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IZENA
MOTORRAREN ETA HAREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK

KODEA
TMVG0409

LANBIDE-ARLOA
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak.

LANBIDE-EREMUA
Ibilgailuen Elektromekanika

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
TMV048_2 Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak (295/2004 EDa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
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GAITASUN OROKORRA
Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea automobiletan, ibilgailu industrialetan, motozikletetan,
nekazaritzako makinerian, eraikuntzako eta obra publikoetako makinerian, eta tren-ibilgailu gurpildunetan, fabrikatzaileak
ezarritako teknikak eta prozedurak ezarriz, eskatutako kalitatea lortuz eta segurtasun-baldintzak betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

- UC0132_2: Motor termikoaren mantentze-lanak egitea.
- UC0133_2: Motor termikoaren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Ibilgailuak fabrikatzen eta haien mantentze-lanak egiten dituzten enpresa handi, ertain eta txikien elektromekanikaarloan egiten du lan, eta gauzatze-prozesuak garatzen ditu.

Ekoizpen-sektoreak
Automobilen, ibilgailu industrialen, motozikleten, nekazaritzako eta obra publikoetako makineriaren eta tren-ibilgailu
gurpildunen motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak eta instalazioa.
Motor termikoen mantentze-lan elektromekanikoak egiten dituzten beste zenbait sektore produktibo.
Ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen dituzten enpresak.
Ibilgailuen ikuskaritza teknikoak egiten dituzten enpresak
Ibilgailu-multzoen eta -azpimultzoen saiakuntzak egiteko laborategiak.
Egiaztapen-ekipoak fabrikatzen dituzten eta diagnosiak egiten eta ibilgailuentzako ordezko piezak jartzen dituzten
enpresak.

Lanbide edo lanpostu aipagarriak:
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Motorren eta automobilen sistema osagarrien mekanikaria.
Motorren eta ibilgailu industrialen sistema osagarrien mekanikaria.
Ekipo dieselen mekanikaria.
Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
7401.1052 Motorren eta motozikleten sistema osagarrien mekanikaria.

Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak

7401.1081 Motorren eta nekazaritzako eta obra publikoetako makineriaren sistema osagarrien mekanikaria.
7401.1092 Motorren eta tren-ibilgailu gurpildunen sistema osagarrien mekanikaria.
7401.1043 Oro har kamioi eta autobusen mekanikari-doitzaileak.
7401.1061 Ibilgailuetako gasolina-motorren mekanikari-doitzailea.
7401.1070 Diesel motorren mekanikari-doitzailea (ibilgailuak).
7401.1100 Injekzio-motor eta -ekipoen mekanikari-doitzailea (diesela eta gasolina).
7401.1119 Oro har automobilen mekanikari-doitzailea (turismoak eta furgonetak).

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0132_2 (ZEHARKAKOA)
Motorrak.

MF0133_2 (ZEHARKAKOA)
Motorraren sistema osagarriak.

ORDUAK

260

180

MP0255
Motorraren eta haren sistema osagarrien
mantentze-lanen lanbide-jardunbideak, lanekoak
ez direnak

80

IRAUPENA, GUZTIRA

520

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUA
K

UF1213: (ZEHARKAKOA)
Mekanizazio-teknikak eta metrologia

50

UF1214: (ZEHARKAKOA) Bi eta lau
aldiko motor termikoen mantentzelanak

90

UF1215: (ZEHARKAKOA) Motor
termikoen hozte- eta lubrifikaziosistemen mantentze-lanak

90

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko
eta ingurumeneko arriskuen
prebentzioa ibilgailuen mantentzelanetan

30

UF1216: Otto zikloko motorraren
sistema osagarrien mantentze-lanak.
(ZEHARKAKOA)

90

UF1217: Diesel zikloko motorraren
sistema osagarrien mantentze-lanak
(ZEHARKAKOA)

90
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1. gaitasun-atala:
MOTOR TERMIKOAREN MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0132_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1: Marrazketa teknikoko normalizazioa aplikatzea (irudikapen grafiko, akotazio, eskala, sekzio, hari eta abarren
sistemak eta arauak) eta prozesuetako oinarrizko metrologia- eta mekanizazio-prozesuak ezartzea.
BI1.1 prozesuak garatzeko behar diren piezen eta multzo mekanikoen krokisak egiten eta interpretatzen dira,
araudia aplikatuz eta bezeroaren eskaerak betez.
BI1.2 Mekanizazio-prozesuak egiten dira (zulaketa, hariztaketa, zerraketa, karrakaketa...), espezifikazio teknikoak
betez.
BI1.3 Metrologia-prozesuetako neurketak egiteko, ezarritako prozesuei jarraitzen zaie, hein egokiko parametroak
lortzeko.
LB2: Motorraren multzo edo azpimultzo mekanikoak desmuntatzea, konpontzea eta muntatzea, eskatutako kalitatea
bermatuz eta segurtasun-baldintzak betez lortzeko haren funtzionamendu-prestazioak.
BI2.1 Motorra ateratzeko eta muntatzeko, fabrikatzailearen arauei jarraitzen zaie, eta behar bezala erabiltzen dira
behar diren ekipoak eta ezarritako estutze-momentuak.
BI2.2 Fabrikatzailearen aginduen arabera egiten dira kulataren bereizketa eta blokearen gaineko muntaketa
hermetikoa, piezakatzea, garbiketa eta balbulen doikuntza, egiaztatuz kulata-juntura egoera onean dagoela eta
kulataren barne-zirkuituek estankotasun egokia dutela.
BI2.3 Bielak, pistoiak eta segmentuek osatutako multzoa desmuntatzeko eta ondo daudela egiaztatzeko,
fabrikatzailearen argibideei jarraitzen zaie; buloiak, segmentuak eta zorroak ordezkatzen dira, behar izanez gero,
eta, ondoren, muntatu egiten dira.
BI2.4 Birabarkia ateratzen da, konduktuak garbitzen dira; haren gainazala eta bankada eta axialen zorroak egoera
onean daudela egiaztatzen da, eta ordezkatu egiten dira, behar izanez gero; eta berriro ezartzen dira motorrean.
BI2.5 Banaketa prestatzen da, pieza higatuak edo puskatuak ordezkatuz.
BI2.6 Aparatu batekin eta bestearekin egindako neurketek zer higadura eta lasaiera dauden zehazten dute.
BI2.7 Elementuak ordezkatzen direnean, ezarritako desmuntatze- eta muntatze-metodoei jarraituz egiten dira
mantentze-lanak; dagozkien doikuntzak egiten dira, eta fabrikatzaileak ezarritako estutze-momentuak eta kalitatearaudia aplikatzen dira.
BI2.8 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu
bakoitzean.
LB3: Lubrifikazio- eta hozte-sistemak desmuntatzea, konpontzea eta muntatzea, eskatutako kalitatea bermatuz eta
segurtasun-baldintzak betez lortzeko haren funtzionamendu-prestazioak.
BI3.1 Lubrifikazio- eta hozte-sistemen ponpetan egindako lanek leheneratu egiten dituzte fabrikatzaileak fluido
zirkulatzaileen presio eta emariari dagokionez ezarritako balioak.
BI3.2 Lubrifikazio- eta hozte-zirkuituetako elementuen berrikuspenak, garbiketak eta/edo ordezkapenak
fabrikatzaileak ezarritako muntatze- eta desmuntatze-metodoen arabera egiten dira.
BI3.3 Egindako lan guztiek bermatzen dute zirkuituek erabateko estankotasuna eta presioa dutela eta gasek behar
bezalako birzikulazioa dutela.
BI3.4 Fluido lubrifikatzaile eta hozgarriak egoki maneiatzen dira, egoera onean daudela egiaztatzen da, eta behar
bezala aldatzen dira, segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak betez.
LB4: Motorrak eta haren lubrifikazio- eta hozte-sistemak ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea eta kontrolatzea,
matxurak diagnostikatzea eta zer eragin dituzten identifikatzea, dokumentazio teknikoa eta ekipo egokiak erabiliz eta
segurtasun-baldintzak betez.
BI4.1 Hautatutako dokumentazio teknikoak aukera ematen du planoak eta zehaztapenak konpondu beharreko
sistemarekin lotzeko.
BI4.2 Zilindroen konpresio-presioa fabrikatzaileak ezarritakoa da.
BI4.3 Lubrifikatzailearen analisiak aukera ematen du arrasto metalikoak, kedarra eta hozte-likidoarekiko edo
erregaiarekiko nahasteak detektatzeko.
BI4.4 Olioaren presioa eta hozgarriaren tenperatura motor-erregimen guztietan ezarritako mugen barruan daude,
mailak egokiak dira, eta ez dago ihesik zirkuituko elementu bakar batean ere.
BI4.5 Matxuraren diagnostikoak kausa eta ondorioen arrazoitutako prozesu baten arabera ezartzen ditu bere
kausak.
BI4.6 Behar izanez gero, hainbat konponketa-alternatiba ebaluatzen dira.
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BI4.7 Diagnosiak ez du eragin beste matxura edo kalterik.
BI4.8 Matxuren diagnostikoa ezarritako denbora-tartean egiten da osorik, eta behar diren lanak egiten dira,
segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatuz.
BI4.9 Egiaztatzen da motorreko elementu guztiak egoera ezin hobean daudela eta haren funtzionamenduparametroak bat datozela fabrikatzaileak zehaztutakoekin.
LB5: Konpontzeko eragiketa guztiak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak betez.
BI5.1 Lantegiko segurtasun-arauetatik, lan espezifikoari lotuta aurreikusitako arriskuak ateratzen dira, eta babes
pertsonal eta kolektiboko neurriak betetzen direla egiaztatzen da.
BI5.2 Segurtasun pertsonaleko eta kolektiboko arauak betetzeko, lan-eremua arriskutik kanpo edukitzen da.
BI5.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Motorrak diagnostikatzeko bankua, gas-analizatzailea, konpresimetroak, manometroak, estankotasun-probak egiteko
aparatua, alexometroak, konparadoreak, mikrometroak, ibilgailu-jasogailuak, tresneria espezifikoa. Motorra eta haren
multzo mekanikoak (bi eta lau aldikoak: gasolina, diesela eta birakariak). Lubrifikazio-sistemak. Hozte-sistemak.

Produktuak eta emaitzak
Motorren eta haren hozte- eta lubrifikazio-sistemen mantentze-lan prebentibo, prediktibo eta zuzentzaileak. Elementu
edo multzo mekaniko, hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoen desmuntaketa eta muntaketa. Parametroen doikuntza,
kontrola eta neurketa. Ekipoen maneiua eta edozein euskarritako dokumentazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak
dituztenak. Piezakatzeari buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Lan-aginduak.
Euskarriak: grafikoak, idatziak eta informatikoak.
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2. gaitasun-atala:
MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0113_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Gasolina-motorren elikadura- eta gainelikadura-sistemak desmuntatzea, konpontzea eta muntatzea, parametroak
doituz edozein motor-erregimenetan funtzionatzeko prestazioak lortzeko, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasunbaldintzak betez.
BI1.1 Analizatzen ari den injekzio-sistemaren eskema behar bezala interpretatu da, eta haren osagaiak identifikatu
dira.
BI1.2 Erregai-zirkuituko presio- eta emari-balioak bat datoz fabrikatzaileak ezarritakoekin, eta ez dago ihesik.
BI1.3 Erreduktoreek eta desgasifikatzaileek funtzionamendu-parametro egokiak dituzte PGLarekiko elikagaian,
fabrikatzaileak ezarritako tartean baitaude, eta egiaztatu da sistemak behar bezalako estankotasuna duela.
BI1.4 Turbokonpresoreko olioaren presioa edozein biraketa-erregimenetan eskatzen dena da.
BI1.5 Gainelikadura-sistemak minutuko biren arabera (b/min) aurreikusitako «puzte-presioa» sortzen du, eta
fabrikatzaileak zehaztutako mugen barruan dago.
BI1.6 Autodiagnosi-sistemak berresten du matxurarik ez dagoela kontrol elektronikoko unitatean.
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BI1.7 Motorra neurtzeko kontrol-gailuek igorritako seinaleak zuzenak dira.
BI1.8 Indarrean dagoen legerian ezarritako neurrien arabera maneiatzen dira erregaiak.
BI1.9 Elikadura- eta gainelikadura-sistemako elementuak berrikusi, garbitu eta ordezkatzeko, desmuntatze- eta
muntatze-metodoei eta fabrikatzaileak ezarritako kalitate-araudiari jarraitzen zaie.
BI1.10 Elikadura- eta gainelikadura-sistemako parametroen kontrolak eta doikuntzak egiteko, erreminta, baliabide
eta ekipo egokiak erabiltzen dira, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
BI1.11 Motorraren funtzionamendu-faseetan (abiaraztea, abiarazi ostekoa, beroketa, azelerazioa, karga osoa,
etab.), fabrikatzaileak zehaztutako tarteen barruan daude injekzio-ponparen, injektoreen eta elikadura- eta
gainelikadura-sistemako gainerako elementuen funtzionamendu-parametroak.
LB2: Pizte-sistema desmuntatzea, konpontzea eta muntatzea, eskatutako kalitatea duen eta segurtasun-baldintzak
betetzen dituen funtzionamendu-prestazioak lortzeko parametroak doituz.
BI2.1 Pizte-sistema baten eta besteen eskema elektrikoak behar bezala interpretatu dira.
BI2.2 Pizte-sistemako elementuak eta azpimultzoak berrikusi, garbitu eta ordezkatzeko, desmuntatze- eta
muntatze-metodoei eta fabrikatzaileak ezarritako kalitate-araudiari jarraitzen zaie.
BI2.3 Parametroen kontrolak eta doikuntzak egiteko, erreminta, baliabide eta ekipo egokiak erabiltzen dira,
fabrikatzailearen arauei jarraituz.
BI2.4 Pizte-osagaiek behar bezala funtzionatzen dute; egiaztatu da funtzionamendu-parametroak ezarritakoak
direla, eta zuzendu egin dira, behar izan denean.
BI2.5 Pizte-txinpartaren tentsioak, intentsitateak, kalitateak eta iraupenak betetzen dituzte fabrikatzaileak ezarritako
ezaugarriak.
BI2.6 Pizte-moduluaren irteerako seinalearen ezaugarriak zuzenak dira.
BI2.7 Bujien egoera eta haren elektrodoen erregulatzea zuzenak dira.
BI2.8 Ziurtatu da egindako lanak ez diola kalterik eragin automobilaren beste sistemei.
BI2.9 Pizte programatuko sistemek betetzen dituzte fabrikatzaileak aldez aurretik ezarritako parametroak.
BI2.10 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu
bakoitzean.
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LB3: Diesel-motorren elikadura- eta gainelikadura-sistemak desmuntatzea, konpontzea eta muntatzea, parametroak
doituz motor-erregimen guztietan funtzionatzeko prestazioak lortzeko, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasunbaldintzak betez.
BI3.1 Analizatzen ari den injekzio-sistemaren eskema behar bezala interpretatu da, eta haren osagaiak identifikatu
dira.
BI3.2 Erregaiaren elikadura-sistemak ez du ihesik eta aire-hargunerik, eta emaria eta presioa fabrikatzaileak
adierazitako mugen barruan daude.
BI3.3 Injektoreen garbiketa, toberen aldaketa eta injektore-tarak egiteko (behar izanez gero) eta ondoren erregaizirkuitua purgatzeko, zehaztapen teknikoak hartzen dira kontuan.
BI3.4 Sarrera-airearen tenperatura optimizatzeko sistemak behar bezala funtzionatzen du.
BI3.5 Injekzio-ponpa ezartzeko eta fasean jartzeko, zehaztapen teknikoei jarraitzen zaie, behar izanez gero.
BI3.6 Turbokonpresoreko olioaren presioa edozein bira-kopurutan eskatzen dena da, eta ez dago ohiz kanpoko
zarata edo bibraziorik.
BI3.7 Gainelikadura-sistemak minutuko biren arabera (b/min) aurreikusitako puzte-presioa sortzen du, eta
fabrikatzaileak zehaztutako mugen barruan dago.
BI3.8 Injekzio-sistemaren kudeaketa elektronikoko unitateek agindutako espezifikazioak betetzen dituzte.
BI3.9 Motorra kudeatzeko gailuek igorritako seinaleak zuzenak dira.
BI3.10 Ezarritako neurrien arabera maneiatzen dira erregaiak.
BI3.11 Elikadura- eta gainelikadura-sistemako elementuak berrikusi, garbitu eta ordezkatzeko, fabrikatzaileak
desmuntatze- eta muntatze-metodoei buruz ezarritako metodoei jarraitzen zaie, eta kalitate-araudia betetzen da.
BI3.12 Elikadura- eta gainelikadura-sistemako parametroen kontrolak eta doikuntzak egiteko, erreminta, baliabide
eta ekipo egokiak erabiltzen dira, fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
BI3.13 Motorraren funtzionamendu-faseetan (abiaraztea, abiarazi ostekoa, beroketa, azelerazioa, karga osoa eta
presio altuko eta baxuko etenaldiak), fabrikatzaileak zehaztutako tarteen barruan daude injekzio-ponparen,
injektoreen eta elikadura- eta gainelikadura-sistemako gainerako elementuen funtzionamendu-parametroak.
LB4: Motorraren sistema osagarriek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea eta kontrolatzea, matxurak diagnostikatzea
eta zer eragin dituzten identifikatzea, dokumentazio teknikoa eta ekipo egokiak erabiliz eta segurtasun-baldintzak betez.
BI4.1 Hautatutako dokumentazio teknikoak aukera ematen du planoak eta zehaztapenak konpondu beharreko
sistemarekin lotzeko.
BI4.2 Ihes-gasen analisiak aukera ematen du gerta litezkeen matxuren arrazoiak zehazteko.
BI4.3 Erregaiaren kontsumoa bat dator fabrikatzaileak motor-erregimen guztietarako ezarritakoarekin.
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BI4.4 Pizte-sistemari begiratu zaio, eta ikusi da fabrikatzaileak ezarritakoak direla parametroak.
BI4.5 Matxuraren diagnostikoak kausa eta ondorioen arrazoitutako prozesu baten arabera ezartzen ditu bere
kausak.
BI4.6 Behar izanez gero, hainbat konponketa-alternatiba ebaluatzen dira.
BI4.7 Diagnosiak ez du eragin beste matxura edo kalterik.
BI4.8 Funtzionamendu-parametroak diagnostikatzeko sistemek lortutako datuak interpretatzeari esker, matxuraren
diagnostikoa egin daiteke.
BI4.9 Matxuren diagnostikoa ezarritako denbora-tartean egiten da osorik, eta behar diren lanak egiten dira,
segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatuz.
BI4.10 Pizte-, elikadura- eta gainelikadura-sistemetako elementu guztiak egoera ezin hobean daude, eta haien
funtzionamendu-parametroak bat datoz fabrikatzaileak zehaztutakoekin.
BI4.11 Egiaztatu da kutsaduraren aurkako sistemak birziklatutako motor-gasen konposizioa indarrean dagoen
araudiak ezarritako mugen barruan dagoela.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak

Motorrak diagnostikatzeko bankua, injekzio-ponpen probak egiteko bankua, gas-analizatzailea, manometroak,
estankotasun-probak egiteko aparatua, konparadoreak, mikrometroak, injekzio elektronikoak egiaztatzeko bankua,
toberak garbitzeko makina, banatzaileen eta bobinen probak egiteko bankua, polimetroak, lanpara estroboskopikoa,
tresneria espezifikoa.
Motorraren multzo mekanikoak (bi eta lau aldikoak: gasolina, diesela eta birakariak): Elikadura-sistemak (karburazioa,
injekzio elektronikoa eta diesela). Gainelikadura-sistemak eta kutsaduraren aurkako sistemak. Pizte-sistemak
(konbentzionalak, elektronikoak, programatuak...). Kontrol-unitatea.

Produktuak eta emaitzak
Motorren sistema osagarrien mantentze-lan prebentiboak, prediktiboak eta zuzentzaileak. Elementu edo multzo
mekaniko, hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoen desmuntaketa eta muntaketa. Parametroen doikuntza, kontrola eta
neurketa. Ekipoen maneiua eta edozein euskarritako dokumentazioa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko balioak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Piezakatzeari
buruzko eskuliburuak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Lan-aginduak. Euskarriak: grafikoak, idatziak eta
informatikoak.

13

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

14

Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak

III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
MOTORRAK
2. prestakuntza-modulua:
MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIAK
3. prestakuntza-modulua:
MOTORRAREN ETA HAREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZELANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK EZ DIRENAK

1
2
3
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1. prestakuntza-modulua:
MOTORRAK
Kodea: MF0132_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0132_2 Motor termikoaren mantentze-lanak egitea.
Iraupena: 260 ordu
1.1. prestakuntza-atala
MEKANIZAZIO-TEKNIKAK ETA METROLOGIA
Kodea: UF1213
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Eskuzko mekanizazio-eragiketak egiteko behar diren erremintak, tresnak eta makineria hautatzea.
EI1.1 Erremintak, tresnak eta makinaria sailkatzea
EI1.2 Eskuzko mekanizazioaren prozesuak azaltzea.
EI1.3 Mekanizatu beharreko materialak propietate nagusien arabera sailkatzea.
EI1.4 Motorraren eraikuntzan erabiltzen diren materialek jasotzen dituzten tratamenduak azaltzea.
EI1.5 Higadurak edo deformazioak izan dituzten motor-osagaiak zuzentzeko prozesuak deskribatzea.
EI1.6 Material metalikoetan oinarrizko mekanizazioaren eragiketak egiten diren kasu praktikoak (zulaketa, zerraketa,
hariztaketa, karrakaketa...).
- Mekanizatu beharreko piezaren krokisa marraztea, formak, dimentsioak eta gainazal-akabera zehaztuz.
- Ikuspegiak eta sekzioak eskalan marraztea, dagokien araudia aplikatuz
- Egin behar diren eragiketen sekuentzia definitzea, eta pieza egiteko behar diren erremintak, makinak eta
tresnak zehaztea.
- Behar diren trazadurak eta marraketak zehaztea.
- Makina-mekanizaziorako funtzionamendu-parametroak zehaztea.
- Bata bestearen atzetik egin beharreko mekanizazio-eragiketak definitzea kasu bakoitzean.
- Metrologia-prozesuak egitea tresna eta erreminta espezifikoekin.
- Pieza egitea, beharrezkoak diren prozesuak aplikatuz eta diseinuaren espezifikazioei jarraituz.
- Egiaztatzea egindako piezak diseinuaren espezifikazioak betetzen dituela.
A2: Piezen mekanizazioan, desmuntaketan eta muntaketan erabiltzen diren eskuzko erremintak eta erreminta elektriko eta
pneumatikoak maneiatzea.
EI2.1 Zulaketa-, abeilanaketa- eta otxabuketa-eragiketak egitea.
EI2.2 Kanpoko eta barruko hariztaketak egitea eta hariztatzeko orraziekin eta kalibreekin hartutako neurriei
begiratzea.
EI2.3 Finkatze hariztatuak egitea, torlojutzeko erreminta egokiekin behar bezalako momentua aplikatuz eta ziurtatuz,
hala badagokio, torlojuak eta/edo azkoinak jarri direla.
EI2.4 Erreten erradialak eta juntura torikoak desmuntatzea eta muntatzea tresna egokiak erabiliz.
EI2.5 Kojinete-mota desberdinak ordeztea, erauzgailu egokiak erabilita, eta bankadako edo bielako zorroak behar
bezala desmuntatzea eta muntatzea.
EI2.6 Lotura-mota desberdinak larako eta txabeten bidez desmuntatzea eta muntatzea.
EI2.7 Luzetarako eta zeharkako lotura prentsatuak desmuntatzea eta muntatzea.
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EI3.1 Neurgailu egokia aukeratzea, eskatutako neurketa-motaren eta zehaztasunaren arabera, eta aparatua
kalibratzea, neurketa doitasun egokiarekin egiteko.
EI3.2 Hainbat neurketa egitea (linealak, angeluarrak, harienak) kalibrearekin, mikrometroarekin, konparadorearekin
eta lodiera-galgekin, eta funtzionamendua azaltzea.
EI3.3 Diesel motorretako pistoien altuerari begiratzea eta kulata-junturaren lodiera aukeratzea.
EI3.4 Birabarkiaren ardatz-lasaierari begiratzea eta hura doitzea.
A4: Soldadura biguneko eta elektrikoko ekipoak erabiltzea, elektrodo estaliaren bidez; ez da trebetasun handirik eskatzen.
EI4.1 Oinarrizko material motak ekarpenekoekin eta desoxidatzaileekin erlazionatzea, lortu behar den soldaduramotaren arabera.
EI4.2 Arku elektriko bidezko soldadura-ekipoen osagaiak eta haien funtzionamendua deskribatzea.
EI4.3 Soldadura elektrikoko eragiketak eta betelana egitea.
EI4.4 Ekipo oxiazetilenikoak erabiltzea, eta oinarrizko soldadurak eta ebaketa-eragiketa sinpleak egitea.

Edukiak:
1. Eskuzko mekanizazioaren teknologia
-

Limak, lixak, urragarriak, zerra-orriak, barautsak.
Zulaketarako teknikak eta arauak.
Errematxe- eta brida-motak.
Ebakitzeko eta arbastatzeko erremintak erabiltzea.
Mekanizatzeko materialak eta haien ezaugarriak.
Ibilgailuetan erabiltzen diren metalezko materialak.
Burdinaren eta altzairuaren sailkapena eta normalizazioa.
Burdinazkoak ez diren metalen sailkapena (aleazio arinak).
Metalen propietateak eta saiakuntzak, tratamendu termikoak, mekanikoak eta gainazalekoak.
Gainazal, fresaketa, torneaketa eta txartaketa zuzentzeko teknikak.
Korrosioa eta korrosioaren aurkako babesa.

2. Lotura desmuntagarrien teknologia
-

Erabiltzen diren hari-motak, aplikazioak eta araudiak.
Lotura torlojutuen terminologia.
Torloju-, azkoin- eta zirrindola-motak eta haien aplikazioak.
Presio-eraztun, kabila, klip, grapa eta briden motak.
Hariztaketa-teknika.
Hari-berreraikitzea.
Estutze-pareak.
Gurpil- eta polea-finkapena, kabilak, txabetak eta ildokatuak.
Eskuzko erremintak eta erreminta elektriko eta pneumatikoak.

3. Marrazketako oinarrizko ezagutzak eta planoen interpretazioa
-

Sistema diedrikoa: aurretiko eta goitiko bistak, profila eta sekzioak.
Perspektibetako bistak.
Kotak.
Perdoien ikurrak.
Materialen espezifikazioak.
Piezen planoetako edo krokisetako interpretazioa.
Materialen gaineko marraketa, teknikak eta tresnak.
Lantegiko eskuliburu teknikoak.
Piezen kodeak eta erreferentziak.

4. Metrologia
-

Neurriak eta neurri-unitateak
Neurketa-teknikak eta -akatsak.
Zuzeneko neurketako aparatuak.
Konparazio bidezko neurketako aparatuak.
Neurketako akatsak, akats-motak.
Neurketa-tresnak oro har erabiltzeko arauak.
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5. Soldadura-teknikak
-

Soldadura biguna.
Ekarpen-materialak eta desugertzaileak.
Soldadura oxiazetilenikoa eta xafla meheko oxiebaketa.
Arku bidezko soldadura elektrikoko ekipoak.
Elektrodo-motak.
Soldatzeko oinarrizko teknikak.

1.2. prestakuntza-atala
BI ETA LAU ALDIKO MOTOR TERMIKOEN MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF1214
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4rekin, bi eta lau aldiko motorren mantentze-lanei
dagokienez, eta LB2rekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bi eta lau aldiko motorren eraketa eta funtzionamendua deskribatzea, haien mantentze- eta konponketa-lanak behar
bezala egiteko.
EI1.1 Bi eta lau aldiko motorren osagaiak zerrendatzea, betetzen duten funtzioarekin erlazionatzea eta haien arteko
diferentziak aztertzea.
EI1.2 Bi eta lau aldiko motorren ziklo termodinamikoa azaltzea.
EI1.3 Motorren diagrama teorikoak eta errealak azaltzea.
EI1.4 Otto eta Diesel zikloen arteko diferentziak zehaztea.
EI1.5 Kontzeptu hauek azaltzea eta elkarrekin erlazionatzea: kalibrea, ibiltartea, zilindrada, konpresio-erlazioa,
potentzia eta motor-momentua, potentzia fiskala.
A2: Zilindro anitzeko motorrak sailkatzea, deskribatzea eta haien ezaugarri orokorrak eta funtzionamendua azaltzea.
EI2.1 Motorrak hauen arabera sailkatzea: zilindroen kopurua eta kokapena, zilindroak lerroan dituzten motorrak, V
formakoak, W formakoak, erradialak eta aurkako zilindroak.
EI2.2 Zilindroak zerrendatzeko arauaren berri izatea eta izan litzakeen pizte-aginduak zehaztea.
EI2.3 Motorren banaketa-diagramak egitea eta interpretatzea.
EI2.4 Pistoi birakarien motorrak ezagutzea, eta haien abantailak eta eragozpenak zerrendatzea.
A3: Motorretan zilindro-blokea muntatzeko egin behar diren erregulatzeak eta doikuntzak egitea.
EI3.1 Pistoiaren segmentu-mota desberdinak, haien kokapena eta haiek ezartzeko modua ezagutzea.
EI3.2 Buloia pistoian eta bielan muntatzeko aukerak eta eraikuntza-motak deskribatzea.
EI3.3 Erabiltzen diren pistoiak eta tresnak muntatzeko prozesua egitea.
EI3.4 Bielak eta haien muntaketa kontrolatzea eta egiaztatzea.
EI3.5 Birabarkiaren orekatze estatikoa eta dinamikoa gauzatzea.
EI3.6 Birabarkia bankadan muntatzea eta kojineteen jokoari begiratzea.
EI3.7 Motorretako atorra hezeen muntaketek lehorrekiko eta zilindro taillatuekiko zer berezitasun dituzten azaltzea.
A4: Kulatan eta motorraren banaketan egin beharreko erregulatzeak, doikuntzak eta prestatzeak azaltzea.
EI4.1 Lan hauek ezagutzea: kulataren mantentze-lanak, balbula-gidak eta -asentuak ordezkatzea, kulata lautzea eta
estankotasuna kontrolatzea.
EI4.2 Takeak erregulatzeko prozesua, haien beharra eta take hidraulikoen funtzionamendua azaltzea.
EI4.3 Balbulek kulatan izan ditzaketen ezartze desberdinak, eragiteko moduak eta sarreraren eta ihesaren arteko
aldeak ezagutzea; balbula anitzeko motorrek zer abantaila dituzten jakitea.
EI4.4 Motor batean ezartzeko muntaia desberdinak azaltzea, honen araberakoak izaten baitira: espeka-ardatzen eta
arrastatze-elementuen kokapenaren eta kopurua, katea, uhala edo gurpil horzdunak.
EI4.5 Banaketaren arrastatze-sistemako osagaiak eta haien funtzioa zehaztea.
EI4.6 Banaketaren kokapen eta sinkronizazioaren garrantzia eta haren prozesua azaltzea.
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A5: Motorren desmuntatze- eta muntatze-prozesuak egitea bankuan.
EI5.1 Motor baten atorrak muntatzea eta desmuntatzea.
EI5.2 Pistoian eta bielan buloia muntatzea.
EI5.3 Motor baten zilindroetan pistoiak muntatzea, dagokion tresneria erabiliz eta segmentuak posizio egokian jarriz.
EI5.4 Motorreko birabarkia desmuntatzea eta muntatzea, ardatz-lasaiera doitzea; inertzia-bolantea eta polea
osagarria jartzea, oszilazio-motelgailua ondo dabilela egiaztatuz.
A6: Kulata eta motorraren banaketa konpontzea, desmuntatzea eta muntatzea.
EI6.1 Kulataren oinarriaren planoa baliabide egokiekin egiaztatzea, eta haren egoera zehaztea.
EI6.2 Kulataren asentu, gida, ganbera eta aurreganbera egoera onean daudela egiaztatzea.
EI6.3 Kulata bateko balbulen eta asentuen fresaketa eta esmerilaketa egitea.
EI6.3 Banaketako balbulak, malgukiak, takeak, espeka-ardatzak eta gainerako elementuak desmuntatzea eta
muntatzea, prozesu egokiari jarraituz.
EI6.4 Takeak erregulatzea take mekanikoen motor batean.
EI6.5 Take hidraulikoen motor bateko takeei begiratzea.
EI6.6 Banaketaren arrastatze-sistema desmuntatzea eta muntatzea uhal eta katearen muntaketetan, ziurtatuz ondo
jarrita eta sinkronizatuta daudela eta tentsio egokia dutela.
A7: Sor litezkeen motorreko matxurak edo benetako matxurak diagnostikatzea eta konpontzea, diagnosi-teknikak, ekipoak
egiaztatze-tresneria eta fabrikatzailearen eskuliburuak erabiliz.
EI7.1 Motorrean sor litezkeen barne-matxurak zehazteko probak egitea, konpresioa eta banaketaren kokapena eta
sinkronizazioa ondo dauden begiratzea, ezohiko zaratarik egiten duen begiratzea eta abar.
EI7.2 Motorreko elementuak arretaz aztertzea, hautemateko zerk eragiten dituen matxurak, pistoiaren eta konpresioganberaren kalteak, zilindroaren urradurak, bloke, atorra edo kulatako pitzadurak, etab.
EI7.3 Motorraren barne- eta kanpo-estankotasunari begiratzea eta ziurtatzea ganbera eta zirkuituetatik kanpo ez
dagoela fluidorik, oliorik eta hozgarririk.
EI7.4 Egiaztapenetan lortutako parametroen balioak eta dokumentazio teknikoan emandakoak konparatzea.
EI7.5 Egiaztatzea konponketak funtzionaltasun egokia duela, ihesik ez dagoela eta segurtasun-balioak betetzen
direla, motor konpondua entregatzeko.
A8: Ibilgailuetan erabiltzen diren motor termiko desberdinen aldizkako eta prebentziozko mantentze-lanak egitea.
EI8.1 Behar diren datuak lortzea eta interpretatzea, aldizkako mantentze-lanak egiteko informazioa aurkezteko
euskarriak erabiliz.
EI8.2 Motorraren aldizkako mantentze-lanei lotutako elementuak ezartzea, azkeneko alditik igarotako denboraren
arabera nahiz egindako kilometro-kopuruaren arabera.
EI8.3 Aldizkako mantentze-lanak egitea, hala nola higatzen ari diren banaketako elementuak aldatzea: uhala,
tenkagailuak eta arrabolak.
EI8.4 Prebentziozko mantentze-lanak egitea; adibidez, oszilazio-motelgailua eta motorraren euskarriak ordezkatzea.
EI8.5 Lan-agiriak betetzea, ordezkatutako materialak eta konpontzeko behar izan den denborak idatziz eta
fabrikatzailearen estandarrarekin konparatuz.

Edukiak:
1. Motor termikoak
-

Bi eta lau aldiko motorrak eta motor birakariak.
Diesel zikloko motorrak, mota nagusiak Otto ziklokoekin alderatuta.
Termodinamika: Ziklo teorikoak eta errealak.
Errendimendu termikoa eta erregaiaren kontsumoa.
Motorren kurba ezaugarriak.

2. Zilindro anitzeko motorrak
-

Konpresio-ganbera, ganbera-motak eta eragina.
Motorraren eta zilindroen kokapena.
Zilindroen zenbakitzea eta pizte-ordena. UNE 10052-72 DIN 7302-1 arauak.
Otto zikloko motorrak eta diesel motorrak. Eraikuntza-ezaugarriak.

3. Motor alternatiboen elementuak. Zilindro-blokea
- Motorraren elementuen funtzioak eta nekea, esfortzu mekanikoak, marruskadurak, beroaren disipazioa eta
materialak.
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-

Pistoiak, eraikuntza-formak, osaera, errefortzuak.
Segmentuak eta buloiak.
Bielak, osaera eta egiaztapena, motak.
Pistoiaren eta bielaren muntaketa.
Birabarkia, osaera, orekatze estatikoa eta dinamikoa, birabarkiko kojineteak, motorreko bolantea eta oszilaziomotelgailua.

4. Motor alternatiboetako, kulatako eta banaketako elementuak
-

Motorraren kulata, konpresio-ganbera, ganbera-motak eta aurreganberak.
Kulata-juntura, motak eta diesel motorretako junturen kalkulua.
Motorraren banaketa, motak eta osaera.
Banaketaren arrastatze-elementuak.
Balbulak eta asentuak, takeak eta espeka-ardatzak, erregulatzeak.
Tanga hidraulikoak
Banaketaren lan- eta agindu-diagramak.
Erregulatzeak eta markak. Prestatzea.

5. Aldizkako mantentze-lanak eta matxuren diagnostikoa
- Motorren aldizkako mantentze-lanen taulak.
- Elementu mekanikoetako matxurak diagnostikatzeko teknikak.
- Lantegiko eta fabrikatzaileek egindako konponketei buruzko eskuliburuak.

1.3. prestakuntza-atala
MOTOR TERMIKOEN HOZTE- ETA LUBRIFIKAZIO-SISTEMEN MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF1215
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4rekin, motor termikoen hozte- eta lubrifikazio-sistemen
mantentze-lanei dagokienez, eta LB3rekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ibilgailuen motorretan erabiltzen diren lubrifikatzaileen ezaugarriak deskribatzea.
EI1.1 Motorretan erabiltzen diren olioen eta lubrifikatzaileen sailkapena azaltzea, API eta ACEA lubrifikatzaileak
sailkatzeko araudiaren arabera.
EI1.2 Olio sintetikoen eta mineralen arteko aldeak, haien aplikazioak eta SAE biskositatearen indizea azaltzea.
EI1.3 Olioen eta koipe lubrifikatzaileen biskositatea konparatzea.
A2: Motor termikoen lubrifikazio-sistemen osaera eta funtzionamendua deskribatzea, haiek diagnostikatzeko eta mantentzelanetan erabili beharreko prozedura hautatzeko.
EI2.1 Motor baten lubrifikazio-sistema deskribatzea, haren osagaiak zerrendatuz eta osagai bakoitzak duen funtzioa
azalduz.
EI2.2 Motorrak koipeztatzeko moduak ezagutzea: zipriztinezkoa, presio bidezkoa eta karter heze eta lehorraren
bidezkoa.
EI2.3 Ponparen eta gainpresio-balbularen funtzioa eta ponpa-mota desberdinak deskribatzea.
EI2.4 Iragazkiaren, "by pass" balbularen eta atzera ezineko balbularen funtzioa azaltzea.
EI2.5 Olioaren presioa kontrolatzeko eta olioa aldatzeko tarteak kontrolatzeko sistemak deskribatzea.
EI2.6 Olioaren hozte-mota desberdinak zehaztea eta haien beharra azaltzea.
EI2.7 Beste sistema batzuekin, tenkagailu hidraulikoekin, tanga hidraulikoekin, banaketa-aldagarriekin eta abarrekin
duten erlazioa azaltzea.
A3: Motor baten hozte-sistemak deskribatzea, haren osagaiak zerrendatuz eta osagai bakoitzak duen funtzioa azalduz.
EI3.1 Motor termikoetarako likido hoztaileen espezifikazioak, motak eta araudia (UNE, SAE) azaltzea.
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EI3.2 Dentsimetroarekin eta errefraktometroarekin egiaztatzea fluidoaren egoera eta kontzentrazioa behar bezalakoak
direla eta izotz-kontrakoaren kontzentrazioaren eta lortutako babesaren arteko erlazioa egokia dela.
EI3.3 Zirkuituko presurizazio-balbularen eta termostatoaren funtzionamendua azaltzea.
EI3.4 Tenperatura, termokontaktu eta elektrohaizagailu, arrastatze mekanikoko haizagailu eta haizagailu bimetaliko
eta hidrodinamikoen kontrol-sistemak deskribatzea.
EI3.5 Erradiadore-mota desberdinak eta muntatzeko aukerak ezagutzea.
EI3.6 Zirkuitua purgatzearen garrantzia eta purgatze-lanak nola egiten diren azaltzea. Automatikoki purgatzeko
sistemak ezagutzea.
EI3.7 Aire bidezko hozte-sistemaren bereizgarriak azaltzea.
EI3.8 Martxaren korronte bidezko hozte-sistema azaltzea.
EI3.9 Hozte behartua osatzen duten elementuak deskribatzea.
A4: Motor termikoen lubrifikazio-sistemen mantentze-lanak egitea, ekipo, erreminta eta tresneria espezifikoarekin.
EI4.1 Motorren lubrifikazio-sistema osatzen duten elementuak eta haien kokapena identifikatzea.
EI4.2 Osagaiak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesua zehazteko dokumentazio teknikoa hautatzea.
EI4.3 Olio-ponpa bat muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketen segida egitea, dokumentazio teknikoan ezarritakoari
jarraituz
EI4.4 Motorrerako olioaren erradiadore bat desmuntatzea, aztertzea eta muntatzea.
EI4.5 Olio-presioa kontrolatzeko eskuzko kontaktuaren funtzionamenduari eta doitasunari begiratzea.
EI4.6 Ihesik ez dagoela egiaztatzea eta estankotasun egokia duela ziurtatzea.
EI4.7 Lubrifikazio-sistemaren funtzionamendu-presioa egokia dela egiaztatzea, dokumentazio teknikoaren arabera.
EI4.8 Eragiketa batean eta bestean erabiltzen diren ekipoak, tresnak eta erremintak modu egokian erabiltzea.
EI4.9 Eragiketa batean eta bestean ezarritako segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatzea.
A5: Motor termikoen hozte-sistemen mantentze-lanak egitea, baliabide eta tresneria espezifikoarekin.
EI5.1 Motorren hozte-sistemaren osagaiak eta ibilgailuan duten kokalekua identifikatzea.
EI5.2 Osagaien egiaztapen-, muntatze- eta desmuntatze-prozesua zehazteko dokumentazio teknikoa hautatzea.
EI5.3 Hozte-ponpa bat desmuntatzea eta muntatzea, dokumentazio teknikoan ezarritakoari jarraituz.
EI5.4 Hozte-erradiadore bat, haren kanalizazioak eta haizagailuak desmuntatzea, ondo daudela egiaztatzea eta
muntatzea.
EI5.5 Hozte-termostato bat ordeztea eta ondo funtzionatzen duela egiaztatzea.
EI5.6 Motorraren haizagailuak eta tenperatura-sentsorea kontrolatzeko termokontaktuen funtzionamenduari eta
zehaztasunari begiratzea.
EI5.7 Ihesik ez dagoela egiaztatzea eta estankotasun egokia duela ziurtatzea; motorraren funtzionamendutenperatura egokia dela egiaztatzea, dokumentazio teknikoaren arabera.
EI5.8 Eragiketa batean eta bestean erabiltzen diren ekipoak, tresnak eta erremintak modu egokian erabiltzea.
EI5.9 Eragiketa batean eta bestean ezarritako segurtasun pertsonaleko eta ingurumeneko arauak errespetatzea.

Edukiak:
1. Motorraren lubrifikazio-sistema
-

Lubrifikatzaileak, motak, propietateak eta ezaugarriak, sailkapena eta mantentze-lanen tarteak.
Lubrifikazio-sistemak. Karter-motak.
Ponpa-motak eta mugimenduaren transmisioa.
Olioa hozteko gailuak.
Olio-iragazkien teknologia.
Olioaren presioaren eta motorraren barnealdeko presioaren kontrola.
Gasgabetze-sistema eta olio-lurrunen birziklatzea.
Sistemaren aldizkako mantentze-lanak.

2. Motorraren hozte-sistema
-

Aire edo ur bidezko hozte-sistema.
Bero-trukagailu motak.
Haizagailu-motak eta haien transmisioa.
Fluido hozgarriak, ezaugarriak eta mantentze-lanak, izotz-kontrakoaren kontzentrazioaren garrantzia.
Motorraren funtzionamendu-tenperaturaren kontrola. Termostato gidatua.
Elementu elektrikoen eta haiei lotutako zirkuituen funtzionamendua eta eraketa.
Sistemaren aldizkako mantentze-lanak.
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3. Hondakinak biltzeko teknikak eta ekipoak
-

Olioak eta hozgarriak isurpenen eta xurgatzeen arabera biltzea.
Olioak eta hozgarriak biltzeko ekipoen prestaketa.
Likidoak erauzteko eta iragazkiak aldatzeko egin beharreko urratsak.
Birziklatzeko likidoen edukiontzien manipulazioa eta etiketatzea.
Hondakin likidoak eta iragazkiak biltzeko prozesuaren trazabilitatea.

4. Aldizkako mantentze-lanak eta matxuren konponketa.
-

Mantentze-lanen aldizkakotasuna, fabrikatzaileen arabera.
Olioen, lubrifikatzaileen eta hozgarrien analisia.
Mantentze-lanen adierazleak zeroan jartzea.
Matxuren konponketako elementuen desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuak.
Matxuren konponketako egiaztapenen prozesuak.

1.4. prestakuntza-atala
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN
MANTENTZE-LANETAN
Kodea: UF0917
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.
EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak
zehaztea.
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.
A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena
babestekoak aztertzea.
EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak
eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne.
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako:
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.
EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak
eramatea.
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A3: Enpresan ingurumena babesteko eta hondakinak birziklatzeko neurriak aplikatzea.
EI3.1 Lantegiko jarduerak izan ditzakeen arriskuekin lotutako ingurumen-araudiaren alderdiak zehaztea, hala nola
zaratak, bibrazioak eta produktu hauen manipulazioa: erregaiak, lubrifikatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak,
errekuntza-gasak, soldadura-gasak, hondakinak, lixak, elektrodoak eta abar.
EI3.2 Arrisku-faktoreak eta ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.
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EI3.3 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, produktuak behar bezala
manipulatzea eta biltegiratzea eta norbera babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea barne.
EI3.4 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako:
- Langunea hustea
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.
EI3.5 Hondakinen gaikako bilketa aplikatzea:
- Edukiontziak eta garbiguneak identifikatzea.
- Hondakinen birziklapenaren seinalizazioa eta protokoloak errespetatzea.
EI3.6 Lantokiak ordenatuta eta garbi mantentzea, istripurik ez gertatzeko.

Edukiak:
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak
Lana eta osasuna.
Lan-arriskuak.
Arrisku-faktoreak.
Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:
• Lan-istripua. Gaixotasun profesionala.
• Lanetik eratorritako beste kalte batzuk.
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua:
• Lan-arriskuen prebentziorako legea.
• Prebentzio-zerbitzuen araudia.
• Irismena eta oinarri juridikoak.
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak.
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: Estatuko erakundeak. Autonomiaerkidego mailako erakundeak.
- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa
• Erremintak eta ekipoak erabiltzean.
• Sistemak eta instalazioak maneiatzean.
• Kargak garraiatzean eta biltegiratzean.
• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.
• Sua.
• Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.
• Babes kolektiboa.
• Banakako babesa.

-

2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.
-

Istripu-motak.
Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa.
Lehen laguntza. Sorospena.
Larrialdi-egoerak. Larrialdi- eta ebakuazio-planak.
Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.

3. Ingurumen-arriskuak eta hondakinen manipulazioa
-

Erregaiak, koipeak eta lubrifikatzaileak biltegiratzeak eta maneiatzeak eragin ditzakeen arriskuak.
Lantegian sortutako zaratei, bibrazioei eta errekuntzako gasei lotutako arriskuak.
Ingurumen-arriskuak arintzeko jarduera-protokoloak.
Sortutako hondakin-motak.
Edukiontzi eta poltsatan biltegiratzea; hondakinen seinalizazioa.
Hondarrak maneiatzea.
Langunea ordenatua eta garbi mantentzea.
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2. prestakuntza-modulua:
MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIAK
Kodea: MF0133_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0133_2: Motor termikoaren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea.
Iraupena: 180 ordu
1.1. prestakuntza-atala
OTTO ZIKLOKO MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF1216
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Gasolina-motorren nahastearen eraketa aztertzea.
EI1.1 Gasolina komertzialen ezaugarriak eta propietateak azaltzea. Oktano-indizea.
EI1.2 Nahasketa-mota desberdinak ezagutzea, motor-momentuaren eskaeraren arabera.
EI1.3 Nahasketa estekiometriko kontzeptua definitzea.
EI1.4 Zeharkako injekzioko motor baten nahastea nola osatzen den azaltzea. Nahaste homogeneoak.
EI1.5 Zuzeneko injekzioko motor baten nahastea nola osatzen den azaltzea. Nahaste geruzatuak eta nahaste pobrea.
A2: Otto zikloko motorretako pizte-sistemen eraketa eta funtzionamendua deskribatzea.
EI2.1 Motor-momentuaren esfortzu desberdinetan behar den pizte-aitzinamendua azaltzea. Eragiten duten faktoreak.
EI2.2 Txinpartaren kalitatea, bujia-motak eta maila termikoa zehazten dituzten parametroak ezagutzea.
EI2.3 Pizte-sistema bateko ixte-angeluaren kontzeptua definitzea eta haren garrantzia eta pizte-motaren araberako
balio bereziak azaltzea.
EI2.4 Goi-tentsioko banaketa estatikoa duten pizte-sistemak eta sistema mekaniko, elektroniko eta elektroniko
integralak ezagutzea.
EI2.5 Sistema bateko eta besteko osagaiak eta haien funtzionamendua ezagutzea: pizte-bobinak, potentzia-etapak,
kalkulagailuak, eta indukziozko eta Hall efektuko sentsoreak.
A3 Otto zikloko motorretako aire xurgatuko zirkuitua eta erregaiaren zirkuitua osatzen duten elementuen funtzioa
identifikatzea eta azaltzea
EI3.1 Sarrera-airearen sistemako osagaiak eta haien funtzioa ezagutzea.
EI3.2 Iragazketaren garrantzia azaltzea, eta motor termiko batean eta bestean erabiltzen diren iragazki-mota
desberdinak ezagutzea.
EI3.3 Sarrera-kolektorea, haren funtzioa, diseinuaren garrantzia eta geometria aldakorreko kolektoreak aztertzea.
EI3.4 Erregai-zirkuituaren osagaiak ezagutzea, tangatik injektoreetarainokoak; haren xedea eta funtzionamendua eta
injekzio-sistemaren araberako eraikuntzak azaltzea.
A4 Otto motorren injekzio-sistemak, eraketa eta funtzionamendua aztertzea.
EI4.1 Injekzio-sistemak ezaugarrien arabera sailkatzea eta ezagutzea.
EI4.2 Sistema bateko eta besteko sentsoreak eta eragingailuak, haien xedea eta funtzioa, eta ondo funtzionatzen
dutela egiaztatzeko modu egokia deskribatzea.
EI4.3 Injekzio-sistemen kudeaketa elektronikoa aztertzea, eta kalkulagailuak funtzionamendu-egoera jakin batzuetan
ematen duen erantzuna ulertzea.
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EI4.4 PGL elikatze-sistemako elementu hauek ezagutzea: gainelikadura-presioa, erreduktoreak eta nahasgailuak
(desgasifikatzaileak), eta abiarazte, osteko abiarazte, berotze, azeleratze eta karga oso eta karga partzialaren
faseetan kontrolatu beharreko parametroak.
A5 Kutsaduraren aurkako sistemako funtzio, elementu edo parametro hauek azaltzea:
EI5.1 Erralenti, karga partzial eta karga osoaren parametroak zein diren definitzea.
EI5.2 Begizta itxiko erregulazioaren kontzeptua ezagutzea, ihes-gasen konposizioa eta lambda erregulazioa aplikatuz.
EI5.3 Ihes-gasak katalizatzaile erregulatuaren bidez garbitzeko sistemaren funtzionamendua deskribatzea.
EI5.4 Nitrogeno-oxidoen metagailua eta NOx zunda deskribatzea; funtzionamendua eta birsortze-prozesua
ezagutzea.
EI5.5 Airea injektatzeko sistema sekundarioa eta haren osagaiak eta funtzionamendua deskribatzea.
EI5.6 Ihes-gasen birzirkulazioko sistema (EGR) deskribatzea.
EI5.7 Motorraren funtzionamendua aztertzea, ebaluatuz zer eragin duen errendimenduan eta ihes-gasen eraketan,
zer aldaketa eragiten dituen parametroetan eta zer matxura sorrarazten dituen.
A6 Motorreko sistema osagarrien matxurak (errealak edo simulatuak) identifikatzea:
EI6.1 Egiaztatze- eta diagnosi-ekipoen funtzionamendua eta maneiua eta EOBD protokoloa deskribatzea; lortutako
datuak interpretatzea.
EI6.2 Aztertu beharreko sistema edo elementua identifikatzea ibilgailuan edo maketan, neurketa-puntu egokia
hautatzea, eta EOBD konexioa aurkitzea, behar den dokumentazio teknikoa erabiliz.
EI6.3 Neurketa- edo kontrol-ekipoa hautatzea eta prestatzea, kontrolatu beharreko parametroa kontuan hartuz.
EI6.4 Ekipoa konektatzea eta motorraren Kontrol Unitateak erregistratutako parametroen irakurketa egitea;
erregistratuta egon litezkeen matxurak lortzea eta behar bezala interpretatzea.
EI6.5 Matxuraren diagnostiko-prozesuaren sekuentziazio logikoaren diagrama eta zuzenketa-prozesua egitea.
A7: Diagnostikatutako matxuren konponketak eta motorreko sistema osagarrietako doikuntzak egitea
EI7.1 Turbokonpresorea erregulatzea eta prestatzea:
- Geometria finkoko turbo baten (waste gate) erregulazio-balbula doitzea eta begiratzea.
- Geometria aldakorreko turbokonpresore baten erregulazio-elektrobalbula ordeztea eta begiratzea.
- Turbokonpresorearen funtzionamendua, lasaierak eta estankotasuna begiratzea.
EI7.2 Iheseko airearen injekzio-sistema ordeztea eta begiratzea.
EI7.3 Injekzio-arrapala eta injektoreak desmuntatzea eta muntatzea; estankotasun-junturak ordeztea.
EI7.4 Birabarkiaren posizioaren eta biratze-abiaduraren bulkada-sentsoreak (induktiboa eta/edo Hall efektukoa)
ordeztea eta begiratzea; sistema sekuentzialetako espeka-ardatzaren posizioaren sentsorea ordeztea.
EI7.5 Piztearen amaierako potentziaren etapa (aukera badago) eta bobina(k) ordeztea (EFS, DFS) eta ondo dauden
begiratzea.
EI7.6 Erregaiaren ponpa elektrikoa desmuntatzea eta muntatzea; arrapalaren presioa eta emaria begiratzea.
EI7.7 Tximeletaren eta/edo tximeleta-kutxaren potentziometroa kontrolatzeko unitatea ordeztea, begiratzea eta
sinkronizatzea.
A8: Motorraren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea, beharrezkoak diren ekipo, erreminta eta tresnekin.
EI8.1 Desmuntatze-, muntatze- eta erregulatze-lanen sekuentzia egitea, ezarritako prozedurari jarraituz.
EI8.2 Lan horiek egiteko behar diren baliabide, erreminta eta tresna espezifikoak hautatzea.
EI8.3 Kontrol-unitateko matxuren memoria irakurtzea, interpretatzea eta haren zirriborroa egitea.
EI8.4 Kontrol-unitatea gainerako kontrol-unitateekin (ABS, ibilgetzailea, tresna-koadroa, klimatizagailua…)
komunikatuta dagoela egiaztatzea
EI8.5 Kontrol Unitateko sarrerako eta irteerako seinaleak begiratzea, ordeztea eta kodetzea; ibilgailuaren
ibilgetzaileari egokitzea.
EI8.6 Parametroen balioen ordez espezifikazio teknikoetan adierazitakoak ezartzea.

Edukiak:
1. Pizte-sistemak
-

Pizte-bujiak: motak eta ezaugarriak.
Piztearen aitzinamendua.
Dwell ehunekoa eta ixte-angelua.
Zirkuitu primario eta sekundarioetako tentsio- eta intentsitate-balioak.
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- Oszilograma garrantzitsuenak.
- Pizte-sistemak: mekanikoa, elektronikoa eta elektroniko integrala; goi-tentsioko banaketa estatikoa.
- Sistemaren eta haren osagaien egiaztapen nagusiak.

2. Sarrera- eta ihes-sistemak
-

Sarrera-zirkuitua, haren eta osagaien identifikazioa.
Sarrera-kolektorea, ezaugarriak, erresonantzia-hodiak.
Airearen iragazketa: garrantzia eta iragazki motak.
Ihes-hodia: kolektorea, aurreisilgailua eta ihes-isilgilua, lotura-elementuak.
Sistemaren eta haren osagaien egiaztapen nagusiak.

3. Motor-momentuaren sistema zuzentzaileak
- Geometria aldakorreko kolektorea; haren abantailak.
- Banaketa aldakorra: funtzionamendu-printzipioa, motak eta bariazioak.
- Gainelikadura: konpresoreak eta turbokonpresoreak, gainelikadura mailakatua.

4. Erregaiaren elikadura-sistema
- Karburagailua, funtzionamendu-printzipioa eta diagnosia.
- Erregaiaren injekzio elektronikoa. Eboluzioa eta funtzionamendu-printzipioa.
- Erregaiaren injekzio-sistema motak:
• Injekzio jarraituaren eta etenaren sistemak.
• Puntu bateko eta puntu anitzeko injekzioaren sistemak.
• Askotariko injekzioaren eta injekzio erdisekuentzial eta sekuentzialen sistemak.
• Zeharkako eta zuzeneko injekzioaren sistemak.
- PGL-dosifikagailuen sistemak. Berezitasunak.
- Sistemetan erabiltzen diren sentsoreak.
- Eragingailuak edo unitate terminalak eta ezaugarriak.
- Kontrol-unitatea, kartografia. Eskemak.
- Autodiagnosi-sistemak.
- EOBD protokoloa, komunikazio-lerro multiplexatuak.

5. Gasak arazteko sistemak
- Otto zikloko motorretako ihes-gasak arazteko sistemak:
• Aire sekundarioa injektatzeko sistema.
• Hiru bideko katalizatzailea, hark tratatzen dituen gasak eta han sortzen diren erreakzioak.
• Lambda zundak, jauzi-zundak, banda zabalekoak eta haien aplikazioak, kokalekua eta funtzionamendua.
• Lambda zundak, motak, funtzioak eta haien egiaztapenak.
• Nitrogeno-oxidoen metagailuak, NOx zundak, ihes-gasetako tenperatura-zundak, metagailuaren birsortzezikloa.
- Gasolinazko zuzeneko injekzioko motorren eta PGL (petrolio-gas likidotu) bidez elikatutakoen berezitasunak.
- Gas-analizatzailea, parametroen interpretazioa.
- Ihes-gasei buruzko araudia, EURO V araua.

6. Matxurak topatzeko teknikak.
-

AMFEC teknikak, hutsegite-moduen analisia, eta haren ondorioak eta kritikotasuna.
Matxura-zuhaitza eta diagnosi-koadroak.
Matxurei eta konponketei buruzko eskuliburuak, fabrikatzaileek emandakoak.
Sintomen diagnosia eta analisia lortzeko metodo sistematikoa.

1.2. prestakuntza-atala
DIESEL ZIKLOKO MOTORRAREN SISTEMA OSAGARRIEN MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF1217
Iraupena: 90 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin eta LB4 lanbideburutzapeneko diesel motorrei buruzko atalarekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
C1 Aire- eta erregai-nahasketaren ezaugarriak eta propietateak azaltzea.
EI1.1 Automobilgintzako gasolioaren ezaugarriak, zetano-indizea eta hotzeko portaera, eta iragazteko gaitasuna
azaltzea.
EI1.2 Diesel motorreko turbulentziaren garrantzia azaltzea; kamera eta aurrekamera-motak ezagutzea.
EI1.3 Zuzeneko injekzioko eta aurrekameretako injekzioko motorretako errekuntzaren garapena eta nahasketa
sortzeko prozesua azaltzea.
A2 Errekuntzaren zirkuitua (tangatik injekzio-sistemaraino) osatzen duten elementu edo parametroen funtzioa identifikatzea
eta azaltzea.
EI2.1 Elikadura-konduktuak eta erregaiaren itzulera deskribatzea eta kokatzea.
EI2.2 Erregaiaren tenperaturak duen garrantzia eta hura kontrolatzeko moduak azaltzea (hozkailuak eta gasolioberogailuak).
EI2.3 Erregaia iragazteak duen garrantziaren berri izatea eta iragazki- eta dekantagailu-motak ezagutzea.
EI2.4 Ponpa, injekzioa transferitzeko presio, aitzinamendu, erreguladore, dosifikazio eta banaketa, eta sistema
zuzentzaileen ezaugarriak eta motak deskribatzea.
EI2.5 Zeharkako injekzioaren funtzionamendu-printzipioa eta haren berezitasunak, aurrekamerak eta injekzio-presioa
azaltzea.
EI2.6 Zuzeneko injekzioaren funtzionamendu-printzipioa, berezitasunak eta injekzio-presioa azaltzea.
EI2.7 Injekzio-mota desberdinen kudeaketa elektronikoa ezagutzea: ponpa lerrokatuak, ponpa birakariak, errail komun
bidezkoa eta injektore-ponpa.
A3 Diesel motorretako kutsaduraren aurkako sistemak, funtzioak, elementuak eta parametroak azaltzea.
EI3.1 Oxidazio-katalizatzailea, haren funtzioa, tratatzen dituen gasak eta han sortzen diren erreakzioak deskribatzea;
dieselen banda zabaleko lambda zundaren funtzioa.
EI3.2 EGR (ihes-gasen birzirkulazioa) sistema, haren funtzionamendua eta birzirkulatzen duten ihes-gasen hoztearen
garrantzia deskribatzea.
EI3.3 Partikulen iragazkia, haren funtzionamendua, errekuntzaren eta ihes-gasen tenperaturaren garrantzia, birsortzeprozesua eta erregaiko aditiboak deskribatzea.
A4 Motorraren funtzionamendua aztertzea, ebaluatuz zer eragin duen errendimenduan eta ihes-gasen eraketan, zer
aldaketa eragiten dituen parametroetan eta zer matxura sorrarazten dituen.
EI4.1 Egiaztatze- eta diagnosi-ekipoen funtzionamendua eta maneiua, EOBD protokoloa eta haren funtzio nagusiak
deskribatzea.
EI4.2 Motorretan, oro har, izaten den gainelikaduraren garrantzia, eta diesel ziklokoetan, bereziki, izaten dena
azaltzea eta sistemak aipatzea.
EI4.3 Geometria finkoko eta aldakorreko turbokonpresoreen eta haren erregulazio mekaniko eta elektronikoko
sistemen funtzionamendua azaltzea; desberdintasunak aztertzea.
EI4.4 Konpresore bolumetrikoen berezitasunak azaltzea.
EI4.5 Aire-hozkailuaren ("intercooler") garrantzia eta xurgatutako eta botatako airearen tenperaturaren kontrola
ezagutzea.
A5 Diesel zikloko motorretako sistema osagarrien matxurak (benetakoak edo simulatuak) identifikatzea, hura osatzen duten
zirkuituak aztertuz eta diagnostiko-ekipo, -baliabide eta -teknika egokiak erabiliz.
EI5.1 Aztertu beharreko sistema edo elementua identifikatzea ibilgailuan edo maketan, neurketa-puntu egokia
hautatzea, eta EOBD konexioa aurkitzea, behar den dokumentazio teknikoa erabiliz.
EI5.2 Neurketa- edo kontrol-ekipoa hautatzea eta prestatzea, kontrolatu beharreko parametroa kontuan hartuz.
EI5.3 Gainelikadura-sistema begiratzea, eta airearen presioa eta erregulazio-sistemaren funtzionamendua
kontrolatzea (presioko eta hutseko hodiak, balbulak eta elektrobalbulak).
EI5.4 Ekipoa konektatzea eta motorraren Kontrol Unitateak erregistratutako parametroen irakurketa egitea;
erregistratuta egon litezkeen matxurak lortzea eta behar bezala interpretatzea.
EI5.5 Matxuraren diagnostiko-prozesuaren sekuentziazio logikoaren diagrama eta zuzenketa-prozesua egitea.
A6 Motorraren sistema osagarrien mantentze-lanak egitea, beharrezkoak diren ekipo, erreminta eta tresnekin.
EI6.1 Desmuntaketa- eta muntaketa-prozesua eta egon litezkeen doikuntzak deskribatzea.
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EI6.2 Lan horiek egiteko behar diren baliabide, erreminta eta tresna espezifikoak hautatzea, matxura
identifikatutakoan.
EI6.3 Parametroen balioen ordez espezifikazio teknikoetan adierazitakoak ezartzea.
EI6.4 Ekipoak eta baliabideak erabiltzeko arauak aplikatzea, baita lan-prozesuan zehaztutako segurtasun-arauak ere.
A7 Injekzio mekanikoko diesel motor baten elikadura- eta errekuntza-sistemaren mantentze-lanak egitea, dagokion
doitasunarekin.
EI7.1 Errekuntzako elikadura-zirkuituaren purgatzea edo zebatzea.
EI7.2 Injekzio-ponpetako etete-elektrobalbulak ordeztea.
EI7.3 Ibilgailuaren ponpa desmuntatzea eta muntatzea; ezartzea eta fasean jartzea.
EI7.4 Aitzinamendu mekanikoko mekanismoak, gutxieneko erralenti hotza eta beroa eta erregimen maximoa doitzea.
EI7.5 Aurrez berotzeko sistema eta ondoren berotzeko funtzioa begiratzea.
- Berogailuak begiratzea, desmuntatzea eta muntatzea.
EI7.6 Aurrekamerak kulata desmuntatu baten gainean desmuntatzea eta muntatzea.
EI7.7 Injektoreak desmuntatzea eta muntatzea:
- Irekitze-presioa begiratzea eta doitzea.
- Ihinztatzea eta zurrusta-modua begiratzea.
- Estankotasuna begiratzea
- Toberak ordeztea.
EI7.8 Turbokonpresore bat desmuntatzea eta muntatzea.
- Hodiaren eta zirkuitu pneumatiko guztiaren, kanalizazioen eta aire-hozkailuaren ("intercooler") estankotasuna
begiratzea.
- Aire-hozkailuaren ("intercooler") eraginkortasuna kontrolatzea.
A8 Ponpa birakari, errail komun ("common rail") eta injekzio-ponpa bidezko zuzeneko injekzio elektronikoko diesel motorren
elikadura- eta errekuntza-sistemaren mantentze-lanak egitea, behar den doitasunarekin:
EI8.1 Kontrol Unitateko diesel motorren sarrerako eta irteerako seinale espezifikoak begiratzea. Oszilograma
adierazgarrienak lortzea.
EI8.2 EGR ihes-gasen birzirkulazio-sistema desmuntatzea, begiratzea eta muntatzea.
EI8.3 Partikulen iragazki bat desmuntatzea eta muntatzea.
EI8.4 Azeleragailuaren pedalaren sentsorea desmuntatzea, begiratzea eta muntatzea
EI8.5 Errekuntza-, elikadura- eta itzulera-lerroak, iragazkiak, dekantazio-sistemak eta itzulera-hozkailuak eta gasolioelikadurako berogailuak begiratzea.
EI8.6 Ponpa birakari bidezko zuzeneko injekzioko motorretan, haietako elementu bereziak (injektorearen altxaerasentsorea, dosifikatzailea, irristailuaren posizio-sentsorea…) ondo dauden begiratzea eta, hala badagokie,
desmuntatzea eta muntatzea
EI8.7 Errail komun bidezko zuzeneko injekzioko motorretan, haiei dagozkien berezitasunak dituzten elementuak
(injektoreak, presio-erreguladorea, presio-sentsorea, presio altuko ponparen hirugarren pistoiaren deskonexioa…)
begiratzea eta, hala badagokio, desmuntatzea eta muntatzea
EI8.8 Injektore-ponpa multzoaren bidezko zuzeneko injekzioko motorretan, haiei dagozkien berezitasunak dituzten
elementuak (ponpa-injektore multzoa, bi etapako ponpa) begiratzea eta, hala badagokio, desmuntatzea eta
muntatzea
EI8.9 Geometria aldakorreko turbokonpresore baten erregulazio-elektrobalbula begiratzea eta ordeztea.
EI8.10 Kontrol-unitatea gainerako kontrol-unitateekin (ABS, ibilgetzailea, tresna-koadroa, klimatizagailua…)
harremanetan dagoela egiaztatzea
EI8.11 Kontrol-unitateko matxuren memoria irakurtzea eta zirriborroa egitea.

Edukiak:
1. Injekzioko diesel motorren errekuntzako elikadura-sistemak
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-

Ibilgailu arinetako eta astunetako errekuntzako elikaduraren oinarrizko zirkuituak.
Erregai-tanga.
Elikadura-ponpa mekanikoak eta elektrikoak.
Eskuz purgatzeko ponpa.
Erregaiaren dekantagailu-sistema.
Iragaz daitezkeen elementuak.
Elikadura-hodiak eta haien mihiztatzeak.
Ingurua hozteko gailuak.
Ponpa birakariak:
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• Mota nagusiak.
• Ezaugarriak eta sistema osagarriak.
• Funtzionamendu-printzipioa.
• Mota desberdineko jartze eta sinkronizazioa.
• Kontrol elektronikoko ponpa birakariak.
- Lerroko ponpak:
• Ezaugarriak eta sistema osagarriak.
• Funtzionamendu-printzipioa.
• Lerroko ponparen dosadoa eta jartzea.
• Kontrol elektronikoko lerroko ponpak.

2. Zuzeneko injekzio elektroniko dieselaren sistemak
-

Eboluzioa, motak eta funtzionamendu-printzipioa.
Osagaien identifikazioa.
Sentsoreak, kontrol-unitatea eta eragingailuak.
Autodiagnosi-sistemak.
EOBD protokoloa, komunikazio-lerro multiplexatuak.
Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-prozesuak.
Errail komun bidezko sistemak ("common rail"): motak eta ezaugarriak.
Sistemak, ponpa-injektorea multzo elektronikoaren arabera: motak, ezaugarriak.

3. Gainelikadura-sistemak: turbokonpresoareak eta konpresoreak.
- Funtzionamendu-printzipioa, ezaugarriak eta motak; turbokonpresoreen
desberdintasunak.
- Puzte-presioa erregulatzeko sistemak; geometria finkoa eta aldakorra.
- Sistemaren eta haren osagaien egiaztapen nagusiak.

eta

konpresoreen

arteko

4. Kutsaduraren aurkako sistemak diesel motorretan
-

3

Opazimetroa, parametroen interpretazioa.
Diesel motorretako ihes-gasei buruzko araudia, EURO V araua.
Ihes-gasen birzirkulazioko sistema (EGR, AGR).
Funtzionamendu-printzipioa eta osagaien identifikazioa.
Birzirkulatzen duten ihes-gasen hoztea.
Oxidazio-katalizatzailea.
Partikulen iragazkia (FAP)
Tenperatura eta presio diferentzialeko zundak.
Birsortze-zikloa, erregaiari aditiboak gehitzea.
Osagaien identifikazioa eta egiaztapen nagusiak.

3. prestakuntza-modulua:
IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKAKO MANTENTZE-LAN
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0255
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1. Ibilgailua jasotzeko eta entregatzeko prozesuetan parte hartzea.
EI1.1 Lan-agindua sortzea, eta ibilgailuaren mantentze-lanak egiteko eta/edo hura konpontzeko
datu garrantzitsuak eta bezeroak emandako informazioa idaztea.
EI1.2 Egoera erreal batean, lan-agiriak eta konponketako eskuliburu teknikoak erabiltzea.
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EI1.3 Lan-agiriak, albaranak eta txostenak betetzea lana amaitutakoan.
A2: Biltegiko kudeaketan eta piezen eta produktu kontsumigarrien eskaeran laguntzea.
EI2.1 Hala badagokio, biltegiko inbentarioa egitea.
EI2.2 Eskaera-sailetan erabilitako dokumentuak betetzea eskura dauden baliabideak erabiliz, eta, hala badagokio,
kodeak, kantitateak eta izenak idaztea.
EI2.3 Lan-agirietan biltegiko irteerak idaztea, eta bastidore-zenbakia eta piezen erreferentzia zuzenak direla
egiaztatzea.
A3: Motorrak eta haren sistema osagarriak konpontzea laneko egoera erreal batean.
EI3.1 Motorraren matxura diagnostikatzea, bezeroak eta diagnosi-teknikek emandako datuak kontuan hartuz.
EI3.2 Ibilgailuan jarri beharreko barruko eta kanpoko babesak jartzea
EI3.3 Elementuen desmuntaketa-, muntaketa- eta egiaztapen-etapei buruzko gidoia egitea.
EI3.4 Egindako konponketaren kalitate-kontrolen egiaztapena.
EI3.5 Konponketa egiteko behar diren erremintak eta tresnak trebetasunez erabiltzea.
EI3.6 Lan-lekua ordenatuta eta garbi edukitzea.
EI3.7 Jasotako aginduen arabera egitea konponketa.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan laguntzea, lan-zentroan ezarritako arauei eta argibideei jarraituz.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:

1. Bezeroei arreta emateko prozesuetako parte-hartzea
-

Konpondu beharreko ibilgailuaren eskuliburu teknikoak erabiltzea.
Ibilgailuaren lan-agindua betetzea.
Ibilgailuaren fitxa sortzea edo eguneratzea, eta datu interesgarri guztiak idaztea.
Bezeroarekin harremanetan jartzea, matxuraren diagnostikoa egiteko.
Bezeroari azaltzea ibilgailuan zer lan egingo diren eta zer kostu aurreikusi diren.
Ibilgailuak lantegian emango duen denbora kalkulatzea eta bezeroari jakinaraztea.
Ibilgailua bezeroari entregatzea eta egin diren konponketa-prozesuak azaltzea.
Bezeroari faktura erakustea eta azaltzea zer ordezko pieza erabili diren eta zer eskulan egin den.

2. Biltegiaren kudeaketa
-

Inbentarioa egiten parte hartzea.
Stock minimoen markaketa.
Piezen eta material kontsumigarrien katalogoak erabiltzea.
Hornitzaileekiko harremanak eta material eta ordezko piezen eskaera.
Biltegiratzeko ordena eta sistema.
Albaranen kudeaketa eta fakturen erkaketa.

3. Ibilgailuaren mantentze-lanak eta matxuren konponketa
-
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Ibilgailuaren babesak, prozesuak dirauen bitartean babesteko.
Mantentze-lanetarako datuak hartzea eta matxuren diagnostikoa egitea.
Matxura diagnostikatzeko egin behar diren probak zehaztea.
Desmuntaketa-prozesuak ordena logiko bati jarraituz egitea, eta gainerako elementuak eta prozesuak begiratzea,
gerta litezkeen matxurak eta/edo egoera txarrean egon litezkeen ezkutuko piezak aztertuz.
Piezaren edo pieza hondatuen analisia.
Muntaketa-prozesuak desmuntaketaren kontrako ordenari jarraituz egitea, eta, betiere, piezak eta osagaiak behar
bezala mihiztatuta eta lotuta daudela egiaztatzea.
Ibilgailuaren probak, konponketak kalitate ona duela egiaztatzeko.

Motorraren eta haren sistema osagarrien mantentze-lanak

4. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZAMODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•
•
MF0132_2:
Motorrak.

•
•

•
•
MF0133_2:
Motorraren sistema
osagarriak

•
•

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik izan
ezean

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak
lanbide-arloko Ibilgailuen elektromekanika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila

2 urte

4 urte

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo
beste baliokideren bat.
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak
lanbide-arloko goi-mailako teknikaria.
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak
lanbide-arloko Ibilgailuen elektromekanika
lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila

2 urte

4 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Automobilgintzako lantegia

200

300

1. M

2. M

Kudeaketa-gela

X

X

Automobilgintzako lantegia

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

EKIPAMENDUA
-

Automobilgintzako lantegia

-

Ikus-entzunezko ekipoak
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Espezialitateko software espezifikoa
Errotuladorez idazteko arbelak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
Gaur egungo teknologia duten gasolina- eta diesel-motordun
ibilgailuak.
Bi aldiko motorra duen motozikleta.
Kamioietako eta autobusetako motorrak.
Benetako motorren maketak.
Injekzio elektronikoko maketak.
Saiakuntza-banku torlojudunak.
Argiak erregulatzeko ekipoa.
Zerrak, limak, gramilak, marrazteko puntak, hariztaketa-tresnak,
arrak, terrailak eta terraila-etxeak, kalibreak, mikrometroak, harieta lodiera-galgak eta erloju konparadorea.
Kalibreak, barruko eta kanpoko mikrometroak, alexometroak.
Motorreko muntaketa-tresnak (erretenen posizionagailua eta
erauzgailua, segmentu-uztaiak, kulata-doigailuak).
Olio-iragazkiak erauzteko giltzak.
Erreflexometroa eta densimetroa.
Ibilgailuen altxagailuak
4 gasen analizatzailea.
Opazímetroa.
Motorren bankada-euskarria.
Motorrak erauzteko mahai hidraulikoa.
EOBD matxuren irakurketa eta diagnosi-aparatua.
Diesel injektoreen egiaztagailua.
Common Rail injektoreen soberako emariaren egiaztagailua.
Automobilgintzari egokitutako osziloskopioa.
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Multimetroa.
Banaketa jartzeko eta sinkronizatzeko tresnak.
Poleen eta gurpil horzdunen erauzgailuak.
Aurrekameren erauzgailuak.
Barailak, pintzak, mahukak.
Hozte-sistemaren egiaztagailua.
Ibilgailuaren motorra esekitzeko zubia.
250 kg-ko beso-garabia.
Katu hidraulikoak.
Astoak.
Olio erabiliaren bilgailua.
Motorrak erauzteko garabia
Inpaktu-pistola pneumatikoen eta elektrikoen ekipoak
Erremintak eta piezak jartzeko lan-orgak
Mota guztietako eskuzko giltzak
Mota guztietako aliketak eta barailak
Punta bereziko mota guztietako sortak, Torx, Allen eta abar.
Mota guztietako bihurkin-motak
Kolpekako bihurkina
Zuloak egiteko tresnak
Guraizeak, kuterrak eta hortzak
Mota guztietako mailuak, plastikozkoak eta altzairuzkoak
Paper-, film- eta zinta-euskarriak
Garbigunea eta edukiontzia. Eguneroko garbiketa-erremintak.
Produktuen eta erreminten biltegia. Aldagela armairuduna. Begiak
garbitzekoa, botikina.
- Instalazio espezifikoak: aire konprimatuko lerroa, errekuntzagasen xurgapena.
-

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–
–
–
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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 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.

