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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA ARRANTZA-ELEMENTUAK PORTUAN ZAINTZEKO TEKNIKAK.  
Espezifikoa 

Kodea  UF0798 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Arrantza eta nabigazioa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Itsasontziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak Iraupena 100 

Itsas teknologia: itsasontziaren atalak (zeharkakoa) 30 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Lan-arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzea itsasontziei portuan 

laguntzeko jarduera osagarrietan (zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1298_1eko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Itsasontziko atalei minioa eta pintura emateko teknikak aplikatzea, tratatu beharreko materialen konposizioa kontuan hartuz. 

EI1.1 Itsasontziaren mantentze-lanetan erabili ohi diren pintura- eta disolbatzaile-moten nomenklatura bereiztea, duten aplikazioaren 
arabera. 
EI1.2 Korrosioaren eragina jasan dezaketen itsasontziko atalak eta elementuak eta tratatzeko moduak identifikatzea, desugertzeko, 
karrakatzeko edo pikatzeko metodoak kontuan hartuz.  
EI1.3  Mantentze-lana egiten ari zaion material-mota ezagutzea, materialaren araberako aplikazioak kontuan hartuz. 
EI1.4 Itsasontziaren mantentze-lanak egiteko kasu praktiko batean:  

-  Pinturak aplikatzeko erabil daitezkeen sistemak deskribatzea, eta materiala behar bezala zaintzea pintatu bitartean, dituen 
propietate eta ezaugarrien arabera. 

-  Itsasontziaren atal jakin batzuetan minioa eta pintura aplikatzea. 
 
A2: Korapiloen eta loroen mantentze- eta kontserbazio-lanetarako teknikak aplikatzea itsasontzian (portuan) eta biltegietan (lehorrean), 

dituzten ezaugarrien arabera. 
EI2.1 Korapiloak bereiztea, gartzia finkoa zein mugigarria, bai eta haien neurriak, klaseak, kontserbazioa, zama eta mantentzea, 
marinelen ohiko prozedurak kontuan hartuz. 
EI2.2 Korapiloetarako lan-tresnak eta haien erabilera erlazionatzea, sokak, mailetak eta loroak bereiziz egin beharreko lanaren arabera. 
EI2.3 Landu beharreko materiala —landare-zuntzak edo zuntz sintetikoak, metalikoak edo beste batzuk— ezagutzea, dituen 
ezaugarrien eta portaeraren arabera.  
EI2.4 Korapiloak eta loroak mantentzeko eta zaintzeko kasu praktiko batean, jostura bat egitea propilenozko estatxa batean eta lorozko 
kable batean, marinelen ohiko prozedurei jarraituz. 

 
A3: Lurreko biltegietako errespetuak identifikatzea, itsasontzian edozein behar sortzen denean lehenbailehen erabili ahal izateko. 

A3.1 Lurreko biltegian jasotako ordezkoak eta trepetxuak bereiztea, eta zerrendatuta eta lokalizatuta izatea. 
A3.2 Ordezkoak identifikatzeko kasu praktiko batean, deskribatzea ordezkoak erosteko prozedura, hornitzeko denbora maximoa eta 
minimoa eta, itsasontziaren arabera, altak eta bajak egiteko prozedurak.  
A3.3 Ordezkoak beren ezaugarrien eta terminologia normalizatuaren arabera identifikatzea, bat etor daitezen beren katalogazioarekin, 
kontuan hartuz segurtasun-irizpideak eta arriskuak prebenitzekoak. 

 

Edukiak: 
1.  Gartziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak.  

- Gartzia: Gartzia-motak eta haien ezaugarriak Lurmuturrak: Motak. Soken neurria. Konposizioa. Zuntzak: motak. Sokak zaintzea: 
- Zamatzeko lekuen kondizioak (aireztapena, hezetasuna, tenperatura) 
- Produktu kaltegarriak (olioak, koipeak, pinturak) ez ditzaten uki saiatzea  
- Kableak: Motak. 

� Kableen neurria. 
� Osaketa 
� Ezaugarriak 
� Kableak zaintzea:  
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� Zamatzea 
� Koipeztatzea eta babestea. 

2.  Maniobretako ekipoak mantentzea eta kontserbatzea. 
-  Karga, deskarga eta maniobra:  

� Erabilitako baliabideak eta gailuak: Ezaugarriak. 
� Mantentze-lanetarako jarraibide orokorrak. 
� Aztertzea, koipeztatzea eta lubrifikatzea. 

3.  Itsasontziaren mantentze- eta kontserbazio-lanak.    
-  Garbitzeko eta kontserbatzeko metodoak: 

� Aurretratamendua  
� Korrosioaren aurkako borroka (pinturak) 
� Kroskoa babestea (zink-anodoak) 

-  Pinturak: Motak eta ezaugarri orokorrak (olio-pinturak, asfalto-pinturak, poliuretanoa) 
-  Tresnak eta erremintak: 

� Garbitzekoak (zirristaketa-ekipoa, lixatzeko makina, txarrantxak eta errasketak) 
� Pintatzekoak (pistolak, eskuilak eta arrabolak) 
� Laguntzekoak (aldamioak) 

-  Egurrezko itsasontzien tratamendua: 
� Kroskoaren garbiketa (lixatzea) 
� Urpeko aldearen garbiketa (lixatzea, ureztatzea eta lehortzea) 
� Kubiertaren prestakuntza 
� Azpiegituren prestakuntza 
� Pinturen aplikazioa   

-  Altzairuzko itsasontzien tratamendua: 
� Kroskoaren hondar-zirristaketa (oxidoa kentzeko) 
� Pinturen aplikazioa 

-  Beira-zuntzezko itsasontzien tratamendua: 
� Kroskoaren garbiketa (ur gezarekin garbitzea) 
� Arraildurak betetzea 
� Lixatzea 

- Osmosia 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Itsasontziei portuan laguntzeko jarduera osagarriak.   


