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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
MOTOR TERMIKOEN HOZTE- ETA LUBRIFIKAZIO-SISTEMEN 
MANTENTZE-LANAK (Zeharkakoa) 

Iraupena 90 

Baldintzatua 

Kodea  UF1215 

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 

Bi eta lau aldiko motor termikoen 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, motor termikoen hozte- eta lubrifikazio-sistemen mantentze-lanei dagokienez, eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ibilgailuen motorretan erabiltzen diren lubrifikatzaileen ezaugarriak deskribatzea. 

EI1.1 Motorretan erabiltzen diren olioen eta lubrifikatzaileen sailkapena azaltzea, API eta ACEA lubrifikatzaileak sailkatzeko 
araudiaren arabera. 
EI1.2 Olio sintetikoen eta mineralen arteko aldeak, haien aplikazioak eta SAE biskositatearen indizea azaltzea. 
EI1.3 Olioen eta koipe lubrifikatzaileen biskositatea konparatzea. 

A2: Motor termikoen lubrifikazio-sistemen osaera eta funtzionamendua deskribatzea, haiek diagnostikatzeko eta mantentze-lanetan erabili 
beharreko prozedura hautatzeko. 

EI2.1 Motor baten lubrifikazio-sistema deskribatzea, haren osagaiak zerrendatuz eta osagai bakoitzak duen funtzioa azalduz. 
EI2.2 Motorrak koipeztatzeko moduak ezagutzea: zipriztinezkoa, presio bidezkoa eta karter heze eta lehorraren bidezkoa. 
EI2.3 Ponparen eta gainpresio-balbularen funtzioa eta ponpa-mota desberdinak deskribatzea. 
EI2.4 Iragazkiaren, "by pass" balbularen eta atzera ezineko balbularen funtzioa azaltzea. 
EI2.5 Olioaren presioa kontrolatzeko eta olioa aldatzeko tarteak kontrolatzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.6 Olioaren hozte-mota desberdinak zehaztea eta haien beharra azaltzea. 
EI2.7 Beste sistema batzuekin, tenkagailu hidraulikoekin, tanga hidraulikoekin, banaketa-aldagarriekin eta abarrekin duten erlazioa 
azaltzea. 

A3: Motor baten hozte-sistemak deskribatzea, haren osagaiak zerrendatuz eta osagai bakoitzak duen funtzioa azalduz. 
EI3.1 Motor termikoetarako likido hoztaileen espezifikazioak, motak eta araudia (UNE, SAE) azaltzea. 
EI3.2 Dentsimetroarekin eta errefraktometroarekin egiaztatzea fluidoaren egoera eta kontzentrazioa behar bezalakoak direla eta 
izotz-kontrakoaren kontzentrazioaren eta lortutako babesaren arteko erlazioa egokia dela. 
EI3.3 Zirkuituko presurizazio-balbularen eta termostatoaren funtzionamendua azaltzea. 
EI3.4 Tenperatura, termokontaktu eta elektrohaizagailu, arrastatze mekanikoko haizagailu eta haizagailu bimetaliko eta 
hidrodinamikoen kontrol-sistemak deskribatzea. 
EI3.5 Erradiadore-mota desberdinak eta muntatzeko aukerak ezagutzea. 
EI3.6 Zirkuitua purgatzearen garrantzia eta purgatze-lanak nola egiten diren azaltzea. Automatikoki purgatzeko sistemak ezagutzea. 
EI3.7 Aire bidezko hozte-sistemaren bereizgarriak azaltzea. 
EI3.8 Martxaren korronte bidezko hozte-sistema azaltzea. 
EI3.9 Hozte behartua osatzen duten elementuak deskribatzea. 

A4: Motor termikoen lubrifikazio-sistemen mantentze-lanak egitea, ekipo, erreminta eta tresneria espezifikoarekin. 
EI4.1 Motorren lubrifikazio-sistema osatzen duten elementuak eta haien kokapena identifikatzea. 
EI4.2 Osagaiak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesua zehazteko dokumentazio teknikoa hautatzea. 
EI4.3 Olio-ponpa bat muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketen segida egitea, dokumentazio teknikoan ezarritakoari jarraituz 
EI4.4 Motorrerako olioaren erradiadore bat desmuntatzea, aztertzea eta muntatzea. 
EI4.5 Olio-presioa kontrolatzeko eskuzko kontaktuaren funtzionamenduari eta doitasunari begiratzea. 
EI4.6 Ihesik ez dagoela egiaztatzea eta estankotasun egokia duela ziurtatzea. 
EI4.7 Lubrifikazio-sistemaren funtzionamendu-presioa egokia dela egiaztatzea, dokumentazio teknikoaren arabera. 
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EI4.8 Eragiketa batean eta bestean erabiltzen diren ekipoak, tresnak eta erremintak modu egokian erabiltzea. 
EI4.9 Eragiketa batean eta bestean ezarritako segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatzea. 

A5: Motor termikoen hozte-sistemen mantentze-lanak egitea, baliabide eta tresneria espezifikoarekin. 
EI5.1 Motorren hozte-sistemaren osagaiak eta ibilgailuan duten kokalekua identifikatzea. 
EI5.2 Osagaien egiaztapen-, muntatze- eta desmuntatze-prozesua zehazteko dokumentazio teknikoa hautatzea. 
EI5.3 Hozte-ponpa bat desmuntatzea eta muntatzea, dokumentazio teknikoan ezarritakoari jarraituz. 
EI5.4 Hozte-erradiadore bat, haren kanalizazioak eta haizagailuak desmuntatzea, ondo daudela egiaztatzea eta muntatzea. 
EI5.5 Hozte-termostato bat ordeztea eta ondo funtzionatzen duela egiaztatzea. 
EI5.6 Motorraren haizagailuak eta tenperatura-sentsorea kontrolatzeko termokontaktuen funtzionamenduari eta zehaztasunari 
begiratzea. 
EI5.7 Ihesik ez dagoela egiaztatzea eta estankotasun egokia duela ziurtatzea; motorraren funtzionamendu-tenperatura egokia dela 
egiaztatzea, dokumentazio teknikoaren arabera. 
EI5.8 Eragiketa batean eta bestean erabiltzen diren ekipoak, tresnak eta erremintak modu egokian erabiltzea. 
EI5.9 Eragiketa batean eta bestean ezarritako segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatzea. 

 

Edukiak 

1. Motorraren lubrifikazio-sistema  
- Lubrifikatzaileak, motak, propietateak eta ezaugarriak, sailkapena eta mantentze-lanen tarteak. 
- Lubrifikazio-sistemak. Karter-motak. 
- Ponpa-motak eta mugimenduaren transmisioa.  
- Olioa hozteko gailuak. 
- Olio-iragazkien teknologia. 
- Olioaren presioaren eta motorraren barnealdeko presioaren kontrola. 
- Gasgabetze-sistema eta olio-lurrunen birziklatzea.  
- Sistemaren aldizkako mantentze-lanak. 

2. Motorraren hozte-sistema 
- Aire edo ur bidezko hozte-sistema. 
- Bero-trukagailu motak.  
- Haizagailu-motak eta haien transmisioa. 
- Fluido hozgarriak, ezaugarriak eta mantentze-lanak, izotz-kontrakoaren kontzentrazioaren garrantzia. 
- Motorraren funtzionamendu-tenperaturaren kontrola. Termostato gidatua. 
- Elementu elektrikoen eta haiei lotutako zirkuituen funtzionamendua eta eraketa. 
- Sistemaren aldizkako mantentze-lanak. 

3. Hondakinak biltzeko teknikak eta ekipoak 
- Olioak eta hozgarriak isurpenen eta xurgatzeen arabera biltzea. 
- Olioak eta hozgarriak biltzeko ekipoen prestaketa. 
- Likidoak erauzteko eta iragazkiak aldatzeko egin beharreko urratsak. 
- Birziklatzeko likidoen edukiontzien manipulazioa eta etiketatzea. 
- Hondakin likidoak eta iragazkiak biltzeko prozesuaren trazabilitatea. 

4. Aldizkako mantentze-lanak eta matxuren konponketa. 
- Mantentze-lanen aldizkakotasuna, fabrikatzaileen arabera. 
- Olioen, lubrifikatzaileen eta hozgarrien analisia. 
- Mantentze-lanen adierazleak zeroan jartzea. 
- Matxuren konponketako elementuen desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuak. 
- Matxuren konponketako egiaztapenen prozesuak. 

 

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. 

 
Prestakuntza--atal hau egiteko gainditua izan behar du  UF1214: Bi eta lau aldiko motor termikoen mantentze-lanak.  
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak 


