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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA BEIREN KONPONKETA ETA ORDEZKAPENA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0913 
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 Kanpoko eta barneko elementu mugigarriak eta ixte- eta jasotze-

sistemak 
Iraupena 

90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0127_2 IBILGAILU BATEN ELEMENTU MUGIGARRIAK ORDEZTEA ETA/EDO KONPONTZEA 
gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin, beiren konponketari eta ordezkapenari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Beira-motak eta haien ezaugarriak identifikatzea. 

EI1.1 Beira-motak deskribatzea eta beira-moten eta haien propietateen zerrenda egitea. 
EI1.2 Beiraren identifikazio-kodea identifikatzea eta hari buruzko informazioa ateratzea.  
EI1.3 Beira ijeztua edo tenplatua identifikatzea, ibilgailuan duen posizioa aztertuta edo identifikazio-kodeen bidez. 
EI1.4 Beirek izan ditzaketen gehigarriak eta aldaerak identifikatzea, besteak beste, antenak, kable termikoak, beira ilunak, blindajeak 
eta abar. 
EI1.5 Ibilgailuetako beiren propietateak eta erabilerak arautzen dituen egungo araudia ezagutzea. 

A2: Zenbait teknikaren bidez itsatsitako beirak desmuntatzea, muntatzea eta ordeztea, metodo, ekipo eta baliabide egokiak erabiliz. 
EI2.1 Beiretako lotura itsatsi motak identifikatzea, fabrikatzaileen espezifikazio teknikoekin erlazionatuz. 
EI2.2 Beira itsatsia desmuntatzea, ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera.  
EI2.3 Elementu itsatsien lotura-eremuak behar bezala prestatzea. 
EI2.4 Elementu itsatsiak lotzeko produktuak behar bezala prestatzea, aplikatu baino lehen fabrikatzailearen espezifikazioak betez. 
EI2.5 Produktuak behar bezala aplikatzea elementu itsatsiak lotzeko. 
EI2.6 Elementuak itsasteko lanak egitea eta eskatutako kalitatea lortzea. 
EI2.7 Dokumentazio teknikoko espezifikazioak betez egitea lan guztiak.  
EI2.8 Beira itsatsia bukaeran eraginkorra dela egiaztatzea. 

A3: Beira gomarekin muntatuak edo beira torlojutuak desmuntatzea, muntatzea eta ordeztea, beharrezko metodo, ekipo eta baliabideak 
erabiliz. 

EI3.1 Goma-motak zer beirarekin lotuko diren eta zer euskarri izango dituzten identifikatzea.  
EI3.2 Beirei eusteko hariak identifikatzea, behar diren balaztak erabiliz eta beharrezko estutze-pareak aplikatuz.  
EI3.3 Muntatu beharreko beira posizio egokian jartzea gero goma edo hari bidez finkatzeko. 
EI3.4 Beira gomarekin muntatuak kokatzea, haien forma, funtzioa eta perdoi zehatza aintzat hartuz. 
EI3.5 Beirak ordezteko apaingarriak eta gehigarriak desmuntatzea eta muntatzea. 
EI3.6 Muntatutako beira bukaeran eraginkorra dela egiaztatzea. 

A4: Beira ijeztuak konpontzea, behar diren metodoak, ekipoak eta baliabideak erabiliz. 
EI4.1 Beira ijeztuak konpontzeko alderdi baldintzatzaileak identifikatzea eta konponketa bideragarria den aztertzea.  
EI4.2 Beira ijeztuak konpontzeko prozesuetan erabiltzen diren ekipoak eta baliabideak identifikatzea.  
EI4.3 Beira ijeztuen konponketari eta konponketa egiteko moduko eremuei buruzko egungo araudia ezagutzea. 
EI4.4 Eremu kaltetuko zikinkeria- eta hezetasun-arrasto txikiak kentzea eta konponketa bideragarria den aztertzea. 
EI4.5 Espezifikazio teknikoak betez egitea konpontze-prozesuak eta eskatutako kalitatea lortzea. 

 
Edukiak 
1. Beirak, konposizioaren eta muntaketaren arabera:  

– Beiren ezaugarri teknikoak: beira ijeztuak; beira tenplatuak. 
– Beira ijeztuen eta tenplatuen lege-araudia. 
– Beira tenplatuak manipulatzeko kontuan izan beharrekoak. 
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– Beirei eusteko sistemak: itsasgarri bidez; goma bidez. Elementu hariztatuak edo presiopeko elementuak. 
– Beira ordeztu aurretiko elementuen muntaketa eta desmuntaketa. 

2. Beira itsatsiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak 
– Desmuntatze-teknikak: 

• Piano-haria. 
• Aizto termikoa. 
• Bibrazio-hortza. 
• Zerra-xafla pneumatikoa. 
• Eskuzko hortza. 

– Beira itsatsiak muntatzeko erabiltzen diren ekipoak eta erremintak. 
– Erabiltzen diren loturen eta elementuen ezaugarriak. 
– Lotura itsatsietan erabiltzen diren produktu bereizgarriak. 
– Ordezte-teknikak eta -prozedurak. 
– Muntatze-prozesuetako ekipoak eta erremintak. 
– Lotu beharreko gainazalak prestatzeko prozedurak. 
– Lotze-prozesuak eta itsasgarriak aplikatzeko teknikak. 
– Muntatze-prozesuak, loturaren ezaugarriak eta espezifikazio teknikoak. 
– Lehorketan beirei eustea eta ontze-denborak. 

3. Beira gomarekin muntatuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak 
– Beira gomarekin muntatuak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak. 
– Ordezte-prozesua hobetzeko metodoak eta produktuak. 
– Eusteko goma-motak eta haiek manipulatzeko kontuan hartu beharrekoak. 
– Ur-sarbiderik ez dagoela egiaztatzea. 

4. Beira torlojutuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak 
– Hari-motak, estutze-pareak eta euste-elementuak.  
– Ordezte-teknikak eta -prozedurak. 
– Perdoi-doikuntza eta muntatutako elementuaren eraginkortasuna. 
– Multzoaren estankotasuna egiaztatzea. 

5. Beira ijeztuak konpontzeko teknikak 
– Beira ijeztuak muntatzeko erabiltzen diren ekipoak eta erremintak. 
– Kalte-motak. Konpondu aurretiko beharrezko baldintzak. 
– Konponketaren bideragarritasuna baloratzeko irizpideak. 
– Kalte-konponketa motei eta horretarako eremuei buruzko araudia. 
– Beira ijeztuak konpontzeko produktuen espezifikazio teknikoak. 
– Konpontze-prozesuak. Eskatutako kalitatearen egiaztapena. 

 
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 UF0912: Kanpoko eta barneko elementu mugigarriak eta ixte- eta jasotze-sistemak. 
 
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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