
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
OTTO ZIKLOKO MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIEN 
MANTENTZE-LANAK  

Iraupena 90 

Espezifikoa 

Kodea  UF1216 

Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua Ibilgailuen elektromekanika 

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

Prestakuntza-modulua  Motorraren sistema osagarriak Iraupena 180 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

DIESEL ZIKLOKO MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIEN 
MANTENTZE-LANAK 

Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0133_2: MOTOR TERMIKOAREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-
ataleko LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gasolina-motorren nahastearen eraketa aztertzea. 

EI1.1 Gasolina komertzialen ezaugarriak eta propietateak azaltzea. Oktano-indizea. 
EI1.2 Nahasketa-mota desberdinak ezagutzea, motor-momentuaren eskaeraren arabera. 
EI1.3 Nahasketa estekiometriko kontzeptua definitzea. 
EI1.4 Zeharkako injekzioko motor baten nahastea nola osatzen den azaltzea. Nahaste homogeneoak. 
EI1.5 Zuzeneko injekzioko motor baten nahastea nola osatzen den azaltzea. Nahaste geruzatuak eta nahaste pobrea. 

A2: Otto zikloko motorretako pizte-sistemen eraketa eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI2.1 Motor-momentuaren esfortzu desberdinetan behar den pizte-aitzinamendua azaltzea. Eragiten duten faktoreak. 
EI2.2 Txinpartaren kalitatea, bujia-motak eta maila termikoa zehazten dituzten parametroak ezagutzea. 
EI2.3 Pizte-sistema bateko ixte-angeluaren kontzeptua definitzea eta haren garrantzia eta pizte-motaren araberako balio bereziak 
azaltzea. 
EI2.4 Goi-tentsioko banaketa estatikoa duten pizte-sistemak eta sistema mekaniko, elektroniko eta elektroniko integralak ezagutzea. 
EI2.5 Sistema bateko eta besteko osagaiak eta haien funtzionamendua ezagutzea: pizte-bobinak, potentzia-etapak, kalkulagailuak, 
eta indukziozko eta Hall efektuko sentsoreak. 

A3 Otto zikloko motorretako aire xurgatuko zirkuitua eta erregaiaren zirkuitua osatzen duten elementuen funtzioa identifikatzea eta azaltzea  
EI3.1 Sarrera-airearen sistemako osagaiak eta haien funtzioa ezagutzea. 
EI3.2 Iragazketaren garrantzia azaltzea, eta motor termiko batean eta bestean erabiltzen diren iragazki-mota desberdinak ezagutzea. 
EI3.3 Sarrera-kolektorea, haren funtzioa, diseinuaren garrantzia eta geometria aldakorreko kolektoreak aztertzea.  
EI3.4 Erregai-zirkuituaren osagaiak ezagutzea, tangatik injektoreetarainokoak; haren xedea eta funtzionamendua eta injekzio-
sistemaren araberako eraikuntzak azaltzea. 

A4 Otto motorren injekzio-sistemak, eraketa eta funtzionamendua aztertzea. 
EI4.1 Injekzio-sistemak ezaugarrien arabera sailkatzea eta ezagutzea. 
EI4.2 Sistema bateko eta besteko sentsoreak eta eragingailuak, haien xedea eta funtzioa, eta ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko 
modu egokia deskribatzea. 
EI4.3 Injekzio-sistemen kudeaketa elektronikoa aztertzea, eta kalkulagailuak funtzionamendu-egoera jakin batzuetan ematen duen 
erantzuna ulertzea. 
EI4.4 PGL elikatze-sistemako elementu hauek ezagutzea: gainelikadura-presioa, erreduktoreak eta nahasgailuak 
(desgasifikatzaileak), eta abiarazte, osteko abiarazte, berotze, azeleratze eta karga oso eta karga partzialaren faseetan kontrolatu 
beharreko parametroak. 

A5 Kutsaduraren aurkako sistemako funtzio, elementu edo parametro hauek azaltzea: 
EI5.1 Erralenti, karga partzial eta karga osoaren parametroak zein diren definitzea. 
EI5.2 Begizta itxiko erregulazioaren kontzeptua ezagutzea, ihes-gasen konposizioa eta lambda erregulazioa aplikatuz. 
EI5.3 Ihes-gasak katalizatzaile erregulatuaren bidez garbitzeko sistemaren funtzionamendua deskribatzea. 
EI5.4 Nitrogeno-oxidoen metagailua eta NOx zunda deskribatzea; funtzionamendua eta birsortze-prozesua ezagutzea. 
EI5.5 Airea injektatzeko sistema sekundarioa eta haren osagaiak eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI5.6 Ihes-gasen birzirkulazioko sistema (EGR) deskribatzea. 
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EI5.7 Motorraren funtzionamendua aztertzea, ebaluatuz zer eragin duen errendimenduan eta ihes-gasen eraketan, zer aldaketa 
eragiten dituen parametroetan eta zer matxura sorrarazten dituen. 

A6 Motorreko sistema osagarrien matxurak (errealak edo simulatuak) identifikatzea: 
EI6.1 Egiaztatze- eta diagnosi-ekipoen funtzionamendua eta maneiua eta EOBD protokoloa deskribatzea; lortutako datuak 
interpretatzea. 
EI6.2 Aztertu beharreko sistema edo elementua identifikatzea ibilgailuan edo maketan, neurketa-puntu egokia hautatzea, eta EOBD 
konexioa aurkitzea, behar den dokumentazio teknikoa erabiliz. 
EI6.3 Neurketa- edo kontrol-ekipoa hautatzea eta prestatzea, kontrolatu beharreko parametroa kontuan hartuz. 
EI6.4 Ekipoa konektatzea eta motorraren Kontrol Unitateak erregistratutako parametroen irakurketa egitea; erregistratuta egon 
litezkeen matxurak lortzea eta behar bezala interpretatzea. 
EI6.5 Matxuraren diagnostiko-prozesuaren sekuentziazio logikoaren diagrama eta zuzenketa-prozesua egitea. 

A7: Diagnostikatutako matxuren konponketak eta motorreko sistema osagarrietako doikuntzak egitea 
EI7.1 Turbokonpresorea erregulatzea eta prestatzea: 

� Geometria finkoko turbo baten (waste gate) erregulazio-balbula doitzea eta begiratzea. 

� Geometria aldakorreko turbokonpresore baten erregulazio-elektrobalbula ordeztea eta begiratzea. 

� Turbokonpresorearen funtzionamendua, lasaierak eta estankotasuna begiratzea. 
EI7.2 Iheseko airearen injekzio-sistema ordeztea eta begiratzea. 
EI7.3 Injekzio-arrapala eta injektoreak desmuntatzea eta muntatzea; estankotasun-junturak ordeztea. 
EI7.4 Birabarkiaren posizioaren eta biratze-abiaduraren bulkada-sentsoreak (induktiboa eta/edo Hall efektukoa) ordeztea eta 
begiratzea; sistema sekuentzialetako espeka-ardatzaren posizioaren sentsorea ordeztea. 
EI7.5 Piztearen amaierako potentziaren etapa (aukera badago) eta bobina(k) ordeztea (EFS, DFS) eta ondo dauden begiratzea. 
EI7.6 Erregaiaren ponpa elektrikoa desmuntatzea eta muntatzea; arrapalaren presioa eta emaria begiratzea. 
EI7.7 Tximeletaren eta/edo tximeleta-kutxaren potentziometroa kontrolatzeko unitatea ordeztea, begiratzea eta sinkronizatzea. 

A8: Motorraren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea, beharrezkoak diren ekipo, erreminta eta tresnekin. 
EI8.1 Desmuntatze-, muntatze- eta erregulatze-lanen sekuentzia egitea, ezarritako prozedurari jarraituz. 
EI8.2 Lan horiek egiteko behar diren baliabide, erreminta eta tresna espezifikoak hautatzea. 
EI8.3 Kontrol-unitateko matxuren memoria irakurtzea, interpretatzea eta haren zirriborroa egitea.  
EI8.4 Kontrol-unitatea gainerako kontrol-unitateekin (ABS, ibilgetzailea, tresna-koadroa, klimatizagailua…) komunikatuta dagoela 
egiaztatzea 
EI8.5 Kontrol Unitateko sarrerako eta irteerako seinaleak begiratzea, ordeztea eta kodetzea; ibilgailuaren ibilgetzaileari egokitzea. 
EI8.6 Parametroen balioen ordez espezifikazio teknikoetan adierazitakoak ezartzea. 

 

Edukiak 

1. Pizte-sistemak  
- Pizte-bujiak: motak eta ezaugarriak. 
- Piztearen aitzinamendua. 
- Dwell ehunekoa eta ixte-angelua. 
- Zirkuitu primario eta sekundarioetako tentsio- eta intentsitate-balioak. 
- Oszilograma garrantzitsuenak. 
- Pizte-sistemak: mekanikoa, elektronikoa eta elektroniko integrala; goi-tentsioko banaketa estatikoa. 
- Sistemaren eta haren osagaien egiaztapen nagusiak. 

2. Sarrera- eta ihes-sistemak 
- Sarrera-zirkuitua, haren eta osagaien identifikazioa. 
- Sarrera-kolektorea, ezaugarriak, erresonantzia-hodiak. 
- Airearen iragazketa: garrantzia eta iragazki motak. 
- Ihes-hodia: kolektorea, aurreisilgailua eta ihes-isilgilua, lotura-elementuak. 
- Sistemaren eta haren osagaien egiaztapen nagusiak. 

3. Motor-momentuaren sistema zuzentzaileak 
- Geometria aldakorreko kolektorea; haren abantailak. 
- Banaketa aldakorra: funtzionamendu-printzipioa, motak eta bariazioak. 
- Gainelikadura: konpresoreak eta turbokonpresoreak, gainelikadura mailakatua. 

4. Erregaiaren elikadura-sistema 
- Karburagailua, funtzionamendu-printzipioa eta diagnosia. 
- Erregaiaren injekzio elektronikoa. Eboluzioa eta funtzionamendu-printzipioa. 
- Erregaiaren injekzio-sistema motak: 

• Injekzio jarraituaren eta etenaren sistemak. 

• Puntu bateko eta puntu anitzeko injekzioaren sistemak. 
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• Askotariko injekzioaren eta injekzio erdisekuentzial eta sekuentzialen sistemak. 

• Zeharkako eta zuzeneko injekzioaren sistemak. 
- PGL-dosifikagailuen sistemak. Berezitasunak. 
- Sistemetan erabiltzen diren sentsoreak. 
- Eragingailuak edo unitate terminalak eta ezaugarriak. 
- Kontrol-unitatea, kartografia. Eskemak. 
- Autodiagnosi-sistemak. 
- EOBD protokoloa, komunikazio-lerro multiplexatuak. 

5. Gasak arazteko sistemak 
- Otto zikloko motorretako ihes-gasak arazteko sistemak: 

• Aire sekundarioa injektatzeko sistema. 

• Hiru bideko katalizatzailea, hark tratatzen dituen gasak eta han sortzen diren erreakzioak. 

• Lambda zundak, jauzi-zundak, banda zabalekoak eta haien aplikazioak, kokalekua eta funtzionamendua. 

• Lambda zundak, motak, funtzioak eta haien egiaztapenak. 

• Nitrogeno-oxidoen metagailuak, NOx zundak, ihes-gasetako tenperatura-zundak, metagailuaren birsortze-zikloa. 
- Gasolinazko zuzeneko injekzioko motorren eta PGL (petrolio-gas likidotu) bidez elikatutakoen berezitasunak. 
- Gas-analizatzailea, parametroen interpretazioa. 
- Ihes-gasei buruzko araudia, EURO V araua. 

6. Matxurak topatzeko teknikak. 
- AMFEC teknikak, hutsegite-moduen analisia, eta haren ondorioak eta kritikotasuna. 
- Matxura-zuhaitza eta diagnosi-koadroak. 
- Matxurei eta konponketei buruzko eskuliburuak, fabrikatzaileek emandakoak. 
- Sintomen diagnosia eta analisia lortzeko metodo sistematikoa. 

 

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. 

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

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


