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IZENA
ITSASONTZIGINTZAKO DISEINUA

KODEA
FMEC0309

LANBIDE-ARLOA
Fabrikazio mekanikoa.

LANBIDE-EREMUA
Eraikuntza metalikoak

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
FME254_3 Itsasontzigintzako diseinua ( 813/2007 E.D., 2007ko ekainaren 22koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Itsasontzia egiteko eta konpontzeko dokumentu teknikoak diseinatzea eta prestatzea, oinarrizko ingeniaritzako
aurreproiektuetatik eta jarraibideetatik abiatuz, kalitatea ziurtatzeko, lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko
espezifikazio, araudi eta arauak betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0812_3: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO EGITURA-ELEMENTUAK DISEINATZEA
UC0813_3: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO MANIOBRAK DISEINATZEA
UC0814_3: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO ARMAMENTU-ELEMENTUAK DISEINATZEA
UC0815_3: ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO DOKUMENTU TEKNIKOAK GARATZEA

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lanbide honen funtzio nagusia itsasontziak egiteko eta konpontzeko produktuak diseinatzea eta garatzea da. Era
askotako lanak egiten ditu oinarrizko ingeniaritzako (edo produktuaren ingeniaritzako) eremuan, eta Bulego
Teknikoan parte hartzen du, goragoko mailako teknikariek esleitutako funtzioak eta helburuak betez. Teknikari horiek
ematen dizkiote jarraibide orokorrak, eta haiei eman behar die bere lanaren berri. Enpresa handi, ertain eta txikietan
aritzen da.

Ekoizpen-sektoreak
Prestakuntza hau ontzigintzaren eta ontzien konponketaren sektorean sartzen da. Azpisektore nagusi hauetan
garatu dezake jarduera: Itsasontziak egitea eta konpontzea (jolaserako eta kirolerako itsasontziak izan ezik)

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak
6

Itsasontzien delineatzaile proiektugilea.
Ontzigintzako CADeko teknikaria.

Itsasontzigintzako diseinua

Ontzigintza garatzeko teknikaria.
3110.1024 Delineatzaile proiektugilea.
3110.1035 Diseinatzaile tekniko industrialak.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0812_3
Ontzigintzako eta ontzien konponketako
egituren diseinua

MF0813_3
Ontzigintzako eta ontzien konponketako
maniobren diseinua

ORDUAK

170

110

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF1015: Ontzigintzako dokumentu
teknikoak

50

UF1016: Ontzigintzako egitura-elementuen
muntaketa-, piezakatze- eta xehetasunplanoak

80

UF1017: Ontzigintzako marraketa- eta
ebaketa-materialak eta dokumentazioa

40

UF1018: Itsasontzien, elementuen,
blokeen, azpiblokeen, makinen eta ekipo
pisuen maniobren kalkulua
UF1019: Ontziak lekualdatzeko eta
iraultzeko, uretaratzeko eta flotatzeko
maniobrak
UF1020: Ainguratzeko, amarratzeko, atoian
eramateko eta lehorreratzeko maniobrak
UF1021: Ontzigintzako hodiaireztatze-sareen diseinua

MF0814_3
Ontzigintzako eta ontzien konponketako
armamentuaren diseinua

170

MF0815_3
Ontzigintzarako eta ontzien
konponketarako dokumentu teknikoak

150

MP0208
Itsasontzigintzako diseinuko lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideak

40

ORDUAK, GUZTIRA

640

40
40
30

eta

50

UF1022: Ontzigintzako hodi- eta
aireztatze-sareak eraikitzeko planoak

50

UF1023:
Eraikuntza-planoak,
armamentu-ekipoak eta -makinak
egiteko eta mihiztatzeko

70

UF1024: Ontzigintzako irudikapen grafikoa
UF1025: Ontzigintzako 2Dko eta 3Dko
diseinua
UF0455: (ZEHARKAKOA) Fabrikazio
mekanikoko produktuaren dokumentuak
kudeatzea

50
70
30
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1. gaitasun-atala:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO EGITURAELEMENTUAK DISEINATZEA
Kodea: UC0812_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Egiturak definitzeko behar diren eraikuntza- eta muntaketa-planoak egitea; horretarako, ezarritako kalkuluprozedurak aplikatzea, jasotako jarraibideei, oinarrizko ingeniaritzako eta dokumentu teknikoetako espezifikazioei
jarraitzea, eta kalitate-arauak eta lan-arriskuak eta -ingurunekoak prebenitzeko arauak betetzea.
BI1.1 Egitura-motak eskatzen duen formari, dimentsioari, funtzionaltasunari, perdoiei, datu teknologikoei eta
akaberei buruzko alderdiak arau eta eskakizun beharrezkoak betez irudikatzen dira.
BI1.2 Egituraren eraikuntza-estrategia oinarrizko ingeniaritzaren, ontzigintzako arkitekturaren eta Sailkapen
Elkartearen eskakizunei egokitzen zaie.
BI1.3 Ebaketa- eta konformazio-prozesuei buruzko informazioa, eta ertz eta soberakinen akabera-maila eskakizun
tekniko beharrezkoei egokitzen zaizkie.
BI1.4 Elementu bakoitzaren edo egitura osoaren identifikazioa eta armamentu-elementuekin jarraitu beharreko
pausoak planoetako informazio teknikoan jasotzen dira.
BI1.5 Produkzio-prozesuen eta kalitate-kontroleko prozesuen definizioari eragiten dioten alderdiak eraikuntza- eta
muntaketa-planoetan jasotzen dira, kontuan hartuz kalitate-arauak, lan-arriskuak prebenitzeko arauak eta
ingurumena babesteko arauak.
LB2: Egituraren dokumentu osagarriak definitzea egiturak egiteko, fabrikatzeko eta muntatzeko, betiere kalitate-arauak,
eta lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak betez.
BI2.1 Dokumentu osagarriak planoei eransten zaizkie, eta, besteak beste, hauek hartzen dituzte barnean: panelen
krokisa, bastidoreetarako tolesdurak, marraketarako datuak, konformazio-txantiloiak, elementuen piezakatzea.
BI2.2 Kontrol dimentsionalean eta formen kontrolean egiaztatu beharreko parametroak dokumentazioan jaso dira,
eta espezifikazio teknikoak betetzen dituzte.
BI2.3 Bitarteko produktuen kodifikazioa eta produktu horien helbideratzea egituren eskakizunen eta espezifikazio
tekniko aplikagarrien arabera definitzen dira.
LB3: Ontzigintzako produktua fabrikatzeko, muntatzeko edo konpontzeko behar diren materialak definitzea, oinarrizko
ingeniaritzaren espezifikazioak kontuan hartuz eta kalitate-arauak eta lan-arriskuak eta ingurunekoak prebenitzeko
arauak betez.
BI3.1 Materialen definizioak sailkapen- eta garapen-planoen espezifikazioei jarraitzen die, eta planoek Sailkapen
Elkarteen espezifikazioak eta ziurtagiriak betetzen dituzte.
BI3.2 Materialen zerrendak kodetu egiten dira, eta identifikatu egin daitezke prozesuaren fase bakoitzean, bai eta
erantsi ere fase horietako bakoitzean, lan-eremu edo lan-lerro bakoitzean, eraikuntza-estrategiaren arabera.
BI3.3 Materialen zerrendetan, aurreko faseetan egindako bitarteko produktuak jasotzen dira.
BI3.4 Materialen zerrendetan, erabili beharreko produktuen motak, dimentsioak eta kalitateak definitzen dira.
BI3.5 Materialen definizioan, eraikuntza-irtenbidea eta materialen kostua hartzen dira aintzat.
LB4: Ontzigintzarako eta ontzien konponketarako ebaketa-informazioa prestatzea, ZKK-ko makina automatikoak eta
robotak programatzeko datuak hartuz barnean, betiere muntaketa- edo eraikuntza-planoetan definitutako materialen eta
jarraibide orokorren arabera, eta kalitate-arauak eta lan-arriskuak eta ingurunekoak prebenitzeko arauak betez.
BI4.1 Ebaki beharreko materialaren dimentsioa, alakak, kalitatea eta aprobetxamendua (habiaratua) soberakoei
buruzko irizpidea kontuan izanda definitzen da.
BI4.2 Ebaketa-informazioa sortzen da prozesu, lan-eremu eta erabilitako makina bakoitzerako.
BI4.3 Pieza bakoitzerako marraketa-datuak (besteak beste, dimentsioa, forma, mota eta ertzen akabera) makina
automatiko eta material-mota desberdinen eskakizun teknikoei egokitzen zaizkie.
BI4.4 Piezen identifikazioa, kodifikazioa eta helmuga ebaketa-informazioan eransten da.
BI4.5 Makinak eta robotak programatzeko datuak erabili beharreko ebaketa-prozesuaren, material-motaren eta
makina- edo robot-motaren eskakizunei egokitzen zaizkie.
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Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ordenagailuz lagunduta diseinatzeko eta kalkuluak egiteko ekipoak eta aplikazio informatikoak.

Produktuak eta emaitzak
Garapen-planoak bitarteko produktu bakoitza egiteko, fabrikatzeko eta muntatzeko. Planoak osatzeko dokumentazioa.
Ebaketa-krokisa eta -dokumentazioa. Makina automatikoetarako ebaketa- eta markatze-datuak. Informazio grafiko
laguntzailea. Piezen eta materialen zerrenda.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Kontratuko espezifikazioak. Araudiak. Kodetze-irizpideak. Sailkapen-planoak. Ontzigintzako arkitekturaren
dokumentazioa. Eraikuntza-estrategia. Materialen zerrenda. Bitarteko produktuen katalogoa. Garapen-planoak. Laneremuen, makinen eta prozesuen ezaugarriak. Lan-fase eta -eremuen araberako soldadura-prozedurak. Dimentsioa eta
soberakoak kontrolatzeko irizpideak. Laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak. Homologazio-aginduak.

2

2. gaitasun-atala:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO MANIOBRAK
DISEINATZEA
Kodea: UC0813_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Itsasontzien, elementuen, blokeen, makinen eta multzo pisu edo konplexuen maniobrak kalkulatzea, erabili
beharreko baliabideen ahalmena kalkulatzeko oinarrizko ingeniaritzak emandako argibideei jarraituz eta erabili
beharreko baliabideak eta erabiltzeko modua definituz, betiere kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak
prebenitzeko arauak.
BI2.1 Elementuen pisua eta grabitate-zentroa kalkulatzearen emaitzetatik lortzen dira garraiobideen ahalmenak eta
maniobra-prozesuak.
BI1.2 Tenkak non jarri behar diren eta zer ezaugarri izan behar dituzten erabakitzeko, kargak kalkulatzen dira,
esfortzuen banaketa uniformea izan dadin eta, hala, ez dadin deformaziorik gertatu ontzian, mailan edo dikean.
BI1.3 Lasta-tangak eta ontziaren eta dike flotatzailearen lasta-bolumena egonkortasun-kalkuluen bidez zehazten
dira, ahalik eta tentsio gutxien sortzeko kroskoan eta dike flotatzailean.
BI1.4 Ontzia orgetan behar bezala bermatuz eta pisua banatuz, modu uniformean banatzen da pisua; hondartzea
prestatzeko kalkuluetatik lortzen da hori, karga berdintzeko kondizioak aintzat hartuta.
BI1.5 Tiratzeko elementuak (kableak, eslingak, zabu-aulkiak, begi-torlojuak edo beste batzuk) jartzen dira jasan
beharreko esfortzuetarako inklinazio-angelu egokienak lortzeko moduan.
BI1.6 Ontziaren egonkortasuna probatzeko mugitu beharreko pisuen kuantifikazioa eta banaketa egonkortasunkalkuluen bidez lortzen da.
LB2: Blokeen lekualdeta- eta iraultze-maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, oinarrizko
ingeniaritzak emandako argibideei jarraikiz eta kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak.
BI2.1 Lan-eremuaren ezaugarriak eta lan-eremuko ekipoak kontuan hartzen dira maniobrak definitzeko
informazioan.
BI2.2 Maniobraren antolamendua jasotzen da informazioan, eta, horri esker, zehazten dira abiatze-elementuen
kokapena, erabiltzen diren tresnak (besteak beste, girgiluak eta eslingak), tiratze-angelua, eta amarratze-puntuen
ondoko guneetan behar diren indartuak.
BI2.4 Elementu guztien lan-karga maximoak maniobra-mota bakoitzari aplikatutako esfortzuak kalkulatuz zehazten
dira.
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BI2.4 Armamentuko azpibloke, bloke eta ekipo pisuak eraikitzeko fase eta etapa bakoitza jasotzen da planoetan;
garraio-prozesuaren informazioa ere jaso behar dute planoek.
LB3: Ainguratzeko, amarratzeko eta atoian eramateko maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak
egitea, oinarrizko ingeniaritzak emandako argibideei jarraikiz eta kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak
prebenitzeko arauak.
BI3.1 Maniobren sekuentziak eta faseak haiek optimizatzeko moduan eta segurtasun-alderdi guztiak ziurtatuz
definitzen dira.
BI3.2 Parte hartu behar duten baliabideak, egiteko modua, materialak, materialen kalitatea eta espezifikazio
teknikoak planoetan jasotzen dira; maniobra-mota bakoitzak eskatzen dituenak dira, eta indarrean dagoen
araudiari jarraitzen diote.
BI3.3 Tiratzeko elementuak eta maniobra bakoitzerako elementu horien antolamendua definitzen dira, esfortzuak
eta tentsioak txikiagotuko dituzten eta erresistentzia hobetuko duten inklinazio-angeluak lortzeko.
BI3.4 Segurtasun-eremu mugatua maniobra egiteko aurretiko azterketan eta ondoren landu beharko den
informazioan islatzen dira.
LB4: Ontziak uretaratzeko eta flotatzeko maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, oinarrizko
ingeniaritzak emandako argibideei jarraikiz eta kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak.
BI4.1 Parte hartzen duten baliabideak, horien eraikuntza-prozesua, materialak eta maniobra-motaren arabera
behar diren materialak eta espezifikazio teknikoak maniobren planoetan definitzen dira.
BI4.2 Ontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa, bai eta lasta-tangak eta ontzia uretaratzeko eta
flotatzeko lasta-kantitatea egonkortasun- eta esfortzu-kalkuluak aplikatuz lortzen dira.
BI4.3 Materialak, haien antolamendua labainbide- eta terrexka-trenean, eta ontzia gelditzeko modua flotatzeprozesua burutu bitartean uretaratzeko planoetan jasotzen dira, eta maniobretarako espezifikazio teknikoak
betetzen dituzte.
BI4.4 Ontziak uretaratzeko eta flotatzeko maniobretan esfortzu eta kalte handiak jasan ditzaketen eremuak
detektatzen dira, eta babes egokia prestatzen da ontziaren kroskoak deformaziorik eta kalterik jasan ez dezan.
BI4.5 Ontziak uretaratzeko eusleak arauak dioenari jarraitzen dio, eta kalkuluetan ezarritako prozedurak aplikatuz
lortzen da hori
LB5: Ontziak lehorreratzeko maniobrak definitzeko plano orokorrak eta xehetasunezkoak egitea, oinarrizko ingeniaritzak
emandako argibideei jarraikiz eta kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak.
BI5.21 Ontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa, bai eta lasta-tangak eta ontzia lehorreratzeko lastakantitatea egonkortasun- eta esfortzu-kalkuluak aplikatuz lortzen dira.
BI5.2 Material-motak, lehorreratze-trenean nola jarri behar diren eta maniobra bukatu arte ontzia gelditzeko zein
aurrera eginarazteko egin beharrekoak prestatzen dira, gehiegizko esfortzuak eta kalteak eragozteko moduan.
BI5.3 Tiratzeko elementuak (dibidietak, gindaxak, gida-txirrikak, eta abar) jartzen dira ahalik eta inklinazio-angelurik
egokienak izateko tiratze-norabiderako, bai eta esfortzuei eta tentsioei eusteko ere esfortzuak kalkulatzean
lortutako balioen barruan, eta ontziari kalterik ez eragiteko.
BI5.4 Lehorreratze-maniobran gehiegizko esfortzuak eta kalteak jasan ditzaketen ontziaren eremuak identifikatzen
dira, eta arrisku horiek txikiagotzeko babes-mota jartzen da.
BI5.5 Tenken kokapena, ontziaren asentua, zentratze-sistema, urpeko aldearen azterketa, lasta eta kroskoko
elementuak lehorreratze-planoan jasotzen dira, espezifikazio teknikoen arabera, eta ontzi-motaren eta
lehorreratze-eremuaren arabera.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak

Ordenagailuz lagundutako diseinurako ekipo eta aplikazio informatikoak. Ontzigintzako CAD, eta CAE.

Produktuak eta emaitzak

Maniobretarako kalkuluak eta planoak egitea, araudiei eta arauei jarraituz.

Erabilitako edo sortutako informazioa
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Eraikuntza-estrategia eta garapen-planoak. Ontziaren antolamendu orokorreko eta maniobra-eremuko planoak. Bitarteko
produktuen katalogoa. Kontratu-espezifikazioak. Araudiak. Mugitu beharreko ontzien, blokeen, elementuen eta multzoen
pisuak eta grabitate-zentroak. Jasotzeko eta garraiatzeko baliabideen eta laguntza-eremuaren ezaugarri teknikoak. Laneremuen, makinen eta prozesuen ezaugarri teknikoak. Ontziaren eta dikearen tangen ahalmena eta antolamendua.

Itsasontzigintzako diseinua

Egiturazko tangetako zerbitzuen eskemak. Kalitate-arauak eta araudiak. Laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko
arauak.

3

3. gaitasun-atala:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO ARMAMENTUELEMENTUAK DISEINATZEA
Kodea: UC0814_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Zerbitzuen eskemak garatzea instalazioak definitzeko, dokumentu teknikoetan ezarritako prozedurak aplikatuz, eta
laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuz.
BI1.1 Egindako eskemak proiektuaren eta ekipo edo makina bakoitzaren aurretiazko oinarrizko digrametan
jasotako eskakizunak errespetatzen dituzte, eta kontuan hartzen dituzte fluidoaren norabidea eta lotze-eragiketak.
BI1.2 Sailkapen Elkarteen araudiak, diseinuko espezifikazio teknikoak, itsasontzia ustiatzeko araudia eta IMO
Nazioarteko Itsas Erakundearen araudia instalazioen eskemetan jasotzen dira.
BI1.3 Hodien zama-, abiadura-, emari-, presio- eta diametro-galerak eskemetan zehazten dira.
BI1.4 Eskemak irudikatzeko erabiltzen diren sinbologiak eta arauek araudiari jarraitzen diote.
BI1.5 Aireztatzeak departamentu bakoitzerako behar diren berrikuntzen eta hodi eta irteeren arabera kalkulatzen
dira.
BI1.6 Osagaien zerrendak eta balbulen, hodien eta ekipoen definizioa eta haien ezaugarriak zerbitzu-instalazioen
eskemetan jasotzen dira.
LB2: 3Dko ereduak sortzea eta ekipoen eta makinen definizioa eta kokapena, itsasontziaren espezifikazioak betetzeko,
dagokion dokumentu teknikoen arabera.
BI2.1 Ekipoak multzokatzen dira proiektua garatzean definitu diren itsasontziaren espezifikazioen eta makinen
dokumentu teknikoen arabera.
BI2.2 Eremuak azpiblokeen, blokeen, eremuen edo ontzi-motaren arabera definitzen dira, proiektuaren garapen
arrazionala ahalbidetzeko moduan.
BI2.3 Ekipo eta makinen 3Dko ereduetako lotze-puntuek espezifikazio teknikoetan, eskuliburuetan eta
hornitzaileek bidaltzen duten dokumentazioan jasotakoa betetzen dute.
BI2.4 3D ekipo eta makinen kokapena instalazioa eremuka eta zerbitzuka antolatzean definitzen da,
erreferentziazko eskemetan jasotakoaren arabera.
LB3: Armamentua egiteko eta mihiztatzeko eraikuntza-planoak egitea, kontuan hartuz ezarritako espezifikazio eta
dokumentu teknikoak, eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak.
BI3.1 Hodien kokapena, muntatzeko eta desmuntatzeko erraztasuna, karga-galerak eta dilatazioak, eta ikus-eragin
ona behin betiko eskemetan jasotzen dira.
BI3.2 Hodien antolamendua —diseinatutako eremuaren ikuspegi orokorra kontuan hartuz eta konektatutako
zerbitzuak, ekipoak eta gehigarriak jasoz— instalazioaren kokapenean eta eskemetan jasotzen da.
BI3.3 Isometrikoetan definitzen da hodien fabrikazioa eta muntaketa, eta materialen, dimentsioaren eta
tratamenduaren aukera.
BI3.4 Hodien euskarriak diseinatzen dira kontuan hartuz egiturari eragindako esfortzuak eta hura indartzeko
beharra, eta zarata eta bibrazioak saihestuz.
BI3.5 Euskarri finkoak eta irristagarriak jartzen dira hodiak ondo funtziona dezan dilatazioak eragindako
deformazioak gertatzen direnean.
BI3.6 Makina eta ekipoentzako oinarriak eta indartuak kokapenaren arabera diseinatzen dira, betiere Sailkapen
Elkarteen eskakizunei jarraikiz.
LB4: Itsasontzia armatzeko materialak, osagaiak eta muntaketa-ordena zehaztea, eraikuntza-planoen eta oinarrizko
ingeniaritzako proiektuan definitutako zehaztapenei jarraituz eta kontuan hartuz laneko eta inguruneko arriskuak
prebenitzeko arauak.
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BI4.1 Materialen zerrenda osatzen da hodiak, gehigarriak eta balbulak definitzen dituzten eskemen,
antolamenduen eta isometrikoen arabera, betiere araua, kalitatea eta kodea edo irudia zehaztuz.
BI4.2 Hornikuntza-eskaerak eskemen eta eraikuntza-planoen arabera egiten dira, eta materiala, hodiak, balbulak,
gehigarriak eta neurketa- eta egiaztatze-elementuak definitzen dituzte.
BI4.3 Muntaketa-prozesuaren sekuentziak instalazioa behar bezala egiteko jarraitu beharreko ordena definituz
ezartzen dira, eraikuntza-planoen eta -eskemen arabera.
BI4.4 Hodien ebaketa- eta konformazio-zerrendak fabrikazio- eta muntaketa-isometrikoetan jasotzen dira.
BI4.5 Balbulen identifikazioa eta zerbitzuaren instalazioan duten funtzioa errotulu-plaken zerrendetan definitzen
dira.
BI4.6 Oinarri, euskarri eta aireztatzeetarako xafla-ebaketaren eta -markatzearen espezifikazioak euskarri
informatikoaren bidez egindako dokumentazioan zehaztu eta jasotzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ontzigintzako CAD-CAE ordenagailuz lagundutako diseinurako ekipo eta aplikazio informatikoak.

Produktuak eta emaitzak
Zerbitzuen eskemak. Garapenaren eraikuntza-planoak, eta hodiak, hodien kokapena, gehigarriak eta balbulak egiteko
eta muntatzeko isometrikoak. Euskarri eta oinarrien diseinua. Materialen zerrenda, ebaketarako eta konformaziorako
zerrendak, muntaketa-sekuentziak. 3D ereduak hodiak antolatzeko eta kokatzeko. Ekipoak eta makinak eremuan,
blokean edo itsasontzian kokatzea. Txosten teknikoak

Erabilitako edo sortutako informazioa
Dokumentu teknikoak (besteak beste, espezifikazioa, eraikuntza-estrategia, planoak, isometrikoak, ontziaren
antolamendu orokorra, aurretiazko eta behin betiko diagramak). Araudiak. Makinen eta ekipoen funtzionamendua.
Produktuen katalogoa. Kalitate-arauak eta araudiak. Laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak.

4

4. gaitasun-atala:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO DOKUMENTU
TEKNIKOAK GARATZEA
Kodea: UC0815_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Diseinatutako produktuaren planoak eta materialen zerrendak marraztea, gero fabrikatu ahal izateko —
espezifikazio teknikoetatik abiatuz—, ontzigintzako produktuen fabrikazio- eta muntaketa-prozesua kontuan hartuz,
kalitate egokia lortuz eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak errespetatuz.

BI1.1 Fabrikazioaren, mantentze-lanen eta muntaketaren egingarritasuna (irisgarritasuna, erreminta normalizatuen erabilera,
muntatzeko erraztasuna, automatizatzeko aukera, besteak beste) produktuaren definizioan jasotzen da.
CR1.2 Planoak egiteko erabiltzen diren sinbologia eta marrazketa-arauek (planoen formatuek, marrazki-lerroek, kotatzeak,
perdoiek, bistek, sekzioek edo beste batzuek) eskakizun beharrezkoak betetzen dituzte.
BI1.3 Doikuntzak eta perdoiak piezen funtzioaren eta aurreikusitako fabrikazio-motaren arabera ezartzen dira.

BI1.4 Segurtasunez garraiatu eta manipulatu ahal izateko moduan definitzen dira elementuak, eta garraiatzeko
dimentsio maximoak, euste-elementuak, garraiatzeko babesak, pisua eta abar zehazten dira.
BI1.5 Eraikuntza-forma estandarizatuak (kartelak, erregistroak, drainazuloak, arindurak, bridak, trenkadapasaguneak, mihiztadurak, besteak beste) erabiliz irudikatzen dira elementuak, produktua normalizatzeko eta
fabrikazioa errazteko.
LB2: Zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak garatzeko plano eskematikoak marraztea, laneko eta inguruneko arriskuak
prebenitzeko arauak errespetatuz.
BI2.1 Marrazketa-arauak aplikatuz egiten dira eskemak (plano-formatuak, marrazketa-lerroak eta akotazioa,
besteak beste).
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BI2.2 Definitutako eskemek Sailkapen Elkarteen araudiei, diseinuko espezifikazio teknikoei, IMO Nazioarteko Itsas
Erakundearen araudiari, itsasontziak ustiatzeko eta ikuskatzeko araudiari, ingurumena babesteko arauei eta
segurtasun-arauei jarraitzen diete.
BI2.3 Sistema konfiguratzen duten elementuak haien mantentze-lanak bermatzeko eta errazteko prestatzen dira.
LB3: Produktuaren txosten teknikoa egitea (erabilerari eta mantentzeari buruzko argibideak, multzo-planoak, eskemak
eta ordezko piezen zerrenda, besteak beste) eta diseinuaren fidagarritasunarekin, fabrikazio-beharrekin, eta, behar
izanez gero, martxan jartzearekin erlazionatutako txosten teknikoak egitea, proiektuaren baldintzak edo erreferentziaarauak kontuan hartzeko, betiere laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak errespetatuz.
BI3.1 Garatutako proiektua erabiltzeko eta haren mantentze-lanak egiteko behar diren argibide eta eskuliburuak
sartu dira txostenean.
BI3.2 Dokumentazioa (memoriak, planoak, eskemak, muntaketa-planoak, mantentze-lanen planoak, aurkezpena
edo besteren batzuk) ordenatu egiten da, eta osorik dagoela egiaztatzen da.
BI3.3 Txostena egiteko prozedura optimizatu egiten da, baliabide informatikoak erabiliz (datu-baseak, testuprozesadoreak, editoreak edo beste batzuk).
BI3.4 Txostena proiektuaren baldintzak edo erreferentzia-arauak betez egiten da (espezifikazio teknikoak;
materialak eta produktuak; funtzionaltasuna, mantentze-lanak; segurtasuna; kostuak; kalitatea, manipulatzeko
baliabideak, biltegiratzea eta garraioa, hornikuntza-bermea, edo beste batzuk).
BI3.5 Txosten idatziak argi eta modu ordenatuan adierazten ditu ateratako ondorioak, eta jasotako argibideekin
bat dator.
LB4: Produktua garatzeko behar diren dokumentu teknikoak eguneratuta eta antolatuta edukitzea.
BI4.1 Historiak kalitate- eta -fabrikazio-oharrak eta produktuaren aldaketak gehituz eguneratzen dira, produktuaren
fabrikazioan eta bizian zehar.
BI4.2 Dokumentu teknikoak eguneratu eta antolatu egiten dira, eta horrek aukera ematen du dauden dokumentuen
(katalogoak, aldizkariak, kalitate-eskuliburuak, planoak edo besteren bat) iraunaldia zein den jakiteko, eta
sistematikoki sartzen dira planoei eta dokumentu teknikoei eragiten dieten aldaketak.
BI4.3 Dokumentazioa ezarritako arauen arabera sailkatzen da, eta horri esker, erraz topatzen eta eskuratzen da.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ontzigintzako CAD ordenagailuz lagundutako diseinurako ekipo eta aplikazio informatikoak (FORAM eta antzekoak),
ofimatika-programak.

Produktuak eta emaitzak
Ontzigintzako proiektuak fabrikatzeko eta muntatzeko produktuen multzo- eta piezakatze-planoak. Materialen zerrendak.
Txosten teknikoa. Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Marrazketa-arauak. Laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak. Elementu normalizatuak. Aurreproiektuplanoak. Bete beharreko espezifikazio teknikoak. Diseinu-eskuliburua. Katalogo komertzialak. Kalitate-eskuliburuak.
Eskemak eta krokisak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO EGITUREN DISEINUA
2. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO MANIOBREN
DISEINUA
3. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO ARMAMENTUAREN
DISEINUA
4. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZARAKO ETA ONTZIEN KONPONKETARAKO DOKUMENTU
TEKNIKOAK
5. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIGINTZAKO DISEINUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO EGITUREN DISEINUA
Kodea: MF0812_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0812_3 ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO EGITURAELEMENTUAK DISEINATZEA

Iraupena: 170 ordu
1.1. prestakuntza-atala
Ontzigintzako dokumentu teknikoak
Kodea: UF1015:
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ontzigintzako proiektuekin erlazionatutako dokumentu teknikoak aztertzea, eraikuntza-irtenbideak garatzeko eta
eraikuntza- eta muntaketa-planoak egiteko aukera ematen duten datuak lortzeko, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko
arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI1.1 Profilen, xaflen eta «aurretiazko» multzoen eta blokeen dimentsioei buruzko datuak eskuratzea, eraikuntza- eta
muntaketa-planoak egiteko.
EI1.2 Itsasontzia eraikitzeko eta zatikatzeko modua erlazionatzea, eraikuntza-irtenbide bakoitzerako instalazioak,
tailerrak eta makinak kontuan hartuz.
EI1.3 Egituren fabrikazio- eta muntaketa-prozesuak egiteko bitarteko elementu bakoitzerako dokumentazio osagarria
prestatzea.
EI1.4 «Aurretiazko» kasu praktiko batean:
- Bi elementuen arteko lotura-soldadura definitzea, prozesua azalduz eta planoetan adieraziz.
A2: Egitura-kalkulu beharrezkoak egitea, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
BI1.2 Ontzigintzako egituren kalkuluak egitea, oinarrizko ingeniaritzaren, ontzigintzako arkitekturaren eta Sailkapen
Elkartearen eskakizunak kontuan hartuz.
BI2.2 Itsasontzi baten bloke bateko kasu praktiko batean:
- Egituren eraikuntza-elementuen dimentsioak kalkulatzea; errefortzuak elementu hauek jartzeko puntuetan:
oinarriak, astak, idi-begiak, ate estankoak, egiturazko hodiak edo beste batzuk.

Edukiak:
1. Ontzigintzako egituretarako eraikuntza-estrategia.
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- Plangintza: plangintzaren beharra, sailen arteko antolamendua, zereginen programazioa, zeregin kritikoak,
langileen eta baliabideen esleipena, programazioaren berrelikadura, kostuen kontrola. Pert metodoa.
- Ekoizpena planifikatzeko teknikak: lan-eremuak, lan-ildoak, makinak.
- Inbentarioen kudeaketa: kontzeptua, ekoizpenaren optimizazioa MRP, Just-in-time eta abarren bidez.
- Ekoizpen-sistemak: aurrerapen teknologikoa.
- Proiektuen kudeaketa: kontzeptua, proiektuaren faseak, proiektuaren zuzendaritza, proiektuen kudeaketan erabil
daitezkeen teknikak, bide kritiko bidezko programazioa.
- Ontzigintzaren prozesu teknologikoa:
• Blokea: elementuak, prestatzea, kontrol dimentsionala.
• Blokeen aurrefabrikazioa: lauak, kurbatuak.

Itsasontzigintzako diseinua

•
•
•
•

Aurrearmamentua: ekipoak, zerbitzuak.
Armamentuaren moduluak: motak, fabrikazioa, blokeak mailan integratzea.
Lanak mailetan: blokeak lerrokatzea, muntatzea, lotzea, ikuskapenak.
Armamentu-prozesuak: ardatzen lerroaren marraketa, ardatzen lerroaren muntaketa, helizearen
muntaketa, lemaren muntaketa, serboaren muntaketa.
• Motor nagusiaren muntaketa: takeatua, ainguraketa.
• Itsasontzia pintatzea: gainazalen prestaketa, aplikazioa.
• Isolamenduak eta estalkiak

2. Ontzigintzako eta ontzien konponketako egituren kalkulua
- Grafostatika:
• Indarraren kontzeptua eta irudikapena.
• Indarren konposizioa, deskonposizioa eta oreka.
• Egitura triangeluarrak. Errefortzu, zuaker, habe eta luzetarakoen kalkulu grafikoa.
• Momentuaren eta parearen kontzeptua.
• Grabitate-zentroa: zehaztea.
• Inertzia-momentua eta erresistentzia-momentua.
- Egitura-elementuek jasaten dituzten esfortzuak:
• Trakzioa: tentsio onargarria; segurtasun-koefizientea.
• Konpresioa: gilbordura.
• Ebakidura.
• Makurdura: zuntz neutroa. Flexio-momentua: flexio-momentuen diagrama. Esfortzu ebakitzailea: esfortzu
ebakitzaileen diagrama.
• Bihurdura: zurruntasun-modulua. Bihurdura-angelua. Bihurdurarekiko erresistentea den modulua.
Bihurdura-momentua.
• Itsasontzien egonkortasuna.
• Bibrazioak.

3. Ontzigintzako eta ontzien konponketako proiektuak.
-

-

-

Itsasontziaren espezifikazioak: funtsezko ezaugarri teknikoak, egituraren deskribapena, beste batzuk.
Egituren eta armamentuaren oinarrizko ingeniaritza.
Ontzigintzako arkitektura orokorra eta xehetasunekoa.
Proiektuak edo planoek bete behar duten araudia:
• Sailkapen-elkarteko araudiak.
• Banderamendu-herrialdeko arauak.
• Instalazioei, materialei, probei eta ikuskapenei eragiten dieten arauak.
• Beste batzuk, egin beharreko zerbitzuaren arabera.
Dokumentu osagarriak bitarteko elementuak sortzeko, fabrikatzeko eta muntatzeko: panelen krokisa,
bastidoreetarako tolesdurak, marraketarako datuak, konformazio-txantiloiak, elementuen piezakatzea, kontrol
dimentsionala, eta abar.
Datuak eskuratzea egitura metalikoen planoak egiteko: profilen eta xaflen dimentsioak, aurretiazko multzoak,
soldadurak, eta abar.
Estankotasun eta uholde progresibo kontzeptuak.
Bitarteko produktuen katalogoa.

4. Ontzigintzako egituren lotura-prozesuak.
- Soldadura-prozedurak.
• Elektrodo bidezko soldadura: soldadura-ekipo elektrikoak; osagaien ezaugarriak eta deskribapena.
• Soldadura erdiautomatikoa (MIG-MAG): soldadura erdiautomatikorako ekipoa, ezaugarriak, osagaien
deskribapena.
- TIG soldadura. TIG soldadurarako ekipoa.
- SAW arku murgilduzko soldadura: ekipoa, ezaugarriak.
- Soldadura-kordoien motak.
- Karga estatiko eta aldakorren eraginpean jarritako lotura soldatuen kalkulu praktikoa:
• Antolamendu orokorrak.
• Angelu-soldadura. Ezaugarriak.
• Topekako soldadura. Ezaugarriak.
• Lotura isolatu baten ezaugarriak.
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• Aurrefabrikazioko bloke baten loturen soldadura.
• Soldadura kroskoa eraikitzean eta konpontzean.
- Arauak eta taulak aplikatzea lotura soldatuetan.
- Deformazioak eta tentsioak lotura soldatuetan. Deformazioak zuzentzea.
- 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: Torloju arruntak, kalibratuak eta erresistentzia handikoak. Lotura torlojutuen
ezaugarriak. Lotura torlojutuen kalkulu praktikoa. Arauak eta taulak aplikatzea lotura torlojutuetan.

1.2. prestakuntza-atala
ONTZIGINTZAKO EGITURA-ELEMENTUEN MUNTAKETA-, PIEZAKATZE- ETA
XEHETASUN-PLANOAK
Kodea: UF1016
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, planoak egiteari
dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Oinarrizko ingeniaritzako eta ontzigintzako arkitekturako planoetan jasotako informazio teknikoa aztertzea, eraikuntzairtenbideak garatzeko eta eraikuntza- eta muntaketa-planoak egiteko aukera ematen duten datuak lortzeko, ezarritako
kalkulu-prozedurak aplikatuz eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI1.1 Profilen, xaflen eta «aurretiazko» multzoen eta blokeen dimentsioei buruzko datuak eskuratzea, eraikuntza- eta
muntaketa-planoak egiteko.
EI1.3 Eraikuntza- eta muntaketa-planoak egitea modelatzeko eta 2Dko aplikazio informatikoak erabiliz eta eraikuntzaelementuak eta materialak kodetuz.
A2: Egituren eraikuntza-elementuen piezakatze- eta xehetasun-planoak egitea, modelatzeko eta 2Dn diseinatzeko aplikazio
informatikoak erabiliz, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI2.1 Eraikuntza- eta muntaketa-planoetatik datuak lortzea, piezakatze-planoak eta xehetasuneko dokumentazio
teknikoa osatzeko.
EI2.2 Egiturak egiteko, fabrikatzeko eta muntatzeko prozesuak garatzea, dokumentu teknikoetatik abiatuz.
EI2.2 Itsasontzi baten bloke bateko kasu praktiko batean:
- Piezakatze- eta muntaketa-planoak behar bezala egitea.
- Kontrol dimentsionalerako dokumentuak eta parametroak definitzea.
- Bitarteko produktuak eta haien helbideratzea kodetzea.

Edukiak:
1. Ontzigintzako planoen tipologia.
- Egitura-planoak tailerrean fabrikatzeko eta itsasontzien egiturak muntatzeko.
- Akomodazio-espazioen, karga-espazioen eta biltegien antolamenduaren planoak.
- Armamenturako antolamendu- eta xehetasun-planoak: makinen eta hodien antolamendua, aireztapena eta aire
girotua, elektrizitatea, kontrola eta automatizazioa.
- Kubiertako ekipoen antolamenduaren planoak.
- Habilitazio- eta altzari-planoak.
- Beste batzuk.

2. Itsasontziaren formen akabera, marraketa eta garagarritasuna.
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- Formen planoa.
- Formen akabera.

Itsasontzigintzako diseinua

-

Habeen marraketa.
Marraketa-gainazalak.
Kraskoko beste elementu batzuk.
Gainazal lauen marraketa.
Gainazal kurbatuen marraketa.
Ertzen garapena.
Lerro diagonalen garapena.
Ertzen eta zuakerren arteko angeluak.
Geziak. Geziak kalkulatzeko metodo praktikoak.
Garragarritasun-irizpidea.
Xaflak garatzeko metodoak.
Hondo bikoitza.
Albo-indargarrien garapena.
Marraketa osagarriak: zuakerren txantiloia.

3. Ontzigintzako egituren planoen irudikapena.
- Egitura-elementuen definizioa: Zuakerrak, zuaker sendogarriak, kartelak, jobaltak, bragerrak, zokoak,alboindargarriak eta buxardak, zutabeak, bizkarrak eta zoruak, habeak, esloiak, trenkadak.
- Irudikapen-sistemak.
- Objektu baten bistak.
- Ebakiduren eta sekzioen irudikapena.
- Xehetasunak: lodierak, blokeen ebakidurak, alderik aldeko xaflak, errefortzuak, kartelak, barra-pusketak, habeen
eta esloien konexioak, diamantezko xaflak, topeak eta josturak.
- Eskala ohikoenak.
- Perdoien erabilera.
- Marrazkiko akotazioa.
- Tratamendu- eta soldadura-sinbologia.
- Dimentsioen eta txantiloien testuak.
- Egitura-plano motak: zuaker nagusia eta eredu-sekzioak, bizkarrak, luzetarako sekzioak, krosko-xaflak.
- Egitura-plano orokorra eta elementu bakoitzaren edo egitura-multzoaren planoak: identifikazioa.

1.3. prestakuntza-atala
Ontzigintzako marraketa eta ebaketako materialak eta dokumentazioa
Kodea: UF1017:
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ontzigintzako egiturak fabrikatzeko, muntatzeko eta konpontzeko materialak zehaztea eraikuntza-planoen eta
materialen espezifikazioen arabera, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI1.1 Egituretako piezak fabrikatzeko eta muntatzeko materialak —karakterizatuak eta kodetuak— esleitzea.
EI1.5 Ontzigintzako eraikuntza- edo konponketa-prozesu praktiko batean:
- Hainbat prozesu, eremu eta lan-ildotarako material-zerrendak egitea.
- Zerrendako elementu bakoitza definitzea bere erreferentzia, dimentsioa, mota eta materialaren kalitatearen
arabera.
- Materialak erosteko kostuaren osagaiak identifikatzea.
A2: CNCko makina automatikoen eta roboten ebaketarako dokumentazioa prestatzea eta makinak programatzea, xaflen,
profilen eta hodien marraketarako eta ebaketarako, muntaketa-, eraikuntza- edo konponketa-planoetan definitutako
materialen arabera, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI2.1 Eraikuntza- eta muntaketa-planoetako informazioa interpretatzea, eta, hala, ebaketarako informazioa lortzea.
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EI2.2 Egituretarako xaflak, profilak eta hodiak marratzeko eta ebakitzeko prozesuak definitzea egituretarako,
fabrikazioan parte hartzen duten alderdiak identifikatuz.
EI2.2 Itsasontzi baten bloke bat eraikitzeko kasu praktiko batean:
- Makina, lan-eremu eta lan-ildo bakoitzerako programak garatzea, ezarritako prozesuarekin bat datozen
eskuzko programazio-teknikak eta aplikazio informatikoak erabiliz.
- Behar bezala programatzea CNCko ebaketa-makina automatikoak eta robotak, materialak marratzeko eta
ebakitzeko.
- Produktua kodetzea behar bezala identifikatzeko eta haren norakorako.

Edukiak:
1. Ontzigintzan erabiltzen diren materialak.
- Motak: Altzairu ijeztua xafletan eta profiletan. Altzairu forjatua. Altzairurtua. Trakzioarekiko erresistentzia handiko
altzairua. Aluminioa. Beste batzuk.
- Elementuen normalizazioa: arau-liburua.
- Materiala hautatzea, espezifikazio teknikoen eta proiektuaren ziurtagirien arabera.
- Materialen zerrendak:
• Erreferentzia-zenbakia: elementuak, arauak eta tipifikazio-kodeak identifikatzea.
• Piezen deskribapena eta dimentsioak.
• Pieza-kopurua.
• Materialaren kalitatea.
• Jasotze-probak.
• Bitarteko produktuak.
• Materialen kostuak: osagaiak.
- Itsas korrosioa: gainazalak prestatzea, pintura.

2. Marraketa- eta ebaketa-teknikak eta -prozesuak ontzigintzan eta ontzien konponketan.
-

Marraketa-eragiketak. Pieza diseinatzeko metodoak. Marraketa-lerroak.
Soberakinak baliatzeko sistemak.
Habiaratze-teknikak.
Ebaketa mekanikoa: Zinta-zerra, trontzatzeko makina. Ebaketa-ezaugarriak, -ekipoak eta -parametroak.
Metalak oxiebaketa, plasma-arku eta laser bidez ebakitzea. Ebaketa-ezaugarriak, -ekipoak eta -parametroak.
CNCko makina automatikoak eta robotak programatzea marraketarako eta ebaketarako:
• Makinen eskuzko programazioa.
• Makinak programatzeko aplikazio informatikoak.
• Programazio-teknikak, lengoaiak eta CNCaren simulazioa.
• Produktua kodetzea.

3. Ontzigintzako egiturak diseinatzeko aplikatzen diren perdoiak eta doikuntzak.
-
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Perdoiak eta doikuntza-sistemak.
Gainazal-egoera.
Kontrol dimentsionaleko irizpideak.
Soberakinen eta alaken irizpideak.

Itsasontzigintzako diseinua

2

2. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZAKO ETA
DISEINUA

ONTZIEN

KONPONKETAKO

MANIOBREN

Kodea: MF0813_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0813_3 ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO

MANIOBRAK DISEINATZEA

Iraupena: 110 ordu
2.1. prestakuntza-atala
ITSASONTZIEN, ELEMENTUEN, BLOKEEN, MAKINEN ETA EKIPO PISUEN
MANIOBREN KALKULUA
Kodea: UF1018
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Itsasontziaren, elementuen, blokeen, makinen eta multzo pisuen maniobrak garatzea eta kalkulatzea, beharrezko diren
bitartekoak definitzeko, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI1.1 Ontziak uretaratzeko sistemak, eta maniobrak egiteko, amarratzeko eta ainguratzeko elementuak deskribatzea.
EI2.2 Itsasontzi baten maniobra baten kasu praktiko batean:
- Pisuen eta grabitate-zentroen kalkuluak egitea.
- Altxatzeko eta garraiatzeko baliabideen ahalmenak definitzea, pisu eta grabitate-zentroen arabera.
- Maniobrak egiteko kostuaren osagaiak identifikatzea.
EI1.3 Maniobrak egiteko, kalitatea ziurtatzeko eta material osagarrien mota aukeratzeko prozesuak definitzea, ezarritako
kalkuluak eta erabili beharreko baliabideak kontuan hartuz.
EI1.4 Tenkak mailetan edo dikean non jarri behar diren erabakitzea, kargen arabera.
EI2.2 Itsasontzi baten egonkortasun-probak egiteko kasu praktiko batean:
- Proba horretarako pisuak kuantifikatzea.
- Proba horretarako pisuak banatzea.
EI1.6 Lasta-tangek itsasontzian bertan eta dike flotatzailean izan behar duten ahalmena eta kokapena definitzea.

Edukiak:
1. Egitura-elementuen grafostatika eta esfortzuak.
-

Indarraren kontzeptua eta haren irudikapena.
Indarren konposizioa, deskonposizioa eta oreka.
Egitura triangeluarrak. Materialen erresistentziaren kalkulua.
Momentuaren eta parearen kontzeptua.
Grabitate-zentroa: zehaztea.
Inertzia-momentua eta erresistentzia-momentua.
Egitura-elementuek jasaten dituzten esfortzuak:
• Trakzioa: tentsio onargarria; segurtasun-koefizientea.
• Konpresioa: gilbordura.
• Ebakidura.
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• Makurdura: Zuntz neutroa. Flexio-momentua: flexio-momentuen diagrama. Esfortzu ebakitzailea: esfortzu
ebakitzaileen diagrama.
- Bihurdura:
• Zurruntasun-modulua.
• Bihurdura-angelua.
• Bihurdurarekiko erresistentea den modulua.
• Bihurdura-momentua.

2. Egonkortasun estatikoaren eta dinamikoaren kalkuluak.
-

Sarkurak.
Kurba hidrostatikoak.
Desplazamendua hutsean eta guztira. Pisu hila. Karga-ahalmena.
Edukiera gordina eta netoa.
Frankobordoa, karga maximoaren lerroak.
Karina-zentroa.
Metazentroa eta erradio metazentriko zeharkakoa.
Itsasontziaren grabitate-zentroa.
Altuera metazentriko zeharkakoa.
Zeharkako hasierako egonkortasun-momentua.
Egonkortasun estatiko zeharkakoaren kurba.
Egonkortasun dinamikoaren kurba.
Itsasontziaren eskora-angelua kalkulatzea.
Uhinek egonkortasun zeharkakoan duten eraginari buruzko hausnarketa. Fluxu-diagramak.

3. Itsasontzia uretaratzeko kalkuluak.
- Mailen dimentsioak, malda eta erresistentzia, eta integratua.
• Itsasontziaren kokapena mailetan.
• Marearen altueraren egoera.
- Itsasontziaren pisuari, lasten kokapenari eta jaurtitze-oheari buruzko datuak:
• Pisu nagusien eta guztiaren grabitate-zentroak.
• Gantz-planoarekiko presioa.
• Labainbide baten edo gehiagoren gainean uretaratzea.
• Presioa mailetan eta aurremailetan, batez ere biratze-eremuan. (biratze-kurbak).
• Presioa labainbidearen ertzean.
- Itsasontziaren bultzada, haren formen arabera. Bultzada-kurbak eta karina-zentroa (Bonjean kurbak).
- Bularraren eta kodastaren ibilbideak.
- Biratzeko egonkortasuna, ontzia uretaratzean.
- Presioa brankako euskarrietan.
- Egonkortasuna itsasontzia uretaratzean.
- Gorabehera-egoera. Gorabehera-kurbak
- Agur-egoera.
- Itsasontziari eustea uretan flotatzen gelditzen denean. Kalkuluak:
• Pantailak kodastan.
• Kate-kordak atoian eramatea mailetan.
• Txikoten hausturak.
• Koderako aingura botatzea.
- Garraiatzeko eta jasotzeko baliabideen ahalmena.
- Maniobrak egitearen kostuak.

4. Itsasontzia uretaratzearen azterketa dinamikoa.
Itsasontziaren pisua eta jaurtitze-ohea.
Marruskadura-indarraren azterketa.
Uraren erresistentziaren azterketa.
Ontzia uretaratzeko eusleen indarra.
Egiturazko erresistentzia itsasontzia uretaratzean:
• Errifadura eragiten duten indarrak.
• Arkua eragiten duten indarrak.
- Alboko uretaratzeak: labainbide finkoak; labainbide baskulagarriak.
- Flotatzeak.

-
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- Deposituak betetzeko eta xukatzeko kalkulua.

2.2. prestakuntza-atala
BLOKEAK LEKUALDATZEKO ETA IRAULTZEKO, URETARATZEKO ETA
FLOTATZEKO MANIOBRAK
Kodea: UF1019
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
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 gidatxirriketan.
- 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.
- Xaflen garraioa: xafla-parkea.
- Profilen garraioa: profil-parkea.
- Itsasontzia jasotzeko indar eta altuera maximoak:
• Hartzea eta biltegiratzea.
• Tailerrak.
• Mailak.
• Armamentua.
- Garraio horizontaleko sistemak:
• Orga jasotzaileak.
• Bide gaineko transferrak edo gurdiak.
• Kamioi autokargagarriak.
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-

-

-

-

• Itsasontziak iraultzeko ekipoak.
• Plataforma garraiatzaileak.
• Trailer hidraulikoki altxagarriak.
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.
Gabarrak. Ontzi erdiurperagarria.
Jasotzeko ekipamendua:
• Somier magnetikoak.
• Huts-somierrak. Material ez-magnetikoak
• Kableak eta estropuak.
• Kateak.
• Girgiluak.
• Spraderrak. Oreka-habeak.
• Eslingak.
Kurba ezaugarriak, jasotzeko ekipoen karga-diagramak.
Garraiatzeko eta jasotzeko baliabideak:
• Itsasontziak eraikuntza-mailetan eta -dikeetan jasotzeko baliabideak.
• Armamentuko tailerretako jasotzeko baliabideak.
• Kaietako eta konponketa-dikeetako jasotzeko baliabideak.
Pisuak kalkulatzea:
• CAD sistemak erabiltzea pisua kalkulatzeko.
• Dinamometroak.
• Zama-gelak.
Arrastatzeko eta jasotzeko ahalmen maximoak.
Segurtasuna jasotzeko eta garraiatzeko ekipoak erabiltzean.
Jasotzeko eta garraiatzeko ekipoen mantentze-lanak.
Zeharkako mailak, maila horizontalak eta maila-dikeak. Jasotze-lanen berezitasunak.
Blokeen posizioa soldatzeko mahaian. Planoak.
Itsasontziaren planoak mailan duen posizioa. Planoak.
Eraikuntza-oheak mailan duen posizioa. Planoak:
• Tenken banaketa.
• Pontzen burkoen kokapena.
• Zutabeen kokapena.

2. Ontzigintzako egiturak jasotzeko eta garraiatzeko maniobren diseinua.
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- Pisuaren kalkulua.
- 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.
- 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.

Itsasontzigintzako diseinua

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

3. Itsasontzia uretaratzeko eta flotatzeko maniobren diseinua.
- 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.
- Itsasontziari eusteko elementuak. Giltzak.
- Itsasontzia katigatzea: Brankako euskarrietako terrexken katu hidraulikoak.
- - Itsasontziaren balaztaketa:
• Kate-kordak. Euslearen txikotak.
• Pantaila hidrodinamikoak.
• Larrialdiko balaztaketa. Koderako aingura.
- Hondoko elementuak. Balbulak, tapoiak, sonarrak.
- Sehaskaren mugimenduaren lekukoak.
- Ontziak uretaratzeko eta flotatzeko 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 uretaratzeko edo flotatzeko lasta-kantitatea.
- Materialen kokapena labainbide- eta terrexka-trenean.
- Itsasontziari eusteko moduak flotatzen utzi arte.
- Tiratzeko elementuak (kableak, eslingak, begi-torlojuak) eta haien antolamendua.
- Esfortzuak eta kalteak jasan ditzaketen eremuak. Babes-motak.

2.3. prestakuntza-atala
AINGURATZEKO, AMARRATZEKO, ATOIAN ERAMATEKO ETA
LEHORRERATZEKO MANIOBRAK
Kodea: UF1020:
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
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:
27

FABRIKAZIO MEKANIKOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

- 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.
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- 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
• Maniobra-ekipoa. Dibidietak eta amarratzeko troilak.
- Atoiaren teoria:
• 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.
- 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.
- Maniobra-printzipioak:
• Luzetarako mugimendua.
• Alboko mugimendua.
• Errotazio-mugimendua.
• Luzetarako erresistentzia.
• Alboko erresistentzia.
• Propultsio-indarra.
• Haizearen indarra.
• Korronteen indarra.
- Pibotatze-puntua:
• Atoiontzien ekintza.
• Haizearen eragina.
• Lema eta propultsioa.
• Errotazio-inertzia.
- Lemaren indarrak, jito-angelua eta alboko erresistentzia.
- Haizea:
• Haizearen indarraren magnitudeak.

Itsasontzigintzako diseinua

-

-

-

• Brankako, txopako eta saihetsaldeko haizea.
• Amarratzeko buiak.
Brankako helizeak eta atoiointziak:
• Brankako helizeak.
• Atoiontziak Haizea eta pilotaje-puntua.
Arruntak:
• Korronteekiko esposizio partziala.
• Korronteekiko esposizio erabatekoa.
• Korronteen magnitudeak.
• Olatuen eragina.
Aingurak: Aingurak, pilotaje-puntua. Amarratzeko buiak.
Kanal estuak: Xurgatze-efektua. Koltxoi-efektua.
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.
• Segurtasun-eremua.

2. Lehorreratzeko maniobren diseinua.
- Itsasontzia lastatzea:
• Itsasontziak lastatzeko arau praktikoak.
• Tanga —oso zein zatitu— bat betetzeak egonkortasunean izan dezakeen eragina.
• Eskorak zuzentzea, tangetako likidoa lekualdatuz.
- 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.
- Lehorreratzeko gurdiaren bidezko lehorreratze-sistema:
• Kableak, jiragorak eta dibidietak lehorreratzeko lerroaren buruan.
• Gurdi zutabe indartudunak.
- Dike lehor bidezko lehorreratze-sistema:
• Grabitate-dikeak.
• Zola flotatzaileko edo gainpresio kontrolatuko dikea.
• Ate edo uhate bidezko itxiera.
• Lehorreratzeko oheko tenken egitura.
- Dike flotatzaile bidezko lehorreratze-sistema: Altzairuzko eta hormigoi armatuzko egiturak. Dike gidariak edo
autokonpongarriak.
- Transferentzia bidezko lehorreratze-sistema: Syncrolift sistema. Transferentzia bidezko dikeak eta plataformak.
- 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.
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• Eta abar.
- Proba-protokoloak ontzia lehorreratzeko maniobretan.

3

3. prestakuntza-modulua
ONTZIGINTZAKO ETA ONTZIEN KONPONKETAKO ARMAMENTUAREN
DISEINUA
Kodea: MF0814_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0814_3 Ontzigintzako eta ontzien konponketako armamentu-elementuak
diseinatzea.

Iraupena: 170 ordu
3.1. prestakuntza-atala
ONTZIGINTZAKO HODI- ETA AIREZTATZE-SAREEN DISEINUA
Kodea: UF1021
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zerbitzuen eskemak garatzeko behar diren hodi- eta aireztatze-sareen tamaina kalkulatzea, horretarako ezarritako
prozedurei jarraituz eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuz.
EI1.1 Hodi-sareen kalkuluan parte hartzen duten parametroak identifikatzea.
EI1.2 Hodi-sarearen tamaina kalkulatzeko kasu praktiko batean:
- Behar bezala egitea hodi-sareen tamaina erabakitzeko aurretiazko kalkuluak, dokumentu teknikoetatik
hartutako datuak oinarri hartuz.
- Ponpak eta kontrol-elementuak aukeratzea, egindako kalkuluen arabera.
EI1.3 Aireztatze-sareen tamaina kalkulatzeko kasu praktiko batean:
- Sareen tamaina erabakitzeko kalkuluak egitea, dokumentu teknikoetatik hartutako datuak oinarri hartuz.
- Haizagailuak eta gehigarriak aukeratzea, egindako kalkuluen arabera.
A2: Dokumentu teknikoak aztertzea zerbitzuen eskemak garatzeko, horretarako ezarritako prozedurak aplikatuz eta laneko
eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuz.
EI2.1 Aireztatze-zerbitzuen eta -sistemen eskemen planoak egitea, ekipoen eta makinen egoera kontuan hartuz,
dokumentu teknikoetako datuen arabera.
EI2.2 Eskemak irudikatzeko erabiltzen den sinbologia interpretatzea.

Edukiak:
1. Armamentuaren diseinuari eta ontzien konponketari aplikatutako diseinua.
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- Indarraren kontzeptua eta haren irudikapena.
- Indarren konposizioa, deskonposizioa eta oreka.
- Egitura triangeluarrak. Materialen erresistentziaren kalkulua.

Itsasontzigintzako diseinua

- Momentuaren eta parearen kontzeptua.
- Grabitate-zentroa: zehaztea.
- Inertzia-momentua eta erresistentzia-momentua.

2. Egitura metalikoek jasaten dituzten esfortzuak.
Trakzioa: tentsio onargarria; segurtasun-koefizientea.
Konpresioa: gilbordura.
Ebakidura.
Makurdura:
• Zuntz neutroa.
• Flexio-momentua: flexio-momentuen diagrama.
• Esfortzu ebakitzailea: esfortzu ebakitzaileen diagrama.
- Bihurdura:
• Zurruntasun-modulua.
• Bihurdura-angelua.
• Bihurdurarekiko erresistentea den modulua.
• Bihurdura-momentua.
- Koefizienteak eta tentsioak:
• Haustura-tentsioa.
• Lan-tentsioa.
• Segurtasun-koefizientea.

-

3. Fluidoen fluxuaren oinarrizko kontzeptuak eta ekuazio nagusiak.
Fluxu laminarra eta fluxu turbulentua.
Reynolds zenbakia.
Fluidoaren batez besteko abiadura.
Masa-emaria.
Masa-balantzea: Jarraitutasunaren ekuazioa.
Energia-balantzea: Bernouilliren ekuazioa.
Hodiko presioa:
• Lan-presioa
• Haustura-presioa.
• Proba-presioa.
- Segurtasun-koefizientea.

-

4. Hodi-sareen kalkulua:
- Hodien diametro eta lodiera izendatuak:
• AEBko eta Europako arauak: ASTM, API, DIN, EROCÓDIGO.
• Hodiaren diametro optimoa.
• Paretaren lodiera kalkulatzea.
• Hodien dilatazioa eta elastikotasuna: dilatazio termikoa.
• Dilatazioa xurgatzeko soluzioak: Lirak, junturak, mahukak.
- Karga-galerak:
• Karga-galeraren kontzeptua.
• Karga-galerari eragiten dioten faktoreak: Fluidoaren ezaugarriak: dentsitatea, biskositatea. Hodia:
sekzioa, barneko zimurtasuna. Fluidoaren zirkulazio-erregimena: laminarra, turbulentua.
- Fluidoaren araberako karga-galera kalkulatzeko formula enpirikoak.
- Karga-galera bereziak:
• Luzera baliokideen kalkulua.
• Karga-galera fluidoaren desplazamenduaren abiaduraren arabera.
- Karga-galerak kalkulatzeko softwarea.
- Ponpak eta kontrol-elementuak hautatzea.

5. Aireztatze-sareen kalkulua:
-

Ontzien aireztatze-beharrak.
Aireztatze naturala eta behartua.
Hodien kalkulua: berritu beharrekoak, hodietako eta irteeretako abiadura.
Haizagailua eta gehigarriak hautatzea.
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3.2. prestakuntza-atala
ONTZIGINTZAKO HODI- ETA AIREZTATZE-SAREAK ERAIKITZEKO PLANOAK
Kodea: UF1022
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, fabrikazio-prozesuei

dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Armamentua egiteko eta mihiztatzeko eraikuntza-planoak egitea, kontuan hartuz espezifikazioak, dokumentu teknikoak
eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak.
EI1.1 Eraikuntza-planoak —orokorrak eta xehetasunezkoak— marraztea, piezak egiteko eta mihiztatzeko.
EI1.2 Hodien kokapena zehaztea behin betiko eskemen arabera, hodiak kokatzeko programa informatiko bat erabiliz.
EI1.2 Hodiak kokatzeko kasu praktiko batean:
- Fabrikazio- eta muntaketa-isometrikoak egitea, diseinu-programa bat erabiliz.

Edukiak:
1. Itsasontzien zerbitzuak eta espazioak. Ezaugarri nagusiak
- Kroskoko zerbitzuak:
• Kargatzeko eta deskargatzeko sistema.
• Lasta-sistema.
• Zerbitzu orokorren sistema.
• Suteen aurkako sistema.
• Garbiketa-sistema.
• Xukatze-sistema.
• Ur geza hotz eta beroaren sistema.
• Ur gaziko sistema sanitarioa.
- Instalazio propultsatzailearen ekipoak eta sistemak:
• Erregai-sistema.
• Lubrifikazio-sistema.
• Aire konprimatuko sistema.
• Ur gaziko hozte-sistema.
• Aireztatze- eta ihes-sistema.
• Lurrun-sistema.
• Galdarak elikatzeko uren sistema.
• Ur koipetsuen sistema.
• Propultsio nuklearra.
• Makina-ganberako ekipo osagarriak.
- Elektrizitatea sortzeko sistemak.
- Aireztatze- eta klimatizazio-sistemak.
- Hozte-sistema.
- Itsasontziaren beste sistema batzuk.

2. Ontzigintzako hodi- eta aireztatze-instalazioak
- Hodiak:
•
•
•
•
•
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Materialak: hodi metalikoak, ez-metalikoak.
Motak eta ezaugarriak.
Hodi normalizatuak. Hormaren lodierak eta diametroak. Diametro izendatua. Forma komertzialak.
Materiala hautatzea hark eraman beharreko fluidoaren arabera.
Hodien euskarriak eta loturak.

Itsasontzigintzako diseinua

-

-

-

-

-

• Hodien instalazioetan erabiltzen diren ainguraketak: Kokapen-irizpideak. Kargak zehaztea. Motak eta
aplikazioak: tako elastikoak, erretxinak, doikuntza-bernoak, eta abar.
• Hodiak kokatzean aintzat hartu beharreko alderdiak: Muntatzeko/desmuntatzeko espazioak. Kargagalerak. Dilatazioak eta beste zerbitzu batzuekin interferentziak. Makineria eta balbulak.
Balbulak:
• Balbulen materialak: Altzairuak, burdinurtuak, kobre-aleazioak, beste material batzuk.
• Balbula-motak funtzioaren, buxadura-mugimenduaren eta eragingailu-motaren arabera.
• Balbulak aukeratzea: Egin beharreko zerbitzua. Fluido zirkulatzailearen izaera eta emaria. Itxigailu
hermetiko mota. Balbula mota eta haren materiala. Balbulei buruzko araudia.
• Gehigarriak: Bridak Ukondoak. T. Mehargarriak. Diafragmak. Deribazioak. Ixteko giltzak.
• Dilatadoreak: Lirak. Dilatazio-junturak. Mahukak.
Bulkatzeko ponpak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak:
• Ponpa-motak: errotodinamikoak eta desplazamendu positibokoak.
• Ponpak emandako energia.
• Jasotze-altuera.
• Altuera manometrikoa.
• Punparen aspirazioaren kondizioak.
• NPSHr eta NPSHd kontzeptuak.
• Punparen aspirazioan parte hartzen duten magnitudeen arteko erlazioak.
Haizagailuak eta gehigarriak:
• Haizagailuen portaera: analisi dimentsionala, kurba ezaugarriak.
• Presio estatikoa, dinamikoa eta guztizkoa.
• Potentzia eta errendimendua.
• Haizagailuak aukeratzea: betebeharreko kondizioak, funtzionamendu-puntua, desegonkortasuneremuak, zarata-maila, bibrazioen moteltzea, eta abar.
Konpresoreak:
• Sailkapena: eraikuntza-irtenbideak emari eta presio desberdinetarako.
• Abiadura-mugak.
• Konpresioaren azterketa: errendimendua.
• Bitarteko hoztea.
Neurketa- eta kontrol-aparatuak:
• Emari-neurgailuak.
• Presio-neurgailuak.
• Tenperatura-neurgailuak.
• Maila-neurgailuak:
• Beste batzuk: turbidimetroak, erresistibimetroak, pH neurgailuak, sedimometroak, dentsimetroak.

3. Ontzigintzara aplikatutako hodi isometrikoen irudikapena.
- Bista ortogonalak (europarra eta amerikarra), isometrikoak edo eskematikoak irudikatzeko sistemak.
- Hodi-instalazio baten elementuen irudikapen isometrikoa:
• Hodiak, gehigarriak, lotura-elementuak, euskarriak, eta abar.
• Erradioak, kurbaketa-graduak, luzerak, soldadurak, eta abar, araudiaren arabera.
- Hodien isometrikoak lortzeko gehien erabiltzen den softwarea.

3.3. prestakuntza-atala
ERAIKUNTZA-PLANOAK, ARMAMENTU-EKIPOAK ETA -MAKINAK EGITEKO ETA
MIHIZTATZEKO
Kodea: UF1023
Iraupena: 70 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin makineriari eta ekipoari
dagokienez, bai eta LB4 lanbide-burutzapenarekin ere.
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.
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- Armamentu aitzinatua: Armamentu aitzinatu gisa sartu beharreko elementuak: eskalak, hodien euskarriak, hodiak
(beharrezkoa bada), aireztatze-hodiak, kanaleta elektrikoa, eta abar.
- Armamentu-moduluak:
• Motak.
• Fabrikazioa:
• Blokeak mailetan txertatzea.
- Mailetako lanak:
• Blokeak lerrokatzea.
• Blokeak muntatzea.
• Blokeak lotzea.
• Ikuskapenak.
- Armamentu-prozesuak: ardatzen lerroaren marraketa, ardatzen lerroaren muntaketa, helizearen muntaketa,
lemaren muntaketa, serboaren muntaketak.
- Motor nagusiaren muntaketa: takeatua, ainguraketa.
- Motor nagusiaren oinarria: bibrazioak eta hausturak saihesteko diseinua.
- Makinetako egiturak indartzea.
- Makinak eta zerbitzu-instalazioak kokatzea.
- Garraiatzeko eta jasotzeko ekipoak:
• Zubi-garabiak.
• Portiko-erdiak.
• Orga jasotzaileak.

Itsasontzigintzako diseinua

• Bide gaineko transferrak edo gurdiak.
• Luffing garabiak.
• Kamioi autokargagarriak.
• Garabi mugikorrak.
- Egindako piezak egiaztatzea:
• Perdoiak.
• Kontrol dimentsionaleko irizpideak.

2. Itsasontzien armamentuari aplikatzen zaizkion lotura-prozesuak.
- Soldadura-prozedurak:
• Elektrodo bidezko soldadura: soldadura-ekipo elektrikoak; osagaien ezaugarriak eta deskribapena.
• Soldadura erdiautomatikoa (MIG-MAG): soldadura erdiautomatikorako ekipoa, ezaugarriak, osagaien
deskribapena.
- TIG soldadura. TIG soldadurarako ekipoa.
- SAW arku murgilduzko soldadura: ekipoa, ezaugarriak.
- Soldadura-kordoien motak.
- Karga estatiko eta aldakorren eraginpean jarritako lotura soldatuen kalkulu praktikoa:
• Antolamendu orokorrak.
• Angelu-soldadura. Ezaugarriak.
• Topekako soldadura. Ezaugarriak. Arauak eta taulak aplikatzea lotura soldatuetan.
- Deformazioak eta tentsioak lotura soldatuetan. Deformazioak zuzentzea.
- Hodien soldadura presio handiko fluidoentzat.
- 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
- Aplikatu beharreko araudia:
• Itsasontzien espezifikazio orokorrak.
• Sailkapen-elkarteetako arauak.
• Makinen eta ekipoen eskuliburuak eta liburuak.
• Itsasoan arriskuak eta poluzioa prebenitzeko nazioarteko arauak.
- 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.
- Hodien, gehigarrien eta ekipoen muntaketa-sekuentziak, behar bezala instalatzeko.
- Hodiaren ebaketa- eta konformazio-zerrendak.
- Errotulu-plaken zerrendak.
- Xaflak ebakitzeko eta markatzeko espezifikazioak, oinarri, euskarri eta aireztapenetarako.
- Egitura edo hodi baten fabrikazio-kostua.

4. Armamentuko ekipoen eta makineriaren 3D ereduak.
- Solidoen modelaketa: Estrusioa, biraketa, ebaketa, solidotzea. Eragiketa boolearrak. Alaka eta lotura.
- Gainazalen modelaketa:
• Biraketa-gainazalak.
• Gainazal tabulatuak.
• Gainazal erregelatuak.
• Gainazal albodunak.
- Paper-espazioa / eredu-espazioa. 3Dko objektu baten ikuspegiak.
- Marrazkia inprimagailu edo plotter batetik irtetea.
- Ekipoak multzokatzea itsasontziaren espezifikazioen eta makineriaren dokumentu teknikoen arabera.
- Eremuen definizioa.
- Ekipoen eta makineriaren arteko konexio-puntuak.
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- Ekipoen sarrera eta irteera guztien kokapen zehatza.
- Piezak egitea eta mihiztatzea.
- Ekipoak eta makineria kokatzea, kontuan hartuz pasatzeko korridoreak, hodiak, desmuntatzeko lanak,
aireztapenak eta espazioaren arrazionalizazioa.

4

4. prestakuntza-modulua:
ONTZIGINTZARAKO ETA ONTZIEN KONPONKETARAKO DOKUMENTU
TEKNIKOAK
Kodea: MF0815_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0815_3 Ontzigintzako eta ontzien konponketako dokumentu teknikoak

garatzea

Iraupena: 150 ordu
4.1. prestakuntza-atala
ONTZIGINTZAKO IRUDIKAPEN GRAFIKOA
Kodea: UF1024
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, baliabide
konbentzionalak erabiliz planoak egiteari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eskatutako euskarrian ohiko baliabideak 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 Elementu bakoitzarentzat irudikapen grafikoko sistema eta eskala aukeratzea.
EI1.2 Araudiaren arabera adieraztea planoen informazio grafikoaren parte diren altxaerak, oinak, sekzioak eta
xehetasunak.
EI1.3 Pieza diseinatuen dimentsioak piezak lortzeko prozesuaren arabera eta erreferentzia-arauak aplikatuz kotatzea.
EI1.4 Planoetan zehaztea diseinatutako elementuaren datu teknologikoak (materialak, elementu normalizatuak,
tratamendu termikoak edo gainazal-tratamenduak, gainazaleko kalitateak eta aplikatu beharreko arauak, edo beste
batzuk).
EI1.5 Hodien produktuak (hodi-multzoa) definitzeko planoak egiteko krokisak eta argibide orokorrak ematen diren kasu
praktiko batean.
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A2: Eskatutako euskarrian ohiko baliabideak 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.

Itsasontzigintzako diseinua

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

Edukiak:
1. Ontzigintzako irudikapen grafikoa.
Irudikapen-sistemak: cavalieri perspektiba, perspektiba axonometrikoa, eskematikoa.
Planoetan erabiltzen diren lerro-motak.
Objektu baten bistak.
Ebakiduren, sekzioen eta xehetasunen irudikapena.
Krokisak.
Marrazkiko akotazioa. Koten arauak.
Elementu normalizatuak.
Lotura errematxatuak eta torlojutuak: araudia, lotura errematxatuen eta torlojutuen xehetasunen irudikapena.
Lotura soldatuak: Araudia, xehetasunen eta lotura soldatuak dituzten piezen irudikapena.
Tratamendu termikoak edo gainazal-tratamenduak.
Gainazalaren egoera. Dimentsio- eta forma-perdoiak.
Aplikatu beharreko araudia.
Hodien multzo-planoak: bridak, diafragmak, deribazioak, loturak, etab. Hodietan erabiltzen diren euskarriak.
Hodien irudikapen isometrikoa.
- 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.
- Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen eskemetako planoak.
• Zirkuituetako ekipoak eta elementuak.
• Sinbologia eta irudikapena.
- Itsasontzi baten armamentuaren planoak:
• Hodien kokapena eta eskemak.
• Hodien fabrikazioa eta muntaketa definitzen duten isometrikoak.
• Materialak.
• Balbulak.
• Gehigarriak.
• Oinarriak.
• Egitura indartuak.
• Errotulu-plakak.
• Eta abar.

-

37

FABRIKAZIO MEKANIKOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

2. Hodien garapen geometrikoak eta elkarguneak.
-

Berehalako garapenak (prismak, zilindro zuzenak, kono zuzenak).
Sortzaileen metodoa (plano batek edo bik moztutako kono eta zilindro zuzenak).
Triangulazio-metodoa (zilindro zeiharrak, kono zeiharrak, toberak, transformadoreak, etab.).
Elkargune-metodoa (galtzak, guztizko elkarguneak, etab.).

4.2. prestakuntza-atala
ONTZIGINTZAKO 2D-KO ETA 3D-KO DISEINUA
Kodea: UF1025
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, baliabide
informatikoak erabiliz planoak egiteari dagokionez.

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 kalitatearauak 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 zehaztea datu teknologikoak (abio-eta tiratze-elementuen kokapena, erabiltzen diren tresnak: girgiluak,
eslingak, edo beste batzuk); tiratzeko angelua; itsasontziaren kargen kokapena, ahalmena eta banaketa; materialak,
haien antolamendua lehorreratze-trenean, eta 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.
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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).

Itsasontzigintzako diseinua

Edukiak:
1. Ontzigintzara aplikatutako ordenagailu bidezko 2Dko marrazketa (CAD).
-

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

2. Ontzigintzara aplikatutako ordenagailu bidezko 3Dko marrazketa (CAD).
- SCP koordenatu-sistemen definizioa.
- Leiho asko erabiltzea.
- Solidoen modelaketa:
• Estrusioa, biraketa, ebaketa, solidotzea.
• Eragiketa boolearrak.
• Alaka eta lotura.
- Gainazalen modelaketa:
• Biraketa-gainazalak.
• Gainazal tabulatuak.
• Gainazal erregelatuak.
• Gainazal albodunak.
- Paper-espazioa / eredu-espazioa. 3Dko objektu baten ikuspegiak.
- Marrazkia inprimagailu edo plotter batetik irtetea.

3. Ontzigintzako planoen marrazketa.
- Hodi-multzoen planoak: bridak, diafragmak, deribazioak, loturak, etab. Hodietan erabiltzen diren euskarriak.
Hodien irudikapen isometrikoa.
- 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.
• Beste batzuk.
- Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen eskemetako planoak.
• Zirkuituetako ekipoak eta elementuak.
• Sinbologia eta irudikapena.
• Programaren liburutegian osagaiak eskuratzea.
- Itsasontzi baten armamentuaren planoak:
• Hodien kokapena eta eskemak.
• Hodien fabrikazioa eta muntaketa definitzen duten isometrikoak.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Materialak.
Balbulak.
Gehigarriak.
Oinarriak.
Egitura indartuak.
Neurketa- eta egiaztatze-tresnak.
Errotulu-plakak.
Eta abar.

4.3. prestakuntza-atala
FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKTUAREN DOKUMENTUEN KUDEAKETA
Kodea: UF0455
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Fabrikazio mekanikoko produktuen txosten teknikoa egitea.
EI1.1 Garatutako produktuak erabiltzeko eta haien mantentze-lanetarako behar diren jarraibideak eta eskuliburuak
aplikazio informatikoak erabiliz egitea.
EI1.2 Proiektuaren txostena egitea, memoriak, planoak, eskemak, muntaketa-planoak eta mantentze-lanetarako
jarraibideak sartuz.
EI1.3 Proiektuaren informazio grafikoa eguneratzeko prozedurak eta dokumentazioaren kudeaketa deskribatzea.
EI1.4 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko kontuan izan beharreko arauei buruzko txostena egitea.

Edukiak:
1. Erabiltzaile-mailako informatika-ezagutzak
-

Testu-prozesadoreak: testu-fitxategiak sortzea.
Datu-baseak.
Kalkulu-orriak.
Aurkezpenak.
Web-orriak.
Internet garapen profesionalerako.

2. Dokumentu-kudeaketa.
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- Dokumentuak eguneratzeko prozedurak:
• Produktuen dokumentuen ordena, sekuentzia eta egituraketa.
• Kalitate-eskulibururako dokumentu-ekarpenak (trazabilitatea, prozesuak, prozedurak...).
• Proiektuaren txosten teknikoa.
• Memoria.
• Planoak.
• Materialen zerrenda.
• Baldintza-agiria.
• Aurrekontua.
- Proiektu baten informazioaren antolaketa:
• PDM/PLM sistemaren kontsulta.
• Produktuaren datuen, bertsioen eta jakinarazpenen kudeaketa.
• Produktuaren kudeaketa bizi-ziklo osoan.
- Produktuaren erabilera-eskuliburua:
• Erabilera-eskuliburua.

Itsasontzigintzako diseinua

• Mantentze-lanetarako jarraibideak.
• Produktuari aplikatu beharreko araudia (CE marka, segurtasuna eta birziklapena).
- Dokumentuak eguneratzeko prozedurak.

5

5. prestakuntza-modulua:
ITSASONTZIGINTZAKO DISEINUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK
Kodea: MP0208
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: 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).
A2: Ontzigintzako eta ontzien konponketako maniobren planoak marraztea, ondoren garraiatzeko edo manipulatzeko,
kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI2.1 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.
A3: Itsasontziaren armamentuko planoak eta zirkuitu pneumatikoen eta hidraulikoen eskemak marraztea instalazioa
definitzeko, kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI3.1 Ekipoak eta makineriak irudikatzea, konexio-puntuak zehaztuz.
EI3.2 Hodiak antolatzeko aukera ematen duten kokapena eta eskemak irudikatzea.
EI3.3 Hodien fabrikazioa eta muntaketa definitzen duten isometrikoak irudikatzea.
EI3.4 Zirkuitu pneumatikoetako eta hidraulikoetako elementuak identifikatzea.
A4: CNCko makina automatikoen eta roboten ebaketarako dokumentazioa prestatzea eta makinak programatzea, xaflen,
profilen eta hodien marraketarako eta ebaketarako, muntaketa-, eraikuntza- edo konponketa-planoetan definitutako
materialen arabera, eta kalitate-arauak eta laneko eta inguruneko arriskuak prebenitzeko arauak betez.
EI4.1 Egituretarako xaflak, profilak eta hodiak marratzeko eta ebakitzeko prozesuak definitzea, fabrikazioan parte
hartzen duten alderdiak identifikatuz.
EI4.2 CNCko makina automatikoak eta robotak programatzea:
Behar bezala programatzea CNCko ebaketa-makina automatikoak eta robotak, materialak marratzeko eta
ebakitzeko.
Produktua kodetzea behar bezala identifikatzeko eta haren norakorako.
A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.
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Edukiak:
1. Ontzigintzako egituren planoak egitea.
- Hodien multzo-planoak: bridak, diafragmak, deribazioak, loturak, etab. Hodietan erabiltzen diren euskarriak.
- Itsasontziak lekualdatzeko, iraultzeko, uretaratzeko, flotatzeko, ainguratzeko, amarratzeko, atoian eramateko eta
lehorreratzeko maniobren planoak.
- Zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen eskemetako planoak.
- Itsasontzi baten armamentuaren planoak.

2. Marraketa eta ebaketari buruzko informazioa prestatzea ontzigintzarako eta ontzien konponketarako.
- Hodi-ebaketaren zerrenda egitea.
- CNCko makina automatikoak eta robotak programatzea.

3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian.
-
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Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

Itsasontzigintzako diseinua

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA TRESNERIAREN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK,
ETA IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA

MF0812_3:
Ontzigintzako eta ontzien
konponketako egituren
diseinua

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

2 urte

MF0813_3:
Ontzigintzako eta ontzien
konponketako maniobren
diseinua

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

2 urte

MF0814_3:
Ontzigintzako eta ontzien
konponketako
armamentuaren diseinua

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

2 urte

MF0815_3:
Ontzigintzarako eta ontzien
konponketarako dokumentu
teknikoak

• Lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.

2 urte

PRESTAKUNTZA-MODULUA

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko
graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

Itsasontzigintzako diseinua

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Kudeaketa-gela

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

45

60

1. M.

2. M.

3. M

4. M

X

X

X

X

EKIPAMENDUA
− Ikus-entzunezko ekipoak.
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
− Ontzigintzako CAD/CAM programak.
− Hodien eskemak diseinatzeko softwarea.
− Karga-galerak kalkulatzeko softwarea.
− Hodien plano isometrikoak egiteko softwarea.
− Errotuladorez idazteko arbela.
− Orri birakaria.
− Ikasgelako materiala.
− Plotterra.
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta tresneriak dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta irisgarritasun
unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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.
–
–
–
–
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