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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA KANPOKO ETA BARNEKO ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA IXTE- 

ETA JASOTZE-SISTEMAK Baldintzatua 
Kodea  UF0912: 
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 

Oinarrizko sistema elektromekanikoak 80 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 LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, barneko elementu mugigarrietako eta ixte- eta jasotze-sistemetako sistema 
elektrikoei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Elementu gehigarriak eta apaingarriak desmuntatzea, muntatzea eta ordeztea, erabili beharreko lotura-motak, metodoak, ekipoak eta 
baliabideak aztertuta.  

EI1.1 Ibilgailuetan erabiltzen diren hari-motak identifikatzea. 
EI1.2 Itsasgarri-, azeleratzaile- eta masilla-motak deskribatzea eta haien zerrenda egitea, lotu beharreko materialen arabera. 
EI1.3 Errematxe-motak eta haiekin lotuko diren materialen zerrenda egitea. 
EI1.4 Metodoa aukeratzea, eta gehigarriak eta apaingarriak ordezteko hautatutako materialen eta ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
EI1.5 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
EI1.6 Beharrezko dokumentazio teknikoa hautatzea eta kontuan hartu beharreko parametroak zehaztea. 

A2: Tresnak, produktuak eta materialak ezarritako metodoaren arabera erabiltzea lotura-mota guztiak egiteko. 
EI2.1 Elementu torlojutuak desmuntatzea eta muntatzea: 

 Ordezko elementua posizio zuzenean jartzea (kotak) gero muntatzeko. 
 Torlojuetan behar diren balaztak erabiltzea. 
 Behar diren estutze-pareak aplikatzea. 

EI2.2 Elementu itsatsiak desmuntatzea eta muntatzea: 
 Ordezko elementua posizio zuzenean jartzea (kotak) gero finkatzeko. 
 Ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera desmuntatzea elementua. 
 Lotura-eremuak behar bezala prestatzea. 
 Behar denean, produktuak nahastea, fabrikatzailearen espezifikazioen arabera. 
 Produktuak behar bezala aplikatzea. 
 Elementua itsastea eta eskatutako kalitatea lortzea. 

EI2.3 Elementu errematxatuak desmuntatzea eta muntatzea: 
 Kotatzea eta zulatzea errematxeak jartzeko edo kentzeko, erabiliko den zulagailuaren perdoiak aintzat hartuz. 
 Behar bezala errematxatzea. 

EI2.4 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea eta bukaeran elementuak eraginkorrak direla 
egiaztatzea. 
EI2.5 Ezarritako segurtasun-arauak betez eta errespetatuz egitea lanak. 

A3: Ixte- eta jasotze-sistemak desmuntatzea, muntatzea eta ordeztea, erabili beharreko metodoak, ekipoak eta baliabideak aztertuta. 
EI3.1 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
EI3.2 Beharrezko dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea. 
EI3.3 Metodoa ezartzea, kontuan hartu beharreko parametroak zehaztea eta hautatutako ekipoen ezaugarriak azaltzea. 
EI3.4 Ixte- eta jasotze-sistemen osagaiak doitzea eta bukaeran elementuak eraginkorrak direla egiaztatzea. 
EI3.5 Dokumentazio teknikoko espezifikazioen arabera egitea lanak. 
EI3.6 Ezarritako segurtasun-arauak betez eta errespetatuz egitea lanak. 

 
Edukiak 
1. Ibilgailuaren osaera 
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– Karrozeria-motak eta haien ezaugarriak. 
– Kabina- eta xasis-motak. 
– Herri-lanetako eta nekazaritzako makineria-ekipo osagarrien deskribapena. 
– Kanpoko eta barruko elementu mugigarrien deskribapena 

2. Oinarrizko mekanizazio-prozedurak  
– Metrologia; neurketa linealetako aparatuak. 
– Hariztaketa eta eskuzko ebaketa. 
– Zulaketa. 
– Errematxaketa. 

3. Lotura desmuntagarriak 
– Erabiltzen diren loturen eta elementuen ezaugarriak. 
– Lotura-prozedurak eta teknikak. 
– Loturak: Torlojutuak, itsatsiak, errematxatuak, grapatuak, artikulatuak. 

4. Kanpoko eta barruko elementu mugigarriak 
– Elementu-motak. 
– Ordezteko eta doitzeko metodoak. 
– Espezifikazio teknikoak. 
– Elementu torlojutuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 

• Hari-motak eta haien ezaugarriak. 
• Elementu hariztatuak estutzeko teknikak. 
• Elementu hariztatuak balaztatzeko prozedurak. 

– Elementu errematxatuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 
• Errematxe-motak eta haien ezaugarriak. 
• Elementuen zulaketa, gero errematxatzeko. 

– Banda bidez finkatutako elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 
• Artikulazio-sistemak eta haien ezaugarriak. 
• Elementu artikulatuak desmuntatzeko beharrezko ekipoak. 

– Elementu itsatsiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 
• Itsasgarriak eta haien ezaugarriak. 
• Inprimazioak, aktibatzaileak, erreaktiboak... 
• Lotura-eremuaren prestaketa. 
• Itsasgarriak aplikatzeko sistemak: Motak, erregulazioa... 
• Elementu gehigarriak eta moldurak lotzeko prozedurak. 

5. Ixte-mekanismoak 
– Ixte-sistemak: egitekoa, osagaiak eta ezaugarriak. 
– Ixte-sistemen desmuntaketa eta muntaketa. 
– Ixte-sistemak konpontzeko prozedura. 
– Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-ekipoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
– Erregulatzeak eta egiaztapenak. 
– Ekipoen mantentze-lanak. 

6. Jasotze-mekanismoak 
– Jasotze-sistemak: egitekoa, osagaiak eta ezaugarriak. 
– Jasotze-sistemen desmuntaketa eta muntaketa. 
– Jasotze-sistemak konpontzeko prozedura. 
– Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-ekipoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
– Erregulatzeak eta egiaztapenak. 
– Ekipoen mantentze-lanak. 

7. Ixte zentralizatuko sistemak  
– Ixte zentralizatuko ekipoak: motak, egitekoa eta ezaugarriak. 
– Ixte zentralizatuko sistemen desmuntaketa eta muntaketa. 
– Matxurak detektatzeko prozedura. 
– Jasotze-sistemak konpontzeko prozedurak. 
– Beirak jasotzeko modulu konbinatuak. 
– Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-ekipoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
– Erregulatzeak eta egiaztapenak. 
– Ekipoen mantentze-lanak. 
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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 UF0911: Oinarrizko sistema elektromekanikoak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-egiturazkoen mantentze-lanak 
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