Motak. Fabrikazioa: 
o Blokeak mailetan txertatzea. 
o Mailetako lanak: 

• Blokeak lerrokatzea. 

• Blokeak muntatzea. 

• Blokeak lotzea. 

• Ikuskapenak. 
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o Armamentu-prozesuak: ardatzen lerroaren marraketa, ardatzen lerroaren muntaketa, helizearen muntaketa, lemaren muntaketa, 
serboaren muntaketak. 

o Motor nagusiaren muntaketa: takeatua, ainguraketa. 
o Motor nagusiaren oinarria: bibrazioak eta hausturak saihesteko diseinua. 
o Makinetako egiturak indartzea. 
o Makinak eta zerbitzu-instalazioak kokatzea. 
o Garraiatzeko eta jasotzeko ekipoak: 

• Zubi-garabiak. 

• Portiko-erdiak. 

• Orga jasotzaileak. 

• Bide gaineko transferrak edo gurdiak. 

• Luffing garabiak. 

• Kamioi autokargagarriak. 

• Garabi mugikorrak. 
o Egindako piezak egiaztatzea:  

• Perdoiak. 

• Kontrol dimentsionaleko irizpideak. 

2. Itsasontzien armamentuari aplikatzen zaizkion lotura-prozesuak. 
o Soldadura-prozedurak:  

• Elektrodo bidezko soldadura: soldadura-ekipo elektrikoak: osagaien ezaugarriak eta deskribapena. 

• Soldadura erdiautomatikoa (MIG-MAG): soldadura erdiautomatikorako ekipoa, ezaugarriak, osagaien deskribapena.  
o TIG soldadura: TIG soldadurarako ekipoa.  
o SAW arku murgilduzko soldadura: ekipoa, ezaugarriak. 
o Soldadura-kordoien motak. 
o Karga estatiko eta aldakorren eraginpean jarritako lotura soldatuen kalkulu praktikoa: 

• Antolamendu orokorrak. 

• Angelu-soldadura. Ezaugarriak. 

• Topekako soldadura. Ezaugarriak. 
o Arauak eta taulak aplikatzea lotura soldatuetan. 
o Deformazioak eta tentsioak lotura soldatuetan. Deformazioak zuzentzea. 
o Hodien soldadura presio handiko fluidoentzat. 
o Beste lotura-mota batzuk: 

• Lotura itsatsiak: Itsasgarri-motak. Lotura itsatsien ezaugarriak. Osagaiak eta haien aplikazioa. Lotura itsatsien kalkulu 

praktikoa. Arauak eta taulak aplikatzea lotura itsatsietan. 

• Lotura torlojutuak: Lotura torlojutuen ezaugarriak. Lotura torlojutuen kalkulu praktikoa. Arauak eta taulak aplikatzea lotura 

torlojutuetan. 

3. Armamentuari lotutako dokumentazio teknikoa 
o Aplikatu beharreko araudia: 
o Itsasontzien espezifikazio orokorrak. 
o Sailkapen-elkarteetako arauak. 
o Makinen eta ekipoen eskuliburuak eta liburuak. 
o Itsasoan arriskuak eta poluzioa prebenitzeko nazioarteko arauak. 
o Hodien, balbulen, gehigarrien eta neurtzeko eta egiaztatzeko elementuen materialen zerrendak: 

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

• Piezen deskribapena eta dimentsioak. 

• Pieza-kopurua. 

• Materialaren kalitatea. 

• - Jasotze-probak. 
o Hodien, gehigarrien eta ekipoen muntaketa-sekuentziak, behar bezala instalatzeko. 
o Hodiaren ebaketa- eta konformazio-zerrendak. 
o Errotulu-plaken zerrendak.  
o Xaflak ebakitzeko eta markatzeko espezifikazioak, oinarri, euskarri eta aireztapenetarako. 
o Egitura edo hodi baten fabrikazio-kostua. 

4. Armamentuko ekipoen eta makineriaren 3D ereduak. 
o Solidoen modelaketa: 

• Estrusioa, biraketa, ebaketa, solidotzea. 

• Eragiketa boolearrak. 

• Alaka eta lotura. 



Euskal Enplegu Zerbitzua  

 3 

o Gainazalen modelaketa: 

• Biraketa-gainazalak. 

• Gainazal tabulatuak. 

• Gainazal erregelatuak. 

• Gainazal albodunak. 
o Paper-espazioa / eredu-espazioa. 3Dko objektu baten ikuspegiak.  
o Marrazkia inprimagailu edo plotter batetik irtetea. 
o Ekipoak multzokatzea itsasontziaren espezifikazioen eta makineriaren dokumentu teknikoen arabera. 
o Eremuen definizioa. 
o Ekipoen eta makineriaren arteko konexio-puntuak. 
o Ekipoen sarrera eta irteera guztien kokapen zehatza. 
o Piezak egitea eta mihiztatzea. 
o Ekipoak eta makineria kokatzea, kontuan hartuz pasatzeko korridoreak, hodiak, desmuntatzeko lanak, aireztapenak eta 

espazioaren arrazionalizazioa.  

 

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.              
 


