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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA SISTEMA MEKANIKOEN ETA AIREONTZIETAKO FLUIDOEN 

MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK. Espezifikoa 
Kodea  UF0961 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Aeronautika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Aeronautikako mantentze-lan osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Aireontzi-lantegiko lan osagarriak. Iraupena 210 

Aireontzietako motorren eta helizeen mantentze-lan osagarriak. 40 
Aireontzietako sistema elektrikoen mantentze-lan osagarriak. 60 
Aireontzi-barrualdea hornitzeko mantentze-lan osagarriak. 30 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Aeronautikako segurtasuna eta laneko eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa. (Zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1316_1 AIREONTZI-LANTEGIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN OSAGARRIAK EGITEA 
gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aireontzi baten gurpil eta hagunetako elementu desmuntagarrien kokalekua jakitea eta haiek deskribatzea, eta gurpil bat eta balazta-
paketea muntatzea eta orekatzea. 

EI1.1 Gurpilak osatzen dituzten zatiak identifikatzea eta haien ezaugarri operatiboak oro har deskribatzea. 
EI1.2 Balazta-paketearen elementuak identifikatzea eta haien funtzionamendu orokorra deskribatzea. 
EI1.3 Balazta-paketea, gurpilak eta pneumatikoen presioa ikuskatzeko lanak identifikatzea.  
EI1.4 Gurpilei eta balaztei buruz fabrikatzaileek emandako dokumentazio teknikoaren gomendioak eta aginduak interpretatzea. 

A2: Aireontzian nitrogenoa eta oxigenoa kargatzeko zerbitzu-lanen kasu praktiko batean: 
EI2.1 Oxigeno- eta nitrogeno-botilak manipulatzeko lanak identifikatzea. 
EI2.2 Oxigeno- eta nitrogeno-botilak manipulatzearen ondorio diren segurtasun-arriskuak eta -kondizioak identifikatzea. 

A3: Aireontzia altxatzeko eta hari eusteko kasu praktiko batean: 
EI3.1 Hegazkina altxatzeko elementuen eta sartzeko plataformen erabilera eta ikuskapenak deskribatzea. 
EI3.2 Hegazkinari eusteko tresnen (katuak, euskarriak) hautaketa. 

 
Edukiak 
1. Elementu desmuntagarriak. 

- Gurpilak eta hagunak. 
- Balazta-paketeak. 
- Gurpil-orekagailua. 
- Hagunen ikuskapenak eta desugerketa. 

2. Nitrogeno-kargak. 
- Metagailuak. 
- Motelgailuak. 
- Gurpilak. 

3. Oxigeno-kargak. 
- Botila nagusia. 
- Botila eramangarriak. 
- Oxigenoaren ikuskapenak eta hura maneiatzean kontuz ibiltzeko neurriak. 

4. Aireontzia altxatzeko elementuak. 
- Eslingak. 
- Plataformak. 
- Euskarriak. 
- Katuak. 
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C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpiderik gabe. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Aeronautikako mantentze-lan osagarriak  
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