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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
BI ETA LAU ALDIKO MOTOR TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK 
(Zeharkakoa) 

Iraupena 90 

Baldintzatua 

Kodea  UF1214 

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 

Mekanizazio-teknikak eta metrologia (Zeharkakoa) 

Iraupena 

50 

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_2: MOTOR TERMIKOAREN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-ataleko LB4 lanbide-
burutzapenarekin, bi eta lau aldiko motorren mantentze-lanei dagokienez, eta LB2rekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bi eta lau aldiko motorren eraketa eta funtzionamendua deskribatzea, haien mantentze- eta konponketa-lanak behar bezala egiteko. 

EI1.1 Bi eta lau aldiko motorren osagaiak zerrendatzea, betetzen duten funtzioarekin erlazionatzea eta haien arteko diferentziak 
aztertzea. 
EI1.2 Bi eta lau aldiko motorren ziklo termodinamikoa azaltzea. 
EI1.3 Motorren diagrama teorikoak eta errealak azaltzea. 
EI1.4 Otto eta Diesel zikloen arteko diferentziak zehaztea. 
EI1.5 Kontzeptu hauek azaltzea eta elkarrekin erlazionatzea: kalibrea, ibiltartea, zilindrada, konpresio-erlazioa, potentzia eta motor-
momentua, potentzia fiskala. 

A2: Zilindro anitzeko motorrak sailkatzea, deskribatzea eta haien ezaugarri orokorrak eta funtzionamendua azaltzea. 
EI2.1 Motorrak hauen arabera sailkatzea: zilindroen kopurua eta kokapena, zilindroak lerroan dituzten motorrak, V formakoak, W 
formakoak, erradialak eta aurkako zilindroak. 
EI2.2 Zilindroak zerrendatzeko arauaren berri izatea eta izan litzakeen pizte-aginduak zehaztea. 
EI2.3 Motorren banaketa-diagramak egitea eta interpretatzea. 
EI2.4 Pistoi birakarien motorrak ezagutzea, eta haien abantailak eta eragozpenak zerrendatzea. 

A3: Motorretan zilindro-blokea muntatzeko egin behar diren erregulatzeak eta doikuntzak egitea. 
EI3.1 Pistoiaren segmentu-mota desberdinak, haien kokapena eta haiek ezartzeko modua ezagutzea. 
EI3.2 Buloia pistoian eta bielan muntatzeko aukerak eta eraikuntza-motak deskribatzea. 
EI3.3 Erabiltzen diren pistoiak eta tresnak muntatzeko prozesua egitea. 
EI3.4 Bielak eta haien muntaketa kontrolatzea eta egiaztatzea. 
EI3.5 Birabarkiaren orekatze estatikoa eta dinamikoa gauzatzea.  
EI3.6 Birabarkia bankadan muntatzea eta kojineteen jokoari begiratzea. 
EI3.7 Motorretako atorra hezeen muntaketek lehorrekiko eta zilindro taillatuekiko zer berezitasun dituzten azaltzea. 

A4: Kulatan eta motorraren banaketan egin beharreko erregulatzeak, doikuntzak eta prestatzeak azaltzea. 
EI4.1 Lan hauek ezagutzea: kulataren mantentze-lanak, balbula-gidak eta -asentuak ordezkatzea, kulata lautzea eta estankotasuna 
kontrolatzea. 
EI4.2 Takeak erregulatzeko prozesua, haien beharra eta take hidraulikoen funtzionamendua azaltzea. 
EI4.3 Balbulek kulatan izan ditzaketen ezartze desberdinak, eragiteko moduak eta sarreraren eta ihesaren arteko aldeak ezagutzea; 
balbula anitzeko motorrek zer abantaila dituzten jakitea. 
EI4.4 Motor batean ezartzeko muntaia desberdinak azaltzea, honen araberakoak izaten baitira: espeka-ardatzen eta arrastatze-
elementuen kokapenaren eta kopurua, katea, uhala edo gurpil horzdunak.  
EI4.5 Banaketaren arrastatze-sistemako osagaiak eta haien funtzioa zehaztea. 
EI4.6 Banaketaren kokapen eta sinkronizazioaren garrantzia eta haren prozesua azaltzea. 

A5: Motorren desmuntatze- eta muntatze-prozesuak egitea bankuan. 
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EI5.1 Motor baten atorrak muntatzea eta desmuntatzea.  
EI5.2 Pistoian eta bielan buloia muntatzea. 
EI5.3 Motor baten zilindroetan pistoiak muntatzea, dagokion tresneria erabiliz eta segmentuak posizio egokian jarriz. 
EI5.4 Motorreko birabarkia desmuntatzea eta muntatzea, ardatz-lasaiera doitzea; inertzia-bolantea eta polea osagarria jartzea, 
oszilazio-motelgailua ondo dabilela egiaztatuz. 

A6: Kulata eta motorraren banaketa konpontzea, desmuntatzea eta muntatzea. 
EI6.1 Kulataren oinarriaren planoa baliabide egokiekin egiaztatzea, eta haren egoera zehaztea. 
EI6.2 Kulataren asentu, gida, ganbera eta aurreganbera egoera onean daudela egiaztatzea. 
EI6.3 Kulata bateko balbulen eta asentuen fresaketa eta esmerilaketa egitea. 
EI6.3 Banaketako balbulak, malgukiak, takeak, espeka-ardatzak eta gainerako elementuak desmuntatzea eta muntatzea, prozesu 
egokiari jarraituz. 
EI6.4 Takeak erregulatzea take mekanikoen motor batean. 
EI6.5 Take hidraulikoen motor bateko takeei begiratzea. 
EI6.6 Banaketaren arrastatze-sistema desmuntatzea eta muntatzea uhal eta katearen muntaketetan, ziurtatuz ondo jarrita eta 
sinkronizatuta daudela eta tentsio egokia dutela. 

A7: Sor litezkeen motorreko matxurak edo benetako matxurak diagnostikatzea eta konpontzea, diagnosi-teknikak, ekipoak egiaztatze-
tresneria eta fabrikatzailearen eskuliburuak erabiliz. 

EI7.1 Motorrean sor litezkeen barne-matxurak zehazteko probak egitea, konpresioa eta banaketaren kokapena eta sinkronizazioa 
ondo dauden begiratzea, ezohiko zaratarik egiten duen begiratzea eta abar. 
EI7.2 Motorreko elementuak arretaz aztertzea, hautemateko zerk eragiten dituen matxurak, pistoiaren eta konpresio-ganberaren 
kalteak, zilindroaren urradurak, bloke, atorra edo kulatako pitzadurak, etab. 
EI7.3 Motorraren barne- eta kanpo-estankotasunari begiratzea eta ziurtatzea ganbera eta zirkuituetatik kanpo ez dagoela fluidorik, 
oliorik eta hozgarririk. 
EI7.4 Egiaztapenetan lortutako parametroen balioak eta dokumentazio teknikoan emandakoak konparatzea. 
EI7.5 Egiaztatzea konponketak funtzionaltasun egokia duela, ihesik ez dagoela eta segurtasun-balioak betetzen direla, motor 
konpondua entregatzeko. 

A8: Ibilgailuetan erabiltzen diren motor termiko desberdinen aldizkako eta prebentziozko mantentze-lanak egitea. 
EI8.1 Behar diren datuak lortzea eta interpretatzea, aldizkako mantentze-lanak egiteko informazioa aurkezteko euskarriak erabiliz. 
EI8.2 Motorraren aldizkako mantentze-lanei lotutako elementuak ezartzea, azkeneko alditik igarotako denboraren arabera nahiz 
egindako kilometro-kopuruaren arabera. 
EI8.3 Aldizkako mantentze-lanak egitea, hala nola higatzen ari diren banaketako elementuak aldatzea: uhala, tenkagailuak eta 
arrabolak. 
EI8.4 Prebentziozko mantentze-lanak egitea; adibidez, oszilazio-motelgailua eta motorraren euskarriak ordezkatzea. 
EI8.5 Lan-agiriak betetzea, ordezkatutako materialak eta konpontzeko behar izan den denborak idatziz eta fabrikatzailearen 
estandarrarekin konparatuz. 

 

Edukiak 

1. Motor termikoak 
- Bi eta lau aldiko motorrak eta motor birakariak. 
- Diesel zikloko motorrak, mota nagusiak Otto ziklokoekin alderatuta. 
- Termodinamika: Ziklo teorikoak eta errealak. 
- Errendimendu termikoa eta erregaiaren kontsumoa.  
- Motorren kurba ezaugarriak. 

2. Zilindro anitzeko motorrak  
- Konpresio-ganbera, ganbera-motak eta eragina. 
- Motorraren eta zilindroen kokapena. 
- Zilindroen zenbakitzea eta pizte-ordena. UNE 10052-72 DIN 7302-1 arauak. 
- Otto zikloko motorrak eta diesel motorrak. Eraikuntza-ezaugarriak. 

3. Motor alternatiboen elementuak. Zilindro-blokea 
- Motorraren elementuen funtzioak eta nekea, esfortzu mekanikoak, marruskadurak, beroaren disipazioa eta materialak. 
- Pistoiak, eraikuntza-formak, osaera, errefortzuak.  
- Segmentuak eta buloiak. 
- Bielak, osaera eta egiaztapena, motak.  
- Pistoiaren eta bielaren muntaketa. 
- Birabarkia, osaera, orekatze estatikoa eta dinamikoa, birabarkiko kojineteak, motorreko bolantea eta oszilazio-motelgailua. 

4. Motor alternatiboetako, kulatako eta banaketako elementuak 
- Motorraren kulata, konpresio-ganbera, ganbera-motak eta aurreganberak. 
- Kulata-juntura, motak eta diesel motorretako junturen kalkulua. 
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- Motorraren banaketa, motak eta osaera. 
- Banaketaren arrastatze-elementuak. 
- Balbulak eta asentuak, takeak eta espeka-ardatzak, erregulatzeak. 
- Tanga hidraulikoak 
- Banaketaren lan- eta agindu-diagramak. 
- Erregulatzeak eta markak. Prestatzea. 

5. Aldizkako mantentze-lanak eta matxuren diagnostikoa 
- Motorren aldizkako mantentze-lanen taulak. 
- Elementu mekanikoetako matxurak diagnostikatzeko teknikak. 
- Lantegiko eta fabrikatzaileek egindako konponketei buruzko eskuliburuak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– 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. 

 
Trebakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1213: Mekanizazio-teknikak eta metrologia.  
 

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak 


