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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
DIESEL ZIKLOKO MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIEN 
MANTENTZE-LANAK 

Iraupena 90 

Espezifikoa 

Kodea  UF1217 

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 

Otto 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 LB3 lanbide-burutzapenarekin eta LB4 lanbide-burutzapeneko diesel motorrei buruzko atalarekin.  

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
C1 Aire- eta erregai-nahasketaren ezaugarriak eta propietateak azaltzea. 

EI1.1 Automobilgintzako gasolioaren ezaugarriak, zetano-indizea eta hotzeko portaera, eta iragazteko gaitasuna azaltzea. 
EI1.2 Diesel motorreko turbulentziaren garrantzia azaltzea; kamera eta aurrekamera-motak ezagutzea. 
EI1.3 Zuzeneko injekzioko eta aurrekameretako injekzioko motorretako errekuntzaren garapena eta nahasketa sortzeko prozesua 
azaltzea. 

A2 Errekuntzaren zirkuitua (tangatik injekzio-sistemaraino) osatzen duten elementu edo parametroen funtzioa identifikatzea eta azaltzea. 
EI2.1 Elikadura-konduktuak eta erregaiaren itzulera deskribatzea eta kokatzea. 
EI2.2 Erregaiaren tenperaturak duen garrantzia eta hura kontrolatzeko moduak azaltzea (hozkailuak eta gasolio-berogailuak). 
EI2.3 Erregaia iragazteak duen garrantziaren berri izatea eta iragazki- eta dekantagailu-motak ezagutzea. 
EI2.4 Ponpa, injekzioa transferitzeko presio, aitzinamendu, erreguladore, dosifikazio eta banaketa, eta sistema zuzentzaileen 
ezaugarriak eta motak deskribatzea. 
EI2.5 Zeharkako injekzioaren funtzionamendu-printzipioa eta haren berezitasunak, aurrekamerak eta injekzio-presioa azaltzea. 
EI2.6 Zuzeneko injekzioaren funtzionamendu-printzipioa, berezitasunak eta injekzio-presioa azaltzea. 
EI2.7 Injekzio-mota desberdinen kudeaketa elektronikoa ezagutzea: ponpa lerrokatuak, ponpa birakariak, errail komun bidezkoa eta 
injektore-ponpa.  

A3 Diesel motorretako kutsaduraren aurkako sistemak, funtzioak, elementuak eta parametroak azaltzea. 
EI3.1 Oxidazio-katalizatzailea, haren funtzioa, tratatzen dituen gasak eta han sortzen diren erreakzioak deskribatzea; dieselen banda 
zabaleko lambda zundaren funtzioa. 
EI3.2 EGR (ihes-gasen birzirkulazioa) sistema, haren funtzionamendua eta birzirkulatzen duten ihes-gasen hoztearen garrantzia 
deskribatzea. 
EI3.3 Partikulen iragazkia, haren funtzionamendua, errekuntzaren eta ihes-gasen tenperaturaren garrantzia, birsortze-prozesua eta 
erregaiko aditiboak deskribatzea. 

A4 Motorraren funtzionamendua aztertzea, ebaluatuz zer eragin duen errendimenduan eta ihes-gasen eraketan, zer aldaketa eragiten 
dituen parametroetan eta zer matxura sorrarazten dituen. 

EI4.1 Egiaztatze- eta diagnosi-ekipoen funtzionamendua eta maneiua, EOBD protokoloa eta haren funtzio nagusiak deskribatzea. 
EI4.2 Motorretan, oro har, izaten den gainelikaduraren garrantzia, eta diesel ziklokoetan, bereziki, izaten dena azaltzea eta sistemak 
aipatzea. 
EI4.3 Geometria finkoko eta aldakorreko turbokonpresoreen eta haren erregulazio mekaniko eta elektronikoko sistemen 
funtzionamendua azaltzea; desberdintasunak aztertzea. 
EI4.4 Konpresore bolumetrikoen berezitasunak azaltzea. 
EI4.5 Aire-hozkailuaren ("intercooler") garrantzia eta xurgatutako eta botatako airearen tenperaturaren kontrola ezagutzea. 

A5 Diesel zikloko motorretako sistema osagarrien matxurak (benetakoak edo simulatuak) identifikatzea, hura osatzen duten zirkuituak 
aztertuz eta diagnostiko-ekipo, -baliabide eta -teknika egokiak erabiliz. 

EI5.1 Aztertu beharreko sistema edo elementua identifikatzea ibilgailuan edo maketan, neurketa-puntu egokia hautatzea, eta EOBD 
konexioa aurkitzea, behar den dokumentazio teknikoa erabiliz. 
EI5.2 Neurketa- edo kontrol-ekipoa hautatzea eta prestatzea, kontrolatu beharreko parametroa kontuan hartuz. 
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EI5.3 Gainelikadura-sistema begiratzea, eta airearen presioa eta erregulazio-sistemaren funtzionamendua kontrolatzea (presioko eta 
hutseko hodiak, balbulak eta elektrobalbulak). 
EI5.4 Ekipoa konektatzea eta motorraren Kontrol Unitateak erregistratutako parametroen irakurketa egitea; erregistratuta egon 
litezkeen matxurak lortzea eta behar bezala interpretatzea. 
EI5.5 Matxuraren diagnostiko-prozesuaren sekuentziazio logikoaren diagrama eta zuzenketa-prozesua egitea. 

A6 Motorraren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea, beharrezkoak diren ekipo, erreminta eta tresnekin. 
EI6.1 Desmuntaketa- eta muntaketa-prozesua eta egon litezkeen doikuntzak deskribatzea.  
EI6.2 Lan horiek egiteko behar diren baliabide, erreminta eta tresna espezifikoak hautatzea, matxura identifikatutakoan. 
EI6.3 Parametroen balioen ordez espezifikazio teknikoetan adierazitakoak ezartzea. 
EI6.4 Ekipoak eta baliabideak erabiltzeko arauak aplikatzea, baita lan-prozesuan zehaztutako segurtasun-arauak ere. 

A7 Injekzio mekanikoko diesel motor baten elikadura- eta errekuntza-sistemaren mantentze-lanak egitea, dagokion doitasunarekin. 
EI7.1 Errekuntzako elikadura-zirkuituaren purgatzea edo zebatzea. 
EI7.2 Injekzio-ponpetako etete-elektrobalbulak ordeztea. 
EI7.3 Ibilgailuaren ponpa desmuntatzea eta muntatzea; ezartzea eta fasean jartzea. 
EI7.4 Aitzinamendu mekanikoko mekanismoak, gutxieneko erralenti hotza eta beroa eta erregimen maximoa doitzea. 
EI7.5 Aurrez berotzeko sistema eta ondoren berotzeko funtzioa begiratzea. 

� Berogailuak begiratzea, desmuntatzea eta muntatzea. 
EI7.6 Aurrekamerak kulata desmuntatu baten gainean desmuntatzea eta muntatzea. 
EI7.7 Injektoreak desmuntatzea eta muntatzea: 

� Irekitze-presioa begiratzea eta doitzea. 

� Ihinztatzea eta zurrusta-modua begiratzea. 

� Estankotasuna begiratzea 

�  Toberak ordeztea. 
EI7.8 Turbokonpresore bat desmuntatzea eta muntatzea. 

� Hodiaren eta zirkuitu pneumatiko guztiaren, kanalizazioen eta aire-hozkailuaren ("intercooler") estankotasuna begiratzea. 

� Aire-hozkailuaren ("intercooler") eraginkortasuna kontrolatzea. 

A8 Ponpa birakari, errail komun ("common rail") eta injekzio-ponpa bidezko zuzeneko injekzio elektronikoko diesel motorren elikadura- eta 
errekuntza-sistemaren mantentze-lanak egitea, behar den doitasunarekin: 

EI8.1 Kontrol Unitateko diesel motorren sarrerako eta irteerako seinale espezifikoak begiratzea. Oszilograma adierazgarrienak 
lortzea. 
EI8.2 EGR ihes-gasen birzirkulazio-sistema desmuntatzea, begiratzea eta muntatzea. 
EI8.3 Partikulen iragazki bat desmuntatzea eta muntatzea. 
EI8.4 Azeleragailuaren pedalaren sentsorea desmuntatzea, begiratzea eta muntatzea 
EI8.5 Errekuntza-, elikadura- eta itzulera-lerroak, iragazkiak, dekantazio-sistemak eta itzulera-hozkailuak eta gasolio-elikadurako 
berogailuak begiratzea. 
EI8.6 Ponpa birakari bidezko zuzeneko injekzioko motorretan, haietako elementu bereziak (injektorearen altxaera-sentsorea, 
dosifikatzailea, irristailuaren posizio-sentsorea…) ondo dauden begiratzea eta, hala badagokie, desmuntatzea eta muntatzea 
EI8.7 Errail komun bidezko zuzeneko injekzioko motorretan, haiei dagozkien berezitasunak dituzten elementuak (injektoreak, presio-
erreguladorea, presio-sentsorea, presio altuko ponparen hirugarren pistoiaren deskonexioa…) begiratzea eta, hala badagokio, 
desmuntatzea eta muntatzea 
EI8.8 Injektore-ponpa multzoaren bidezko zuzeneko injekzioko motorretan, haiei dagozkien berezitasunak dituzten elementuak 
(ponpa-injektore multzoa, bi etapako ponpa) begiratzea eta, hala badagokio, desmuntatzea eta muntatzea 
EI8.9 Geometria aldakorreko turbokonpresore baten erregulazio-elektrobalbula begiratzea eta ordeztea.  
EI8.10 Kontrol-unitatea gainerako kontrol-unitateekin (ABS, ibilgetzailea, tresna-koadroa, klimatizagailua…) harremanetan dagoela 
egiaztatzea 
EI8.11 Kontrol-unitateko matxuren memoria irakurtzea eta zirriborroa egitea. 

 

Edukiak 

1. Injekzioko diesel motorren errekuntzako elikadura-sistemak 
- Ibilgailu arinetako eta astunetako errekuntzako elikaduraren oinarrizko zirkuituak. 
- Erregai-tanga. 
- Elikadura-ponpa mekanikoak eta elektrikoak. 
- Eskuz purgatzeko ponpa. 
- Erregaiaren dekantagailu-sistema. 
- Iragaz daitezkeen elementuak. 
- Elikadura-hodiak eta haien mihiztatzeak. 
- Ingurua hozteko gailuak. 
- Ponpa birakariak: 

• Mota nagusiak. 
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• Ezaugarriak eta sistema osagarriak. 

• Funtzionamendu-printzipioa. 

• Mota desberdineko jartze eta sinkronizazioa. 

• Kontrol elektronikoko ponpa birakariak. 
- Lerroko ponpak: 

• Ezaugarriak eta sistema osagarriak. 

• Funtzionamendu-printzipioa. 

• Lerroko ponparen dosadoa eta jartzea. 

• Kontrol elektronikoko lerroko ponpak. 

2. Zuzeneko injekzio elektroniko dieselaren sistemak 
- Eboluzioa, motak eta funtzionamendu-printzipioa. 
- Osagaien identifikazioa. 
- Sentsoreak, kontrol-unitatea eta eragingailuak. 
- Autodiagnosi-sistemak. 
- EOBD protokoloa, komunikazio-lerro multiplexatuak. 
- Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-prozesuak. 
- Errail komun bidezko sistemak ("common rail"): motak eta ezaugarriak. 
- Sistemak, ponpa-injektorea multzo elektronikoaren arabera: motak, ezaugarriak. 

3. Gainelikadura-sistemak: turbokonpresoareak eta konpresoreak. 
- Funtzionamendu-printzipioa, ezaugarriak eta motak; turbokonpresoreen eta konpresoreen arteko desberdintasunak. 
- Puzte-presioa erregulatzeko sistemak; geometria finkoa eta aldakorra. 
- Sistemaren eta haren osagaien egiaztapen nagusiak. 

4. Kutsaduraren aurkako sistemak diesel motorretan 
- Opazimetroa, parametroen interpretazioa. 
- Diesel motorretako ihes-gasei buruzko araudia, EURO V araua. 
- Ihes-gasen birzirkulazioko sistema (EGR, AGR). 
- Funtzionamendu-printzipioa eta osagaien identifikazioa. 
- Birzirkulatzen duten ihes-gasen hoztea. 
- Oxidazio-katalizatzailea. 
- Partikulen iragazkia (FAP) 
- Tenperatura eta presio diferentzialeko zundak. 
- Birsortze-zikloa, erregaiari aditiboak gehitzea. 
- Osagaien identifikazioa eta egiaztapen nagusiak. 

 

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. 


