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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA MEKANIZAZIO-TEKNIKAK ETA METROLOGIA (Zeharkakoa) 
Iraupena 50 

Espezifikoa 

Kodea  UF1213 

Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Ibilgailuen elektromekanika 

Profesionaltasun-ziurtagiria Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Motorrak (Zeharkakoa) Iraupena 260 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Bi eta lau aldiko motor termikoen mantentze-lanak (Zeharkakoa) 

Iraupena 

90 

Motor termikoen hozte- eta lubrifikazio-sistemen mantentze-lanak 
(Zeharkakoa) 

90 

Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen 
mantentze-lanetan (Zeharkakoa). 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0132_2ko MOTOR TERMIKOAREN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-
burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Eskuzko mekanizazio-eragiketak egiteko behar diren erremintak, tresnak eta makineria hautatzea. 

EI1.1 Erremintak, tresnak eta makinaria sailkatzea  
EI1.2 Eskuzko mekanizazioaren prozesuak azaltzea. 
EI1.3 Mekanizatu beharreko materialak propietate nagusien arabera sailkatzea. 
EI1.4 Motorraren eraikuntzan erabiltzen diren materialek jasotzen dituzten tratamenduak azaltzea. 
EI1.5 Higadurak edo deformazioak izan dituzten motor-osagaiak zuzentzeko prozesuak deskribatzea. 
EI1.6 Material metalikoetan oinarrizko mekanizazioaren eragiketak egiten diren kasu praktikoak (zulaketa, zerraketa, hariztaketa, 
karrakaketa...). 

� Mekanizatu beharreko piezaren krokisa marraztea, formak, dimentsioak eta gainazal-akabera zehaztuz. 

� Ikuspegiak eta sekzioak eskalan marraztea, dagokien araudia aplikatuz  

� Egin behar diren eragiketen sekuentzia definitzea, eta pieza egiteko behar diren erremintak, makinak eta tresnak zehaztea. 

� Behar diren trazadurak eta marraketak zehaztea. 

� Makina-mekanizaziorako funtzionamendu-parametroak zehaztea. 

� Bata bestearen atzetik egin beharreko mekanizazio-eragiketak definitzea kasu bakoitzean. 

� Metrologia-prozesuak egitea tresna eta erreminta espezifikoekin. 

� Pieza egitea, beharrezkoak diren prozesuak aplikatuz eta diseinuaren espezifikazioei jarraituz. 

� Egiaztatzea egindako piezak diseinuaren espezifikazioak betetzen dituela. 

A2: Piezen mekanizazioan, desmuntaketan eta muntaketan erabiltzen diren eskuzko erremintak eta erreminta elektriko eta pneumatikoak 
maneiatzea. 

EI2.1 Zulaketa-, abeilanaketa- eta otxabuketa-eragiketak egitea. 
EI2.2 Kanpoko eta barruko hariztaketak egitea eta hariztatzeko orraziekin eta kalibreekin hartutako neurriei begiratzea. 
EI2.3 Finkatze hariztatuak egitea, torlojutzeko erreminta egokiekin behar bezalako momentua aplikatuz eta ziurtatuz, hala badagokio, 
torlojuak eta/edo azkoinak jarri direla. 
EI2.4 Erreten erradialak eta juntura torikoak desmuntatzea eta muntatzea tresna egokiak erabiliz. 
EI2.5 Kojinete-mota desberdinak ordeztea, erauzgailu egokiak erabilita, eta bankadako edo bielako zorroak behar bezala 
desmuntatzea eta muntatzea. 
EI2.6 Lotura-mota desberdinak larako eta txabeten bidez desmuntatzea eta muntatzea. 
EI2.7 Luzetarako eta zeharkako lotura prentsatuak desmuntatzea eta muntatzea. 

A3: Neurketetan eta egiaztapenetan erabiltzen diren aparatuak, tresnak eta erremintak trebetasunez erabiltzea. 
EI3.1 Neurgailu egokia aukeratzea, eskatutako neurketa-motaren eta zehaztasunaren arabera, eta aparatua kalibratzea, neurketa 
doitasun egokiarekin egiteko.  
EI3.2 Hainbat neurketa egitea (linealak, angeluarrak, harienak) kalibrearekin, mikrometroarekin, konparadorearekin eta lodiera-
galgekin, eta funtzionamendua azaltzea. 
EI3.3 Diesel motorretako pistoien altuerari begiratzea eta kulata-junturaren lodiera aukeratzea. 
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EI3.4 Birabarkiaren ardatz-lasaierari begiratzea eta hura doitzea. 

A4: Soldadura biguneko eta elektrikoko ekipoak erabiltzea, elektrodo estaliaren bidez; ez da trebetasun handirik eskatzen. 
EI4.1 Oinarrizko material motak ekarpenekoekin eta desoxidatzaileekin erlazionatzea, lortu behar den soldadura-motaren arabera. 
EI4.2 Arku elektriko bidezko soldadura-ekipoen osagaiak eta haien funtzionamendua deskribatzea. 
EI4.3 Soldadura elektrikoko eragiketak eta betelana egitea. 
EI4.4 Ekipo oxiazetilenikoak erabiltzea, eta oinarrizko soldadurak eta ebaketa-eragiketa sinpleak egitea. 

 

Edukiak 

1. Eskuzko mekanizazioaren teknologia 
- Limak, lixak, urragarriak, zerra-orriak, barautsak. 
- Zulaketarako teknikak eta arauak. 
- Errematxe- eta brida-motak. 
- Ebakitzeko eta arbastatzeko erremintak erabiltzea. 
- Mekanizatzeko materialak eta haien ezaugarriak. 
- Ibilgailuetan erabiltzen diren metalezko materialak. 
- Burdinaren eta altzairuaren sailkapena eta normalizazioa. 
- Burdinazkoak ez diren metalen sailkapena (aleazio arinak). 
- Metalen propietateak eta saiakuntzak, tratamendu termikoak, mekanikoak eta gainazalekoak. 
- Gainazal, fresaketa, torneaketa eta txartaketa zuzentzeko teknikak. 
- Korrosioa eta korrosioaren aurkako babesa. 

2. Lotura desmuntagarrien teknologia 
- Erabiltzen diren hari-motak, aplikazioak eta araudiak. 
- Lotura torlojutuen terminologia. 
- Torloju-, azkoin- eta zirrindola-motak eta haien aplikazioak. 
- Presio-eraztun, kabila, klip, grapa eta briden motak. 
- Hariztaketa-teknika.  
- Hari-berreraikitzea. 
- Estutze-pareak. 
- Gurpil- eta polea-finkapena, kabilak, txabetak eta ildokatuak. 
- Eskuzko erremintak eta erreminta elektriko eta pneumatikoak. 

3. Marrazketako oinarrizko ezagutzak eta planoen interpretazioa 
- Sistema diedrikoa: aurretiko eta goitiko bistak, profila eta sekzioak. 
- Perspektibetako bistak. 
- Kotak.  
- Perdoien ikurrak.  
- Materialen espezifikazioak. 
- Piezen planoetako edo krokisetako interpretazioa. 
- Materialen gaineko marraketa, teknikak eta tresnak. 
- Lantegiko eskuliburu teknikoak.  
- Piezen kodeak eta erreferentziak. 

4. Metrologia  
- Neurriak eta neurri-unitateak 
- Neurketa-teknikak eta -akatsak. 
- Zuzeneko neurketako aparatuak. 
- Konparazio bidezko neurgailuak. 
- Neurketako akatsak, akats-motak. 
- Neurketa-tresnak oro har erabiltzeko arauak. 

5. Soldadura-teknikak 
- Soldadura biguna.  
- Ekarpen-materialak eta desugertzaileak. 
- Soldadura oxiazetilenikoa eta xafla meheko oxiebaketa. 
- Arku bidezko soldadura elektrikoko ekipoak. 
- Elektrodo-motak. 
- Soldatzeko oinarrizko teknikak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
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– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 

 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 

eskakizunak hartuko dira kontuan: Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak 


