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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA 

FINKOAK Baldintzatua 
Kodea  UF1252 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak Iraupena 180 

Metalezko elementuen konformazioa 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Elementu sintetikoen konponketa eta konformazioa 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Trebakuntza-atal hau bat dator UC0134_3 EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK KONPONTZEKO 
PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1 Karrozeriaren konposizioa aztertzea, eta egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak zehaztea 

EI1.1 Karrozeria bateko egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak zerrendatzea. 
EI1.2 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
EI1.3 Elementuaren desmuntaketa eta muntaketa deskribatzea, ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera. 
EI1.4 Ordezko elementua behar bezala jarrita dagoen begiratzea (kotak). 
EI1.5 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea, eta elementuaren azken eraginkortasuna 
begiratzea, ezarritako segurtasun-arauak errespetatuz. 

A2 Elementu mugigarrien mantentze-lanen prozesua eta haiek ordezkatzeko teknika egokiak planifikatzea. 
EI2.1 Lotura mugigarria definitzen duten parametroak zehaztea, eta hori egiteko erabiltzen diren prozedurak azaltzea. 
EI2.2 Lotura mugigarrien elementuen ezaugarriak zerrendatzea, eta lotu beharreko elementuaren ezaugarriekin erlazionatzea. 
EI2.3 Merkatuan dauden jasotze- eta ixte-sistemen funtzionamendua identifikatzea. 
EI2.4 Muntaketako eta desmuntaketako eragiketen sekuentzia kudeatzea, ezarritako prozedurari jarraituz, espezifikazio teknikoen 
arabera. 

A3 Egiturazkoak ez diren elementu finkoen mantentze-lanen prozesua eta haiek ordezkatzeko teknika egokiak planifikatzea. 
EI3.1 Egiturazkoak ez diren elementu finkoen lotura definitzen duten parametroak zehaztea, eta hori egiteko erabiltzen diren 
prozedurak azaltzea. 
EI3.2 Egiturazkoak ez diren elementu finkoak partzialki ordezkatzeko egin beharreko trazadura- eta ebaketa-eragiketak (ebaketarako 
irudikapen grafikoak eta krokisak) eta puntak mozteko eta/edo askatzeko eragiketak (elementu finkoen puntak mozteko eta haiek 
ebakitzeko eta askatzeko teknikak). 
EI3.3 Metalezko elementuen loturan erabiltzen diren lotura finkoko prozesuak egitea. 
EI3.4 Egiturazkoak ez diren elementu finkoetan gehien erabiltzen diren soldadura-teknikak aplikatzea: 

 Puntukako soldadura elektrikoa 
 MIG/MAG 
 Soldadura biguna 
 Egiturazko itsasgarriak 

EI3.5 Soldadura-prozesuko parametroak eta soldaduran lortuko den eragina ezartzea. 
EI3.6 Konpondutako edo ordezkatutako elementuari hasierako ezaugarriak ematea. 

A4 Tresna txikiak transformatzean eta diseinatzean irtenbide konstruktiboak asmatzea. 
EI4.1 Tresnen transformazioari eragiten dioten dokumentazio teknikoa eta araudia hautatzea eta interpretatzea. 
EI4.2 Kasu bakoitzean krokisa egitea, araudiaren edo jardunbide egokiaren arabera, eskatutako argitasun eta txukuntasunarekin. 
EI4.3 Irudikapen grafikoa egitea sistema axonometrikoan eta/edo proiekzio ortogonalean. 
EI4.4 Tresnaren diseinuan erabili behar diren materialak eta baliabideak identifikatzea, gauzatzean eta kostuan egon litezkeen 
zailtasunak kontuan hartuz. 
EI4.5 Eragiketetan azal litezkeen arazoentzako irtenbide konstruktiboak proposatzea. 
EI4.6 Segurtasunaren aldetik aukeratutako irtenbidea eta haren bideragarritasun konstruktiboa justifikatzea. 
EI4.7 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun-arauak errespetatzea. 
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Edukiak 
1. Ibilgailuaren osaera 

- Karrozeria-motak eta ezaugarriak 
- Kabina- eta xasis-motak. 
- Altzairuzko eta aluminiozko karrozeria autosostengagarri baten diseinua. 
- Kanpoko eta barruko elementu mugigarrien deskribapena 
- Lotura desmuntagarriak 

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

- Beira-motak; ezaugarri teknikoak eta muntaketa-ezaugarriak. 
2. Kanpoko eta barruko elementu mugigarriak  

- Espezifikazio teknikoak. 
- Elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak: 

• Torlojutuak 
• Errematxatuak 
• Bandekin finkatuak. 
• Itsatsiak. 

- Ixte-sistemak; funtzionamendua, matxurak eta manipulazioa. 
- Jasotze-sistemak; funtzionamendua, matxurak eta manipulazioa. 
- Beirak ordezkatzeko prozesuak [itsatsiak, gomarekin muntatuak eta hariztatuak (edo antzekoak)] 
- Elementu mugigarriak doitzeko metodoak. 
- Beira ijeztuak konpontzeko teknikak. 

3. Egiturazkoak ez diren elementu finkoak desmuntatzeko, bereizteko eta muntatzeko lanak 
- Elementuak desmuntatzeko eta lotzeko behar diren ekipoak eta tresnak. 
- Konponketa-prozesuetako metodoak eta teknikak: 

• Ordezkapen osoa edo partziala. 
• Elementua eta soldadura korrosioaren kontra babesteko metodoa. 
• Ebaketa-eremuetako teilakatze-teknika. 
• Aluminiozko konponketetako berezitasunak. 
• Fabrikatzailearen arau teknikoak. 
• Ordezko piezaren prestaketa eta doikuntza. 

- Irudikapen grafikoa: krokisa, kotazioa eta trazadura. 
- Ebaketa-prozesuen bidez desmuntatzeko/bereizteko lanak 

• Puntak moztea eta/edo gakoak kentzea. 
• Elementuen ebaketa. 
• Itsasgarriak askatzea. 

- Lotura-eragiketak: Soldatzeko metodoak 
• Soldadura bidez: 

 Puntukako soldadura elektrikoa 
 MIG/MAG 
 Soldadura biguna 
 Ekipoen funtzioa, ezaugarriak, ekarpen-materialak eta erabilera. 

• Itsasgarrien, teilakatze-kontratxapatuen eta gako bidez eustearen bidez 
4. Tresneriaren diseinua eta oinarrizko mekanizazioa 

- Metrologia; neurketa-aparatuak.  
- Tresna txikiak diseinatzeko edo aldatzeko beharrak. 
- Tresneriari buruzko dokumentu teknikoak interpretatzea. 
- Krokisak eta plantillak egitea. 
- Irudikapen grafikoak: sistema axonometrikoa eta proiekzio ortogonala 
- Materialen propietateak eta mekanizatzeko erraztasuna baloratuta erabili beharreko materialei buruzko ezagutza 
- Mekanizazio-prozedurak: 

• Soldadura 
• Hariztaketa  
• Eskuzko ebaketa. 
• Zulaketa. 
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• Errematxaketa. 
- Tresneriaren diseinuaren segurtasun-arauak  

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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 UF1250: Metalezko elementuen konformazioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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