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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA ONTZIGINTZAKO 2D-KO ETA 3D-KO DISEINUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1025 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Eraikuntza metalikoak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontzigintzako diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ontzigintzarako eta ontzien konponketarako dokumentu teknikoak Iraupena 150 

Ontzigintzako irudikapen grafikoa 50 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentuen kudeaketa 

(Zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0815_3 ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO DOKUMENTU TEKNIKOAK GARATZEA 
gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, baliabide informatikoak erabiliz planoak egiteari dagokionez. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Eskatutako euskarrian baliabide informatikoak erabiliz eraikuntza-elementuen, aurretiazkoen, blokeen eta beste elementu batzuen 
fabrikazio-planoak marraztea, ondoren fabrikatzeko behar den informazio teknikoa jasoz, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko 
arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI1.1 Araudiaren arabera adieraztea planoen informazio grafikoaren parte diren altxaerak, oinak, sekzioak eta xehetasunak. 
EI1.2 Pieza diseinatuen dimentsioak piezak lortzeko prozesuaren arabera eta erreferentzia-arauak aplikatuz kotatzea. 
EI1.3 Planoetan zehaztea diseinatutako elementuaren datu teknologikoak (materialak, elementu normalizatuak, tratamendu termikoak 
edo gainazal-tratamenduak, gainazaleko kalitateak, eta aplikatu beharreko arauak, edo beste batzuk). 
EI1.4 Hodien produktuak (hodi-multzoa) definitzeko planoak egiteko krokisak eta argibide orokorrak ematen diren kasu praktiko batean. 

A2: Eskatutako euskarrian baliabide informatikoak erabiliz ontzigintzako eta ontzien konponketako maniobren planoak marraztea, ondoren 
garraiatzeko edo manipulatzeko, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI2.1 ltsasontzia lekualdatzeko eta iraultzeko maniobrak araudiari jarraituz irudikatzea. 
EI2.2 ltsasontzia uretaratzeko eta flotatzeko maniobrak araudiari jarraituz irudikatzea. 
EI2.3 ltsasontzia ainguratzeko, amarratzeko eta atoian eramateko maniobrak araudiari jarraituz irudikatzea. 
EI2.4 ltsasontzia lehorreratzeko eta flotatzeko maniobrak araudiari jarraituz irudikatzea. 
EI2.5 Planoetan datu teknikoak zehaztea: abiatze- eta tiratze-elementuen kokapena, erabiltzen diren tresnak (girgiluak, eslingak edo 
beste batzuk); tiratze-angelua; itsasontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa; materialak eta materialen kokapena 
lehorreratze-trenean; antolamendua labainbide- eta terrexka-trenean. 
EI2.6 Maniobra desberdinen arriskugarritasuna identifikatzea, eragin-eremuak mugatuz haiek babestu ahal izateko. 

A3: Zirkuitu pneumatikoen eta hidraulikoen «eskemak» irudikatzea instalazioa definitzeko, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko 
arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI3.1 Zirkuitu pneumatikoetako eta hidraulikoetako elementuak identifikatzea. 
EI3.2 Plano batean agertu beharreko informazioa ordenatzea. 
EI3.3 Produktuaren fabrikazioari buruzko dokumentazio teknikoko eskema pneumatikoak eta hidraulikoak araudiaren arabera 
irudikatzea. 

A4: Itsasontzi baten armamentuaren kokapena irudikatzea gero kokatu ahal izateko, dokumentu teknikoetako datuak kontuan hartuz, 
kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI4.1 Ekipoen eta makineriaren 3D ereduak irudikatzea, konexio-puntuak zehaztuz. 
EI4.2 Hodiak antolatzeko aukera ematen duten kokapena eta eskemak irudikatzea. 
EI4.3 Hodien fabrikazioa eta muntaketa definitzen duten isometrikoak irudikatzea. 
EI4.4 Planoetan datu teknikoak definitzea (materialak, hodiak, balbulak, gehigarriak eta neurtzeko eta egiaztatzeko elementuak, 
errotulu-plakak, edo beste batzuk). 

 

Edukiak 

1. Ontzigintzara aplikatutako ordenagailu bidezko 2Dko marrazketa (CAD). 
o Ordenagailuari eta periferikoei (hardwarea eta softwarea) buruzko oinarrizko ezagutza. 
o Programara sartzea eta programatik ateratzea. 
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o Interfaze grafikoa. 
o Marrazkien fitxategiak erabiltzeko oinarrizko aginduak: berria, ireki, gorde, gorde honela eta lerroen oinarrizko marraketa. 
o 2Dko koordenatu-sistemak; (absolutuak, polarrak eta erlatiboak). 
o Entitateak marrazteko aginduak: lerroa, puntua, zirkulua, arkua, zirrindola, laukizuzena eta poligonoa. 
o Edizio-aginduak: Ezabatu, zooma eta aginduak berreskuratzea.. 
o Pantailako aginduak: eguneratu pantaila (berriz marraztu), kaptura. 
o Objektuei loturiko aginduak: zentroa, perpendikularra, ebaketa, erdiko puntua, tangentea eta azken puntua. 
o Edizio-aginduak: kopia, matrizea, eskala, alaka, biratu, desplazatu, simetria, lotura, luzatu, ebaki eta zatitu. 
o Marraztea eta testuak editatzea. 
o Blokeak, atributuak eta kanpo-erreferentziak. 
o Akotazio-aginduak. 
o Geruzen kudeaketa. 
o Produktu-liburutegiak. 
o Inprimatzea. 

2. Ontzigintzara aplikatutako ordenagailu bidezko 3Dko marrazketa (CAD). 
o SCP koordenatu-sistemen definizioa.  
o Leiho asko erabiltzea. 
o Solidoen modelaketa: 

• Estrusioa, biraketa, ebaketa, solidotzea. 

• Eragiketa boolearrak. 

• Alaka eta lotura. 
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. 

3. Ontzigintzako planoen marrazketa. 
o Hodien multzo-planoak: bridak, diafragmak, deribazioak, loturak, etab. Hodietan erabiltzen diren euskarriak. Hodien irudikapen 

isometrikoa. 
o Itsasontziak lekualdatzeko, iraultzeko, uretaratzeko, flotatzeko, ainguratzeko, amarratzeko, atoian eramateko eta lehorreratzeko 

maniobren planoak. 

• Abio- eta tiratze-elementuen kokapena. 

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

• Tiratzeko angelua. 

• Itsasontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa. 

• Materialak. 

• Kokapena itsasontzi baten lehorreratze-trenean. 

• Kokapena labainbide- eta terrexka-trenean. 

• Mugatutako segurtasun-eremuak. 
o Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen eskemetako planoak. 

• Zirkuituetako ekipoak eta elementuak. 

• Sinbologia eta irudikapena. 

• Programaren liburutegian osagaiak eskuratzea. 
o Itsasontzi baten armamentuaren planoak:  

• Hodien kokapena eta eskemak. 

• Hodien fabrikazioa eta muntaketa definitzen duten isometrikoak. 

• Materialak. 

• Balbulak. 

• Gehigarriak. 

• Oinarriak. 

• Egitura indartuak. 

• Neurketa- eta egiaztatze-tresnak. 

• Errotulu-plakak.  
• Eta abar. 
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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.              

 


