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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA IBILGAILUEN EGITURA-ELEMENTUEN KONPONKETA EDO 

ORDEZKAPENA Baldintzatua 
Kodea  UF1254 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ibilgailuen egiturak Iraupena 130 

Egiturazko deformazioen diagnostikoa 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Karrozeria jartzearen eta berritze garrantzitsuak egitearen plangintza 

eta garapena 
Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Trebakuntza-atal hau bat dator UC0135_3 IBILGAILUEN EGITURAK KONPONTZEKO PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN 
GAUZATZEA KONTROLATUZ gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ordezkapen osoetan edo partzialetan, fabrikatzailearen eskuliburua interpretatzea, ebaketa-eremuen argibideei jarraituz, kalteen 
arabera. 

EI1.1 Fabrikatzailearen eskuliburua teknikoki interpretatzea. 
 Ibilgailuaren piezakatzea. 
 Lotura-teknikak. 
 Ordezko pieza merkaturatzea. 
 Fabrikatzaileak lanari ikusi dizkion mugak. 

EI1.2 Ordezkapen osoetan edo partzialetan ebaketa-guneak zehaztea. 
 Fabrikatzaileak zehaztutako ebaketa-guneak. 
 Egiturazko elementuetako eta egiturazkoak ez diren elementuetako ebaketa-guneak. 
 Ebaketa-guneak zehaztea eta aurkitzea. 

A2: Egitura eta mihiztatze-metodoa erabat konformatzea, ebaketa-guneen argibideei jarraituz, kalteen arabera. 
EI2.1 Behar diren tiroak eta kontratiroak zehaztea. 

 Tiroen eta kontratiroen kokapena. 
 Aplikatu beharreko indarrak. 
 Tiro-angelu mota hautatzea. 

EI2.2 Egiturak tiroak eta kontratiroak egitea. 
EI2.3 Ekipoetan eta baliabideetan erabilera- eta segurtasun-arauak aplikatzea, bai eta segurtasun pertsonaleko arauak ere. 

A3: Ibilgailuaren eraginkortasuna eta azken portaera aztertzea, ebaketa-guneen argibideei jarraituz, kalteen arabera. 
EI3.1 Konponketaren eta haren portaeraren azken emaitza begiratzea. 

 Ondoko piezetako tolerantzia begiratzea. 
 Konpondutako edo ordezkatutako piezen doikuntza aztertzea. 
 Konponketan kaltetutako kristalen edo beiren estankotasuna kontrolatzea. 

EI3.2 Zaratarik ez dagoela egiaztatzea barrutik. 
 
Edukiak 
1. Eskuliburuaren interpretazio teknikoari lotutako kontzeptuak 

- Fabrikatzailearen eskuliburua erabiltzeko metodoa. 
- Fabrikatzaileen krokisak egitea. 
- Deformagarritasun- eta konformagarritasun-teoria. 
- Programa informatikoak erabiltzeko metodoa  
- Lotura-teknika motak. 
- Ordezko pieza hautatzea. 

2. Egiturak konformatzeko bankaden erabilera 
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- Tiroen eta kontratiroen kokapena. 
- Ainguratze-teknikak. 
- Karrozeriak tenkatzeko teknikak. 
- Indarren aplikazioa. 
- Tiro-angeluen aplikazioa. 
- Tiroko katu hidraulikoak jartzea. 

3. Ibilgailuen egiturei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Bankadaren fabrikatzailearen sinbologia. 
- Ibilgailuaren fabrikatzailearen sinbologia. 
- Kontrol-fitxak. 
- Esekidura-dorretxoen kontrol-fitxak. 

4. Egiturak posizionatzean eta kontrolatzean erabiltzen diren erremintak eta tresnak. 
- Ainguratze bereziko eta unibertsaleko baraila. 
- Erakusle pantografikoa. 
- Kontrol positibo, unibertsal, maila-galga, neurketa-sistema optiko eta neurketa-sistema elektroniko bidezko bankadaren tresnak. 
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
- Luzatze-barailak. 
- Trakzio-pintzak. 
- McPherson dorretxoetarako eskuz eragiteko osagaia. 
- Segurtasun-eslingak.  

 
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 UF1253: Egiturazko deformazioen diagnostikoa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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