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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA OINARRIZKO SISTEMA ELEKTROMEKANIKOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0911: 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-egiturazkoen mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Elementu mugigarriak Iraupena 220 

Kanpoko eta barneko elementu mugigarriak eta ixte- eta jasotze-
sistemak 90 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Beiren konponketa eta ordezkapena 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0127_2 IBILGAILU BATEN ELEMENTU MUGIGARRIAK ORDEZTEA ETA/EDO KONPONTZEA 
gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin, sistema elektrikoen elementu sinpleei dagokionez, eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Karrozeria konpontzeko lanei eragin diezaieketen edo haiek oztopa ditzaketen elementu mekanikoak eta/edo elektrikoak aztertzea. 

EI1.1 Esekidura-, direkzio-, argiztapen- eta maniobra-sistemak eta motorra hozteko sistema osatzen duten elementuek zer funtzio 
duten identifikatzea. 
EI1.2 Esekidura-, direkzio-, argiztapen- eta maniobra-sistemei eta motorra hozteko sistemari zer konpontze-prozesuk eragiten dieten 
edo sistema horiek zer prozesuk oztopatzen dituzten identifikatzea. 

 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
 Beharrezko dokumentazio teknikoa prestatzea. 
 Lan-metodoa ezartzea, kontuan hartu beharreko parametroak zehaztea eta hautatutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 

A2: Elementu mekanikoak eta elektrikoak desmuntatzea, muntatzea eta erregulatzea, fabrikatzailearen espezifikazioen arabera. 
EI2.1 Karrozeriaren, esekidura-sistemaren eta direkzio-sistemaren deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

 Lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren balaztak erabiltzea. 
 Ezarritako estutze-pareak erabiltzea. 
 Kasu bakoitzean beharrezkoak diren erregulatzeak egitea. 
 Lasaierarik, zaratarik eta bibraziorik ez dagoela egiaztatzea. 

EI2.2 Karrozeriaren eta motorra hozteko sistemaren deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak desmuntatzea, 
muntatzea eta/edo ordeztea: 

 Motorra hozteko sistemaren elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 
 Likido hozgarria aldatzea. 
 Zirkuituan ihesik ez dagoela egiaztatzea. 
 Funtzionamendu-tenperatura egiaztatzea. 

EI2.3 Karrozeriaren eta sarrera- eta ihes-sistemen deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea 
eta/edo ordeztea: 

 Sarrera- eta ihes-sistemen elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 
 Ihesak, aire-hartuneak eta ihes-hodiko, isilgailuko, katalizatzaileko, sarrera-sistemako eta iragazkietako bibrazioak 

saihesteko beharrezko estutze eta doikuntzak egitea. 
 Material kutsatzaileak erabiltzeko ingurumen-segurtasuneko teknikak aintzat hartuz erabiltzea katalizatzaileak. 

EI2.4 Karrozeriaren eta argiztapen- eta maniobra-sistemen deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak desmuntatzea, 
muntatzea eta/edo ordeztea: 

 Argiztapen- eta maniobra-sistemen elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 
 Sistemak erregulatzea, elementuen argitasuna, garaiera eta argitze-distantzia arauen arabera egokitzeko beharrezko 

parametroak doituz. 
 Instalazioen eta ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 

EI2.5 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea eta bukaeran elementuak eraginkorrak direla 
egiaztatzea. 
EI2.6 Ezarritako segurtasun-arau pertsonalak eta ingurumenekoak betez eta errespetatuz egitea lanak. 
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Edukiak 
1. Ibilgailuaren oinarrizko zirkuitu elektrikoak  

– Oinarrizko elektrizitatea: Korronte-motak eta Ohm-en legea. 
– Osagai elektriko eta konexio-osagai motak. 
– Instalazio-motak: kobrea, multiplexazioa eta zuntz optikoa. 
– Airbagak, aurretenkagarriak eta antzekoak dituzten ibilgailuak konpontzeko segurtasun-prozesuak. 
– Ibilgailuaren zirkuitu elektrikoen oinarrizko sinbologia. 
– Sistema elektrikoak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak: 
– Dokumentu teknikoen interpretazioa. 
– Ordezte- eta erregulatze-prozedura. 

2. Argiztatze- eta maniobra-sistema elektrikoak  
– Osagai elektrikoen funtzionaltasuna eta deskribapena.  
– Sistema elektrikoak desmuntatzeko eta muntatzeko erremintak.  
– Argiztatze- eta maniobra-sistemak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.  
– Xenona duten ibilgailuak konpontzeko segurtasun-prozesuak. 
– Dokumentu teknikoen interpretazioa. 
– Ordezte- eta erregulatze-prozedura. 
– Argiztatze- eta maniobra-ekipoei buruzko araudia. 

3. Ibilgailuaren oinarrizko sistema mekanikoak  
– Osagai mekanikoen deskribapena:  

• Esekidura. 
• Direkzio-sistema. 
• Sarrera-sistema. 
• Ihes-sistema. 
• Hozte-sistema. 

– Karrozeria-konponketen eragina maizen jasaten duten elementuak. 
–  Sistema mekanikoak desmuntatzeko eta muntatzeko erremintak. ezaugarriak eta funtzionamendua.  
– Sistema mekanikoak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.  
– Erregulatzeak eta egiaztapenak.  
– Esekidura-sistemaren egiaztapen estatikoa eta dinamikoa. 
– Direkzio-kotak: Dibergentzia, konbergentzia, erorketak... 
– Esekidura- eta direkzio-sistemen hutsuneak. 
– Ihesik ez dagoela egiaztatzea: 

• Sarrera- eta ihes-zirkuitua.  
• Hozte-sistema.  

– Motorraren tenperatura eta funtzionamendua egiaztatzea. 
– Ihes-sistemen ingurumen-tratamendua. 
– Likido hozgarria aldatzea.  
– Dokumentu teknikoen interpretazioa. 

4. Ibilgailuaren klimatizazio-sistemak  
– Klimatizazio-sistemetako osagaien funtzionaltasuna eta deskribapena. 
– Karrozeria-konponketen eragina maizen jasaten duten elementuak. 
– Dokumentu teknikoak.  
– Gas hozgarri motak eta haien ezaugarri teknikoak eta ingurumenekoak. 
– Klimatizazio-sisteman ihesik ez dagoela egiaztatzea.  
– Klimatizazio-sistemaren tenperatura egiaztatzea. 

 
 

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. 
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– 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: Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-egiturazkoen mantentze-lanak 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

