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IZENA 
IBILGAILUETAKO KARROZERIEN ELEMENTU EZ-EGITURAZKOEN MANTENTZE-LANAK 
 

KODEA 
TMVL0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen karrozeria 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV046_2 Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-egiturazkoen mantentze-lanak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Ibilgailuaren elementu mugigarri metalezko eta sintetikoak eta elementu finko ez-egiturazkoak konpontzea, ezarritako 
prozedura nahiz epea betez, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasun-baldintzetan lan eginez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0127_2: Ibilgailu baten elementu mugigarriak ordeztea eta/edo konpontzea 
- UC0128_2: Metalezko elementuak eta elementu sintetikoak konpontzea 
- UC0129_2: Ibilgailuaren elementu finko ez-egiturazkoak erabat edo hein batean ordeztea eta/edo konpontzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Ibilgailuak fabrikatzen eta haien mantentze-lanak egiten dituzten enpresa handi, ertain eta txikien karrozeria-arloan 
egiten du lan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Karrozerien eraikuntza. 
Automobilen konponketa: elementu mugigarriak eta txapa. 
Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen konponketa: txapa, ekipoak, lanabesak eta hautazko transformazioak. 
Trenbideen konponketa: karrozeriaren elementu mugigarriak eta txapa. 
Aireontzien konponketa: elementu mugigarriak eta txapa (prestakuntza gehigarriarekin). 
Txapa-lanak, eta ekipoak eta tresneria egiten diren beste ekoizpen-sektore batzuetan. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
8209.1116 Automobilgintzako mihiztatze-lerroetako muntatzailea 
7293.1035 Ibilgailuetako beira-/kristal-instalatzailea. 
Ibilgailuen material metalezko eta sintetikozko elementu mugigarrien eta konformatuen txapista konpontzailea. 
Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen txapista konpontzailea. 
Ibilgailu astunen txapista konpontzailea. 
Motozikleten eta tren-materialen txapista konpontzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0127_2  
Elementu mugigarriak 

220 

UF0911: Oinarrizko sistema 
elektromekanikoak 

80 

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

90 

UF0913: Beiren konponketa eta 
ordezkapena 

50 

MF0128_2  
Metalezko elementuak eta elementu sintetikoak.  

230 

UF0914: (ZEHARKAKOA) 
Metalezko elementuen 
konponketa 

80 

UF0915: Aluminiozko elementu 
metalikoen konponketa 

40 

UF0916: Elementu sintetikoen 
konponketa 

80 

UF0917: (ZEHARKAKOA) Laneko 
eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa ibilgailuen mantentze-
lanetan 

30 

MF0129_2 
Elementu finko ez-egiturazkoak 140 

UF0918: (ZEHARKAKOA) 
Elementu finkoen desmuntaketa 
eta bereizketa 

60 

UF0919: Elementu finkoen 
muntaketa eta lotura 

50 

UF0920: (ZEHARKAKOA) 
Aluminiozko elementuen 
muntaketa eta desmuntaketa 

30 

MP0190 
Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-
egiturazkoen mantentze-lanen lanbide-
jardunbideak, lanekoak ez direnak 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 630 
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1. gaitasun-atala 
IBILGAILU BATEN ELEMENTU MUGIGARRIAK ORDEZTEA 
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1. gaitasun-atala:  
IBILGAILU BATEN ELEMENTU MUGIGARRIAK ORDEZTEA ETA/EDO 
KONPONTZEA 

 

Kodea: UC0127_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elementu gehigarriak eta apaingarriak —lotura torlojutu, itsatsi edo errematxatuak dituztenak— desmuntatzea, 
muntatzea eta, behar izanez gero, ordeztea, baliatutako materialen eta prozeduren arabera, agindutako kalitatea betez 
eta segurtasun-baldintzetan lan eginez. 

BI1.1 Ordeztu edo konpondu beharreko elementuak behar bezala identifikatzen eta zehazten dira. 
BI1.2 Ordezko elementuaren kokapenak multzo osoaren homogeneotasunari eusten dio, espezifikazio teknikoen 
arabera. 
BI1.3 Finkatze-kotak elementua kokatuta edo fabrikatzailearen espezifikazioen bidez lortzen dira. 
BI1.4 Prozeduraren arabera egiten da ebakitzeko edo jostura askatzeko lana. 
BI1.5 Zulagailuak gero emango zaion erabileraren (hariztaketa, errematxaketa...) araberako espezifikazioak 
betetzen ditu. 
BI1.6 Itsaste-lana egiteko, produktu egokiak hautatu behar dira, lotu beharreko materialen eta haiek jasan behar 
dituzten esfortzu-moten arabera, eta ezarritako prozedura aplikatu behar da. 
BI1.7 Konponketaren ondoko zatiak egin beharreko lanaren arabera babesten dira, eta hondarrak kentzen dira 
lana bukatutakoan. 
BI1.8 Korrosioaren aurkako babesa eta/edo estankotasun-babesa fabrikatzailearen espezifikazioak betez egiten 
da, egin behar bada. 
BI1.9 Fabrikatzaileak agindutako eraginkortasuna mantentzen edo berreskuratzen du ordezko elementuak. 

LB2: Instalazio elektrikoetako elementu sinpleak, elementu mugigarrien konponketari eragiten diotenak edo haien 
konponketa oztopatzen dutenak, desmuntatzea, muntatzea eta, behar izanez gero, ordeztea, instalazioa guztiz 
eraginkorra dela eta behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeko. 

BI2.1 Mekanismo edo elementu desmuntatuak edo deskonektatuak karrozeria konpontzeko behar direnak (ahalik 
eta gutxien) dira. 
BI2.2 Beharrezko ordezkapenak, doikuntzak eta erregulatzeak fabrikatzailearen espezifikazio teknikoen eta 
indarrean dagoen araudiaren arabera egiten dira. 
BI2.3 Muntatutako elementu edo multzo elektrikoak aurrez ezarritako eraginkortasuna itzultzen diete instalazioei 
eta ekipoei. 
BI2.4 Egindako erregulatzeek indarrean dauden arauak betetzen dituzte. 
BI2.5 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu 
bakoitzean. 

LB3: Ibilgailuaren sistemetako elementu mekaniko sinpleak —elementu mugigarrien konponketari eragiten diotenak edo 
haien konponketa oztopatzen dutenak— desmuntatzea, muntatzea eta, behar izanez gero, ordeztea eta sistemen 
funtzionamendua ziurtatzeko beharrezko kontrolak eta erregulatzeak egitea. 

BI3.1 Mekanismo edo elementu desmuntatuak edo deskonektatuak karrozeria konpontzeko behar direnak (ahalik 
eta gutxien) dira. 
BI3.2 Beharrezko ordezkapenak, doikuntzak eta erregulatzeak fabrikatzailearen espezifikazio teknikoen eta 
indarrean dagoen araudiaren arabera egiten dira. 
BI3.3 Muntatutako elementu edo multzo mekanikoak aurrez ezarritako eraginkortasuna itzultzen diete instalazioei 
eta ekipoei. 
BI3.4 Egindako erregulatzeek indarrean dauden arauak betetzen dituzte. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Zulagailua, masilla mozteko makina pneumatikoa, masilla emateko makina, errematxatzeko makinak, grapagailuak, 
polimetroak, kontrol optikoko bankua, aire girotuko kargatzeko ekipoa. Argiak erregulatzeko ekipoa. Txapistaren 
erreminta-ekipoa, bentosak. Kapota, aurreko eta atzeko hegalak, ateak, kolpe-leungailua, atzerako ispilua, beirak, 
apaingarriak... 
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Argiztapen-, maniobra- eta seinalizazio-sistemetako karrozeriako elementu sinpleak. 
Hozte-sistema. Sarrera- eta ihes-sistema. Direkzio-sistema. Esekidura-sistema. Gurpilak eta pneumatikoak. Elementu 
hauen desmuntaketa, muntaketa eta ordezkapena: nekazaritzako eta herri-lanetako makina-ekipoen eta -lanabesen 
konponketa. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Elementu gehigarriak eta apaingarriak ordeztea eta/edo konpontzea; karrozeriaren konponketa oztopatzen duten 
elementu sinpleak desmuntatzea eta muntatzea. 
Zehaztutako metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentzia. Erabat zehaztuta ez dauden lanen parametroak. 
Elementu torlojutuak edo errematxatuak: Transformazio- edo muntaketa-krokisak interpretatuz matxuraren diagnostikoa 
egin da, elementua desmuntatuz matxuraren egoera egiaztatu da, beharrezko konpontze- eta ordezte-lanak egin dira, 
elementua erregulatze egokiarekin kokatu da eta zehaztutako estutasunaz finkatu da. 
Elementu itsatsiak: ordeztu beharreko elementuaren lotura mozten da, produktuaren hondar ez-berreskuragarriak 
garbitzen dira, pieza berriari eta euskarriari ainguratze-produktuak aplikatzen zaizkie (beharrezkoa bada), finkatzeko 
masilla ematen da eta itsatsi beharreko elementua zehaztutako koten barruan kokatzen da. Elementu mekanikoen eta 
elektrikoen doikuntza eta erregulatzea.  

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko kotak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Ekipoak 
maneiatzeko eskuliburuak. Lantegiko buruaren edo ataleko arduradunaren lan-aginduak. Mikrofitxak, grafikoak eta 
idatzizkoak. Euskarri informatikoak. 

 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
METALEZKO ELEMENTUAK ETA ELEMENTU SINTETIKOAK 
KONPONTZEA 

 

Kodea: UC0128_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elementu metalikoak konpontzea, zenbait konformazio-prozesu erabiliz. 
BI1.1 Behar diren erreminta, material eta baliabide osagarriak hautatzen dira lan-prozesua modu logikoan egin 
dadin. 
BI1.2 Dokumentazio teknikoa behar bezala hautatzen eta interpretatzen da, eta prozesuan aintzat hartu beharreko 
parametroak zehazten dira. 
BI1.3 Deformazioak zehazteko prozesuen bidez (begi hutsez ikusita, lixatuta, etab.) identifikatzen da konpondu 
beharreko eremua. 
BI1.4 Hasierako gainazala berreskuratzen denean, lan-prozeduraren arabera eta masilla onartzeko produktuak 
duen tolerantzia kontuan hartuz, joko da bukatutzat konkatua kentzeko lana. 
BI1.5 Konkatua kentzeko prozesua arauak betez egiten da, eta fabrikatzaileak adierazitako kotak lortzen dira. 
BI1.6 Txapa tenkatzeko eta tinkatzeko prozesuetan, materialaren ezaugarriak errespetatzen dira. 

LB2: Material sintetikoak konformatzea eta konpontzea, kasu bakoitzean egokiak diren teknikak erabiliz. 
BI2.1 Konpondu beharreko piezaren osaera dagokion kodeaz identifikatzen da edo, halakorik ez badago, 
konpontzeko materiala hautatzeko teknika egokiak (errekuntza-probak edo bestelako probak) erabiliz. 
BI2.2 Txantiloiak eta euskarriak behar bezala marratzen eta egiten dira, konpontzeko arauen arabera. 
BI2.3 Produktua, katalizatzailea eta aktibatzailea proportzio zuzenetan erabiltzen dira kasu bakoitzean. 
BI2.4 Lan-prozesuaren arabera aplikatzen dira erretxinak eta masillak. 
BI2.5 Lixatze-faseak konpontze-prozesuaren beharretara egokitzen dira une oro. 
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BI2.6 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu 
bakoitzean. 

LB3: Konpontzeko eragiketa guztiak egitea segurtasun-arauak eta laneko osasunaren arauak betez. 
BI3.1 Lantegiko segurtasun-arauetatik, lan espezifikoari lotuta aurreikusitako arriskuak ateratzen dira, eta babes 
pertsonal eta kolektiboko neurriak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI3.2 Segurtasun pertsonaleko eta kolektiboko arauak betetzeko, lan-eremua arriskutik kanpo edukitzen da. 
BI3.3 Gorabeherak garaiz jakinarazi behar dira, haiek berrikusi eta konpontzeko astia izateko. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Tolesteko makina, kurbatzeko makina, zizaila, profilagailuak, metalen bizarra kentzeko makinak eta grafitozko elektrodo 
bidez bero-puntuak aplikatzeko makina. Txapistaren erreminta espezifikoak. 
Metalezko materialezko multzoak edo elementuak (hegalak, ateak, sabaiak...). Material plastikozko edo material 
konposatuzko multzoak edo elementuak (kapota, kolpe-leungailua...). Ibilgailu osoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Konpondutako elementuei hasierako ezaugarriak ematea. 
Zehaztutako metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentziak. Erabat zehaztuta ez dauden lanen parametroak. 
Metalezko elementuak: matxuraren diagnostikoa egitea, deformatutako eremuari konkatua kentzea, deformazio txikiak 
errepasatzea eta, beharrezkoa bada, puntu zehatzak berotzea.  
Elementu sintetikoak: Hautsi edo deformatu den gainazala lixatzea, masillak, erretxinak eta zuntzak ematea eta, 
beharrezkoa da, txantiloiak egitea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko kotak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Ekipoak 
maneiatzeko eskuliburuak. Lantegiko buruaren edo ataleko arduradunaren lan-aginduak. Mikrofitxak, grafikoak eta 
idatzizkoak. Euskarri informatikoak. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
IBILGAILUAREN ELEMENTU FINKO EZ-EGITURAZKOAK ERABAT EDO 
HEIN BATEAN ORDEZTEA ETA/EDO KONPONTZEA 

 

Kodea: UC0129_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Elementu finko ez-egiturazkoak erabat edo hein batean desmuntatzea, teknika eta ekipo egokiak erabiliz. 
BI1.1 Egin beharreko lanaren arabera zehazten da erabili beharreko makina edo erreminta. 
BI1.2 Behar bezala hautatzen da dokumentazio teknikoa, eta mozte-eremuak eta lotze-prozesua zehazten dira. 
BI1.3 Desmuntatutako zatia lotuko zaion elementua edo elementuak ez daude kaltetuak edo hondatuak. 
BI1.4 Desmuntatu beharreko zatiaren mugatzeak edo marraketak matxuraren arabera fabrikatzaileak emandako 
gomendioak betetzen ditu. 
BI1.5 Prozeduraren arabera egiten da ebakitzeko edo jostura askatzeko lana. 

LB2: Pieza kokatuz eta dagokion lotura prestatuz antolatzea muntaketa.  
BI2.1 Lotura-eremuak lan-prozesuaren arabera profilatzen dira. 
BI2.2 Lotura-eremuak hondakinak kenduz garbitzen dira. 
BI2.3 Geroago lotuko diren piezak jatorrizko kotetan finkatzen dira. 
BI2.4 Korrosioaren aurkako babesa (egin behar bada) eta/edo estankotasun-babesa fabrikatzailearen 
espezifikazioak betez egiten da. 
BI2.5 Erresistentzia, estaldura eta antzeko faktoreek dituzten ezaugarrien arabera prestatzen da lotura-mota. 
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LB3: MIG/MAG soldaduraz eta/edo puntu bidezko soldaduraz egitea lotura, ezarritako teknikak eta metodoak erabiliz. 
BI3.1 Soldatzeko makina prozesuaren ezaugarrien arabera hautatu da. 
BI3.2 Lotuko diren materialen arabera hautatuko dira ekarpen-materialak, desoxidagarriak eta inprimazioak. 
BI3.3 Soldatze-prozesua arauak betez egiten da, eta eskatutako lotura-ezaugarriak lortzen dira. 
BI3.4 Puntu bidezko soldaduran, lotura-motaren arabera zehazten dira intentsitatea, denbora, zorroztasuna eta 
elektrodoen lerrokatzea. 
BI3.5 Soldadura erdiautomatikoan, lotura egiteko egokiak izan behar dute intentsitateak, gasaren presioak eta 
hariaren abiadurak. 
BI3.6 Espezifikazio teknikoetan definitutako ezaugarriak betetzen ditu egindako soldadurak. 
BI3.7 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu 
bakoitzean. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Puntu bidezko soldadura elektrikoa, gas bidezko soldadura elektriko erdiautomatikoko ekipoa (hari jarraitua), puntuak 
kentzeko makina, hotzeko taiel pneumatikoak edo elektrikoak, ordezko zerra, zerra zirkularra eta profilagailua. 
Txapistaren erreminta-ekipoa. 
Soldadura bidez lotzen diren metalezko materialezko multzoak edo elementuak (hegalak, kapota, ateak, sabaiak, 
alboak...). Ibilgailu osoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Ordeztutako elementuei hasierako ezaugarriak ematea, zenbait lotze-teknika erabiliz. 
Zehaztutako metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentzia. Erabat zehaztuta ez dauden lanen parametroak. 
Ordeztu beharreko eremua zehazten da, lotura-sistemak kentzen dira (soldadura-puntuak, etab.), loturak profilatzen eta 
prestatzen dira, muntatuko den pieza prestatzen da, eta lotura egin baino lehen muntatu eta kalibratzen da pieza 
ezarritako prozeduraren arabera. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak, jatorrizko kotak ematen dituzten plano partzialak dituztenak. Transformazioen 
krokisa eta eskemak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Lantegiko buruaren edo ataleko arduradunaren lan-aginduak. 
Mikrofitxak, grafikoak eta idatzizkoak. Euskarri informatikoak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

ELEMENTU MUGIGARRIAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

METALEZKO ELEMENTUAK ETA ELEMENTU SINTETIKOAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

ELEMENTU FINKO EZ-EGITURAZKOAK 

 
4. prestakuntza-modulua  

IBILGAILUETAKO KARROZERIEN ELEMENTU EZ-EGITURAZKOEN 
MANTENTZE-LANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK EZ 

DIRENAK 
 

1 
2 
3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
ELEMENTU MUGIGARRIAK 

 

Kodea: MF0127_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0127_2 Ibilgailu baten elementu mugigarriak ordeztea eta/edo 

konpontzea 
 

Iraupena: 220 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
OINARRIZKO SISTEMA ELEKTROMEKANIKOAK 
 

Kodea: UF0911: 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin sistema elektrikoen 

elementu sinpleei dagokionez eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Karrozeria konpontzeko lanei eragin diezaieketen edo haiek oztopa ditzaketen elementu mekanikoak eta/edo elektrikoak 
aztertzea. 

EI1.1 Esekidura-, direkzio-, argiztapen- eta maniobra-sistemak eta motorra hozteko sistema osatzen duten 
elementuek zer funtzio duten identifikatzea. 
EI1.2 Esekidura-, direkzio-, argiztapen- eta maniobra-sistemei eta motorra hozteko sistemari zer konpontze-prozesuk 
eragiten dieten edo sistema horiek zer prozesuk oztopatzen dituzten identifikatzea. 

- Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 

- Beharrezko dokumentazio teknikoa prestatzea. 

- Lan-metodoa ezartzea, kontuan hartu beharreko parametroak zehaztea eta hautatutako ekipoen ezaugarriak 

azaltzea. 

A2: Elementu mekanikoak eta elektrikoak desmuntatzea, muntatzea eta erregulatzea, fabrikatzailearen espezifikazioen 
arabera. 

EI2.1 Karrozeriaren, esekidura-sistemaren eta direkzio-sistemaren deformazioek eragina izan dezaketen elementu 
sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

- Lotura-mota bakoitzarentzat egokiak diren balaztak erabiltzea. 

- Ezarritako estutze-pareak erabiltzea. 

- Kasu bakoitzean beharrezkoak diren erregulatzeak egitea. 

- Lasaierarik, zaratarik eta bibraziorik ez dagoela egiaztatzea. 
EI2.2 Karrozeriaren eta motorra hozteko sistemaren deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea: 

- Motorra hozteko sistemaren elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

- Likido hozgarria aldatzea. 

- Zirkuituan ihesik ez dagoela egiaztatzea. 

- Funtzionamendu-tenperatura egiaztatzea. 
EI2.3 Karrozeriaren eta sarrera- eta ihes-sistemen deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea: 

- Sarrera- eta ihes-sistemen elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

- Ihesak, aire-hartuneak eta ihes-hodiko, isilgailuko, katalizatzaileko, sarrera-sistemako eta iragazkietako 

bibrazioak saihesteko beharrezko estutze eta doikuntzak egitea. 

1 
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- Material kutsatzaileak erabiltzeko ingurumen-segurtasuneko teknikak aintzat hartuz erabiltzea 

katalizatzaileak. 
EI2.4 Karrozeriaren eta argiztapen- eta maniobra-sistemen deformazioek eragina izan dezaketen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea: 

- Argiztapen- eta maniobra-sistemen elementu sinpleak desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

- Sistemak erregulatzea, elementuen argitasuna, garaiera eta argitze-distantzia arauen arabera egokitzeko 

beharrezko parametroak doituz. 

- Instalazioen eta ekipoen oinarrizko mantentze-lanak egitea, espezifikazio teknikoen arabera. 
EI2.5 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea eta bukaeran elementuak 
eraginkorrak direla egiaztatzea. 
EI2.6 Ezarritako segurtasun-arau pertsonalak eta ingurumenekoak betez eta errespetatuz egitea lanak. 

 

Edukiak: 

1. Ibilgailuaren oinarrizko zirkuitu elektrikoak  
- Oinarrizko elektrizitatea: Korronte-motak eta Ohm-en legea. 
- Osagai elektriko eta konexio-osagai motak. 
- Instalazio-motak: kobrea, multiplexazioa eta zuntz optikoa. 
- Airbagak, aurretenkagarriak eta antzekoak dituzten ibilgailuak konpontzeko segurtasun-prozesuak. 
- Ibilgailuaren zirkuitu elektrikoen oinarrizko sinbologia. 
- Sistema elektrikoak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak: 
- Dokumentu teknikoen interpretazioa. 
- Ordezte- eta erregulatze-prozedura. 

2. Argiztatze- eta maniobra-sistema elektrikoak  
- Osagai elektrikoen funtzionaltasuna eta deskribapena.  
- Sistema elektrikoak desmuntatzeko eta muntatzeko erremintak.  
- Argiztatze- eta maniobra-sistemak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.  
- Xenona duten ibilgailuak konpontzeko segurtasun-prozesuak. 
- Dokumentu teknikoen interpretazioa. 
- Ordezte- eta erregulatze-prozedura. 
- Argiztatze- eta maniobra-ekipoei buruzko araudia. 

3. Ibilgailuaren oinarrizko sistema mekanikoak  
- Osagai mekanikoen deskribapena:  

• Esekidura-sistema. 

• Direkzio-sistema. 

• Sarrera-sistema. 

• Ihes-sistema. 

• Hozte-sistema. 
- Karrozeria-konponketen eragina maizen jasaten duten elementuak. 
-  Sistema mekanikoak desmuntatzeko eta muntatzeko erremintak. Ezaugarriak eta funtzionamendua.  
- Sistema mekanikoak desmuntatzeko eta muntatzeko teknikak.  
- Erregulatzeak eta egiaztapenak.  
- Esekidura-sistemaren egiaztapen estatikoa eta dinamikoa. 
- Direkzio-kotak: Dibergentzia, konbergentzia, erorketak... 
- Esekidura- eta direkzio-sistemen hutsuneak. 
- Ihesik ez dagoela egiaztatzea: 

• Sarrera- eta ihes-zirkuitua.  

• Hozte-sistema.  
- Motorraren tenperatura eta funtzionamendua egiaztatzea. 
- Ihes-sistemen ingurumen-tratamendua. 
- Likido hozgarria aldatzea.  
- Dokumentu teknikoen interpretazioa. 

4. Ibilgailuaren klimatizazio-sistemak  
- Klimatizazio-sistemetako osagaien funtzionaltasuna eta deskribapena. 
- Karrozeria-konponketen eragina maizen jasaten duten elementuak. 
- Dokumentu teknikoak.  



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

18

- Gas hozgarri motak eta haien ezaugarri teknikoak eta ingurumenekoak. 
- Klimatizazio-sisteman ihesik ez dagoela egiaztatzea.  
- Klimatizazio-sistemaren tenperatura egiaztatzea. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
KANPOKO ETA BARNEKO ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA IXTE- ETA JASOTZE-
SISTEMAK 
 

Kodea: UF0912: 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, barneko elementu 

mugigarrietako eta ixte- eta jasotze-sistemetako sistema elektrikoei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elementu gehigarriak eta apaingarriak desmuntatzea, muntatzea eta ordeztea, erabili beharreko lotura-motak, 
metodoak, ekipoak eta baliabideak aztertuta.  

EI1.1 Ibilgailuetan erabiltzen diren hari-motak identifikatzea. 
EI1.2 Itsasgarri-, azeleratzaile- eta masilla-motak deskribatzea eta haien zerrenda egitea, lotu beharreko materialen 
arabera. 
EI1.3 Errematxe-motak eta haiekin lotuko diren materialen zerrenda egitea. 
EI1.4 Metodoa aukeratzea, eta gehigarriak eta apaingarriak ordezteko hautatutako materialen eta ekipoen 
ezaugarriak azaltzea. 
EI1.5 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
EI1.6 Beharrezko dokumentazio teknikoa hautatzea eta kontuan hartu beharreko parametroak zehaztea. 

A2: Tresnak, produktuak eta materialak ezarritako metodoaren arabera erabiltzea lotura-mota guztiak egiteko. 
EI2.1 Elementu torlojutuak desmuntatzea eta muntatzea: 

- Ordezko elementua posizio zuzenean jartzea (kotak) gero muntatzeko. 

- Torlojuetan behar diren balaztak erabiltzea. 

- Behar diren estutze-pareak aplikatzea. 
EI2.2 Elementu itsatsiak desmuntatzea eta muntatzea: 

- Ordezko elementua posizio zuzenean jartzea (kotak) gero finkatzeko. 

- Ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera desmuntatzea elementua. 

- Lotura-eremuak behar bezala prestatzea. 

- Behar denean, produktuak nahastea, fabrikatzailearen espezifikazioen arabera. 

- Produktuak behar bezala aplikatzea. 

- Elementua itsastea eta eskatutako kalitatea lortzea. 
EI2.3 Elementu errematxatuak desmuntatzea eta muntatzea: 

- Kotatzea eta zulatzea errematxeak jartzeko edo kentzeko, erabiliko den zulagailuaren perdoiak aintzat 

hartuz. 

- Behar bezala errematxatzea. 
EI2.4 Lanak dokumentazio teknikoan adierazitako espezifikazioen arabera egitea eta bukaeran elementuak 
eraginkorrak direla egiaztatzea. 
EI2.5 Ezarritako segurtasun-arauak betez eta errespetatuz egitea lanak. 

A3: Ixte- eta jasotze-sistemak desmuntatzea, muntatzea eta ordeztea, erabili beharreko metodoak, ekipoak eta baliabideak 
aztertuta. 

EI3.1 Desmuntatu behar diren elementuak (kaltetuak edo ez-kaltetuak) identifikatzea. 
EI3.2 Beharrezko dokumentazio teknikoa identifikatzea eta interpretatzea. 
EI3.3 Metodoa ezartzea, kontuan hartu beharreko parametroak zehaztea eta hautatutako ekipoen ezaugarriak 
azaltzea. 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien elementu  
ez-egiturazkoen mantentze-lanak 

 

 

 
 

 

19 

EI3.4 Ixte- eta jasotze-sistemen osagaiak doitzea eta bukaeran elementuak eraginkorrak direla egiaztatzea. 
EI3.5 Dokumentazio teknikoko espezifikazioen arabera egitea lanak. 
EI3.6 Ezarritako segurtasun-arauak betez eta errespetatuz egitea lanak. 

 

Edukiak: 

1. Ibilgailuaren osaera 
- Karrozeria-motak eta haien ezaugarriak. 
- Kabina- eta xasis-motak. 
- Herri-lanetako eta nekazaritzako makineria-ekipo osagarrien deskribapena. 
- Kanpoko eta barruko elementu mugigarrien deskribapena 

2. Oinarrizko mekanizazio-prozedurak  
- Metrologia; neurketa linealetako aparatuak. 
- Hariztaketa eta eskuzko ebaketa. 
- Zulaketa. 
- Errematxaketa. 

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

4. Kanpoko eta barruko elementu mugigarriak 
- Elementu-motak. 
- Ordezteko eta doitzeko metodoak. 
- Espezifikazio teknikoak. 
- Elementu torlojutuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 

• Hari-motak eta haien ezaugarriak. 

• Elementu hariztatuak estutzeko teknikak. 

• Elementu hariztatuak balaztatzeko prozedurak. 
- Elementu errematxatuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 

• Errematxe-motak eta haien ezaugarriak. 

• Elementuen zulaketa, gero errematxatzeko. 
- Banda bidez finkatutako elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 

• Artikulazio-sistemak eta haien ezaugarriak. 

• Elementu artikulatuak desmuntatzeko beharrezko ekipoak. 
- Elementu itsatsiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozesuak. 

• Itsasgarriak eta haien ezaugarriak. 

• Inprimazioak, aktibatzaileak, erreaktiboak... 

• Lotura-eremuaren prestaketa. 

• Itsasgarriak aplikatzeko sistemak: Motak, erregulazioa... 

• Elementu gehigarriak eta moldurak lotzeko prozedurak. 

5. Ixte-mekanismoak 
- Ixte-sistemak: egitekoa, osagaiak eta ezaugarriak. 
- Ixte-sistemen desmuntaketa eta muntaketa. 
- Ixte-sistemak konpontzeko prozedura. 
- Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-ekipoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Erregulatzeak eta egiaztapenak. 
- Ekipoen mantentze-lanak. 

6. Jasotze-mekanismoak 
- Jasotze-sistemak: egitekoa, osagaiak eta ezaugarriak. 
- Jasotze-sistemen desmuntaketa eta muntaketa. 
- Jasotze-sistemak konpontzeko prozedura. 
- Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-ekipoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Erregulatzeak eta egiaztapenak. 
- Ekipoen mantentze-lanak. 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

20

7. Ixte zentralizatuko sistemak  
- Ixte zentralizatuko ekipoak: motak, egitekoa eta ezaugarriak. 

- Ixte zentralizatuko sistemen desmuntaketa eta muntaketa. 

- Matxurak detektatzeko prozedura. 

- Jasotze-sistemak konpontzeko prozedurak. 

- Beirak jasotzeko modulu konbinatuak. 

- Desmuntaketa-, muntaketa- eta konponketa-ekipoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 

- Erregulatzeak eta egiaztapenak. 

- Ekipoen mantentze-lanak. 

 

 

1.3. prestakuntza-atala 

BEIREN KONPONKETA ETA ORDEZKAPENA 
 

Kodea: UF0913 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, beiren konponketari eta 

ordezkapenari dagokionez. 

 

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.  
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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. 
- 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. 
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2. prestakuntza-modulua:  
METALEZKO ELEMENTUAK ETA ELEMENTU SINTETIKOAK 

 

Kodea: MF0128_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0128_2 Metalezko elementuak eta elementu sintetikoak konpontzea 

 

Iraupena: 230 ordu 

 

 

2.1. prestakuntza-atala 

METALEZKO ELEMENTUEN KONPONKETA 
 

Kodea: UF0914: 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, elementu metalikoen 

konponketari dagokionez (aluminiozko elementuak izan ezik). 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Metalezko materialen propietate mekanikoak aztertzea, haien ezaugarriak zehazteko saiakuntzen emaitzak 
interpretatuz. 

EI1.1 Ibilgailuak fabrikatzeko gehien erabiltzen diren altzairu-, burdinurtu- eta aleazio arin motak aztertzea eta metal-
mota horien eta haien ezaugarrien zerrenda egitea. 

EI1.2 Metalezko materialek zenbait tratamendu termiko jasatean zer propietate dituzten deskribatzea. 

EI1.3 Metalezko materialen saiakuntzak deskribatzea haien ezaugarriak zehazteko. 

A2: Konponketa-prozesua eta deformazio-motak aztertzea, hasierako forma eta funtzioa berreskuratzeko konponketa-
metodoa hautatzeko. 

EI2.1 Metalezko elementuen konponketan erabiltzen diren diagnostiko-teknikak (bisuala, ukimenaren bidezkoa, 
lixatzea...) sailkatzea.  

EI2.2 Konpontze-prozesuko lanak egitea, haien arteko erlazioa kontuan hartuta. 

EI2.3 Deformazio-motak aztertzea, konpondu beharreko kaltearen arabera: 

- Konpondu beharreko elementuak identifikatzea. 

- Kaltea larritasunaren eta hedaduraren arabera sailkatzea (kalte arina, ertaina edo larria). 

- Kaltea kokapenaren arabera sailkatzea (iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuak eta iritsi ezin den 

eremuak). 

- Hautatutako metodoaren arabera, erabili beharreko materialak eta parametroak zehaztea.  

- Konponketaren bideragarritasunaren diagnostikoa egitea, kaltea nolakoa den aintzat hartuta. 

A3: Metalezko elementuen konponketan erabiltzen diren erremintak identifikatzea. 

EI3.1 Altzairuzko xafla konpontzeko eta erabiltzeko erreminten ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea: 

- Altzairuzko xafla konformatzeko erremintak hautatzea. 

- Txapa tinkatzeko erremintak deskribatzea. 

- MIG/MAG ekipoen funtzionamendua aztertzea. 

- Inertzia-mailuaren zatiak identifikatzea. 

- Konformazioko eskuzko erreminta pasiboak hautatzea. 

EI3.2 Altzairuzko xafla konpontzeko eta erabiltzeko ekipoen eta tresnen ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea: 

- Konponketan erabiliko diren trakzio-ekipoak hautatzea. 
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- Tratamendu termikoak aplikatzeko ekipoak deskribatzea. 

- Lan-ekipoetako erabilera- eta kontserbazio-arauak erabiltzea. 

- Konponketetan erabiltzen diren lan-tresnak deskribatzea.  

A4: Metalezko elementuak konformatzea, hasierako formak eta kotak emateko.  
EI4.1 Metalezko elementuak konformatzea, hasierako formak eta kotak emateko: 

- Mailatuak mailu eta tas bidez konpontzea. 

- Iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuetan eta iritsi ezin den eremuetan konponketak egitea. 

- Mailatuak inertzia-mailuaz konformatzea, hotzean eta beroan. 

- Karbonozko elektrodoarekin eta kobrezko elektrodoarekin txapa tinkatzeko elementuen bidez deformazioak 

konpontzea. 

- Elementuak hasierako forma eta kota berak dituela egiaztatzea. 
 

Edukiak: 

1. Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren metalezko materialak 
- Aleazio ferrikoen konposizioa eta propietateak. 
- Altzairuzko eta aluminiozko karrozeria autosostengagarri baten diseinua. 
- Aleazio arinen (AI) konposizioa eta propietateak. 
- Tratamendu termiko bidezko propietate-aldaketa. 
- Propietateak zehazteko saiakuntza-teknikak. 
- Metalezko materialen ezaugarriak. 
- Materialak kolpekatzean duen portaera. 
- Materialak berotzean duen portaera. 
- Ibilgailuen fabrikatzaileen sinbologia. 

2. Metalezko elementuak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 
- Lixatzea. Karrozari-lima erabiltzea. Gomazko takoa. 
- Begi hutsez ikustea. 

• Kolore argiak eta ilunak detektatzea. 

• Txaparen islak erabiltzea. 

• Txapa-eremuetan urak aurkitzeko teknika. 

• Masilletan eta zigilatzaileetan pitzadurak aurkitzeko teknika. 

• Txapa-eremuetan deslerrokadurak aurkitzeko teknika. 

• Zimurrak detektatzea.  
- Ukimenaren bidezkoa. 
- Orrazien bidezkoa. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 

3. Metalezko elementuak konpontzeko behar diren ekipoak eta tresnak 
- Akabera-mailuak. 
- Kolpekatzeko mailuak. 
- Zizelak. 
- Mazoak. 
- Tasak. 
- Errepasatzeko limak. 
- Karrozari-lima. 
- Inertzia-mailuak. 
- Kobrezko elektrodoa. 
- Karbonozko elektrodoa. 
- Konkatua kentzeko palankak. 
- Trontzoak. 
- MIG/MAG soldadura-ekipoak. 

4. Kaltea sailkatzea, mailaren, hedaduraren eta kokapenaren arabera 
- Txapazko piezetako konponketak edo ordezkapenak zehazteko teknika. 
- Kalteen sailkapena:  
- Maila: baxua, ertaina eta altua 
- Hedadura: ordezkapena 
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- Kokapena: iristeko erraza, iristeko zaila, ezin iritsi. 
- Ibilgailuaren balio salgarria 
- Prezioa ipintzeko gidak. 
- Balorazioak egiteko programa informatikoak. 
- Zuzeneko eta zeharkako kalteak. 

5. Konkatua kentzeko teknikak 
- Tasarekin eustea. 
- Kolpekatzea. 
- Tentsioak ezabatzea. 
- Konponketa termikoko teknika. 
- Hauen konkatuak kentzea: 

• Nerbioak edo etendurak. 

• Molduretarako grapadun eremuak. 

• Iristeko errazak diren eremuak. 

• Iristeko zailak diren eremuak eta iritsi ezin den eremuak. 
- Tenkatze-teknika.  
- Karbonozko elektrodo bidez txapa tinkatzeko teknika. 
- Kobrezko elektrodo bidez txapa tinkatzea. 
- Konkatu zabalak tenkatzea eta konpontzea. 
- Konkatu zabala tenkatu gabe konpontzeko teknika. 
- Konkatu zabala tenkatuz konpontzeko teknika. 
- Txapa hotzean tinkatzeko teknika. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
ALUMINIOZKO ELEMENTU METALIKOEN KONPONKETA 
 

Kodea: UF0915: 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, aluminioari dagokionez. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aluminiozko elementu metalikoak konpontzeko erremintak, ekipoak eta tresnak identifikatzea.  
EI1.1 Ekipoen eta tresnen ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea: 

- Lan-ekipoak deformazioaren arabera hautatzea. 

- Aluminiorako MIG/MAG ekipoen funtzionamendua aztertzea. 

- Aluminiorako inertzia-mailuaren zatiak identifikatzea. 

- Aluminioaren konponketetan erabiltzen diren lan-ekipoak deskribatzea. 

A2: Aluminiozko elementuak konpontzea, hasierako formak eta kotak emateko beharrezko ekipoak eta erremintak erabiliz. 
EI2.1 Aluminiozko elementuak konpontzea, hasierako formak eta kotak emateko: 

- Eremu errematxatuetan edo itsasgarria duen eremuetan konponketak egitea. 

- Mailatuak mailu espezifiko eta tas bidez konpontzea. 

- Iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuetan eta iritsi ezin den eremuetan konponketak egitea. 

- Aluminiorako inertzia-mailu espezifikoarekin konkatuak konformatzea. 

- Aluminiorako espezifikoak diren tinkatze-elementuen bidez deformazioak konpontzea. 

- Elementuak hasierako forma eta kota berak dituela egiaztatzea. 
 

Edukiak: 

1. Konpontzeko behar diren ekipoak eta tresnak  
- Aluminiorako akabera-mailuak. 
- Gomazko mazoak. 
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- Zurezko mazoak. 
- Lodiera espezifikoa duten aluminiozko txapak. 
- Bi osagaiko pistola. 
- Egitura-itsasgarria. 
- Tornuzil espezifikoa. 
- Tasa. 
- Aluminiorako errematxagailua. 
- Barauts espezifikoak. 
- Aluminiorako tasak. 
- Inertzia-mailu espezifikoak. 
- Palanka espezifikoak. 
- Aluminiorako MIG/MAG soldadura-ekipoak. 
- Aluminiorako inprimazioa. 
- Parafina-xaboia erabiltzea. 

2. Konpontze-teknikak  
- Tasarekin eustea. 
- Kolpekatzea. 
- Tentsioak ezabatzea. 
- Nerbioak edo etendurak konpontzea. 
- Molduretarako grapadun eremuak konpontzea. 
- Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuak konpontzea. 
- Zuzenean iritsi ezin den eremuak konpontzea. 
- Txapa hotzean tenkatzeko teknika. 
- Txapa hotzean tinkatzeko teknika. 
- Ibilgailuan konpontzeko teknika. 
- Pieza desmuntatuarekin konpontzeko teknika. 
- Konkatu zabalak tenkatzea eta konpontzea. 
- Konkatu zabala tenkatu gabe konpontzea. 
- Konkatu zabala tenkatuz konpontzea. 

3. Konpondutako elementua aztertzeko teknikak. 
- Perdoiak aztertzea. 
- Lasaierak aztertzea. 
- Nerbioen eta ondoko eremuekiko etendurak egiaztatzea. 
- Konpondutako piezetan urik baden begiratzea. 
- Errematxeak begiratzeko teknika. 
- Egitura-itsasgarriak begiratzeko teknika. 
- Paneletako zigilagailuak aztertzea. 
- Kontratxapen egoera begiratzea. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ELEMENTU SINTETIKOEN KONPONKETA 
 

Kodea: UF0916: 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Material plastikoen eta konposatuen propietate mekanikoak aztertzea, haien ezaugarriak zehazteko saiakuntzen 
emaitzak interpretatuz. 

EI1.1 Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren plastiko-motak eta haien izaera aztertzea. 
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EI1.2 Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren erretxindun zuntzezko material konposatu motak eta haien izaera 
deskribatzea. 

EI1.3 Material termoplastikoen, termoegonkorren eta konposatuen elastikotasun-, deformagarritasun- eta malgutasun-
saiakuntzak identifikatzea. 

EI1.4 Materialak beroan duen portaera-saiakuntzak egitea. 

EI1.5 Saiakuntza teknologikoen emaitzak interpretatzea, ezaugarriak elkar erlazionatuz. 

A2: Material plastikozko eta konposatuzko elementuek jasan ditzaketen deformazio-motak eta haiek konpontzeko prozesuak 
aztertzea, hasieran zuten forma eta funtzioa emateko beharrezko konpontze-metodoa, ekipoak, tresnak, erremintak eta 
produktuak hautatzeko. 

EI2.1 Material plastiko edo konposatu motak identifikatzea, gehien erabiltzen diren metodoak aplikatuz (sugar-
saiakuntzak, sigla bidezko identifikazioa). 

EI2.2 Materialak eta haien oinarrizko propietateak erlazionatzea. 

EI2.3 Konpontze-prozesuko lanak identifikatzea, haien arteko erlazioa kontuan hartuta. 

EI2.4 Konpontze-metodoa dokumentazio teknikoaren bidez zehaztea. 

EI2.5 Erabili beharreko ekipoak, erremintak eta materialak zehaztea. 

A3: Material plastikozko eta konposatuzko elementuak konpontzea, hasieran zuten forma eta ezaugarriak emateko 
beharrezko konpontze-erremintak, -ekipoak eta -materialak erabiliz. 

EI3.1 Elementuak edo azpimultzoak konpontzeko beharrezko txantiloiak eta euskarriak trazatzea eta konformatzea. 

EI3.2 Loturak lixatzeko prozesuak egitea, eskatutako produktuaren edo akaberaren arabera. 

EI3.3 Nahasi beharreko produktuen ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea. 

EI3.4 Material plastikoak eta konposatuak konpontzea eta konformatzea, zenbait konpontze-prozesuren bidez: 

- Produktuak proportzio egokian nahastea, plastiko ijeztuak, plastiko injektatuak eta material konposatuak 

konpontzeko, hasierako forma eta funtzioa izan ditzaten. 

- Produktuak aplikatzeko prozesuak egitea (espatula, brotxa, pistola termikoa...), geruzaren lodiera eta geruza, 

karga eta sendogarrien arteko denbora aintzat hartuz, fabrikatzailearen espezifikazioen arabera. 

- Material termoplastikoak soldadura bidez lotzea, eskatutako espezifikazioak betez. 

- Akabera-prozesuak egitea, piezari hasierako formak eta ezaugarriak emateko. 

 

Edukiak: 

1. Material plastikoak eta konposatuak  
- Material plastikoen konposizioa eta ezaugarriak. 

- Materialak beroarekiko duen portaera. 

- Konponketarako txantiloiak eta euskarriak prestatzea (trazadura eta konformazioa). 

- Poliester-erretxinadun beira-zuntzaren konposizioa. 

- Ezaugarriak eta propietateak. 

- Erreakzio-produktuak. 

- Plastikozko hegaxkak. 

- Zenbait lodieratako manta-zuntzak. 

- Erretxin- eta masilla-aplikazioa. 

- Ibilgailu-fabrikatzaileen eta produktuen sinbologia. 

2. Elementu sintetikoak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 
- Plastikozko piezetako konponketak edo ordezkapenak diagnostikatzeko teknika. 

- Eremu hondoratuen diagnostikoa. 

- Lixatzea. 

- Begi hutsez ikustea. 

- Ukimenaren bidezkoa. 

- Gomazko takoa. 

- Leku hauetan hausturarik ote dagoen detektatzea: 

• Barruko eremuak. 

• Lotura-erlaitzak. 

• Auto barneko kontsolak eta aginte-taulak. 

• Elementu mugigarriei eusteko eremuak. 

- Orraziak. 
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- Kanpoko eremuetako eta nerbiodun eremuetako pitzadurak detektatzea. 
- Tentsioen diagnostikoa. 
- Fabrikatzailearen eskuliburua. 

3. Elementu sintetikoen konponketak egiteko behar diren ekipoak eta tresnak 
- Aire beroko sopletea. 
- Iturgin-lanparatxoa. 
- Zulagailua. 
- Egozkailua. 
- Zenbait forma eta tamainatako oholtxoak. 
- Zapia. 
- Belakia. 
- Diametro txikiko barautsak. 
- Txapistaren tasak. 
- Sarjentak. 
- Baraila askagaitzak. 
- Bihurkin punta kurbaduna. 
- Bi osagaiko pistola. 
- Errefortzuko sare-iragazkiak. 
- Akabera-produktuak. 
- Erretxinak. 
- Hari-ebakitzailea. 
- Hortzak. 
- Lixagailu orbitala. 
- Fresa. 
- Brotxak. 
- Espatulak. 

4. Konponketa-prozesuetako metodoak eta teknikak. 
- Material termoegonkorrak erretxinekin, errefortzuekin eta zuntzekin konpontzeko teknikak. 
- Termoegonkor erdizurrunen eta malguen konformazioa (oholak). 
- Material sintetikoak konpontzeko metodoak. 
- Material sintetikoak itsasgarriekin konpontzeko teknikak. 
- Termoplastikoen deformazioaren tratamenduko eta konformazioko metodoa. 
- Material termoplastikoak soldadura bidez konpontzeko teknikak. 

 
 

2.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 

Kodea: UF0917 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, ibilgailuen 

mantentze-lanetako laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 

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.  
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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.  

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. 
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. 

• Autonomia-erkidego 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. 
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• 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. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ELEMENTU FINKO EZ-EGITURAZKOAK 

 

Kodea: MF0129_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0129_2 Ibilgailuaren elementu finko ez-egiturazkoak erabat edo hein 

batean ordeztea eta/edo konpontzea 
 

Iraupena: 140 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
ELEMENTU FINKOEN DESMUNTAKETA ETA BEREIZKETA 
 

Kodea: UF0918 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

  

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Metodo eta ekipo egokiak hautatzea, hautsi beharreko lotura-motaren arabera. 
EI1.1 Elementu finkoak bereizteko prozesuak aztertzea, metodo eta ekipo egokiak hautatuz. 
EI1.2 Metalezko elementuak bereizteko prozedurak eta erabiltzen diren lotura-baliabideak erlazionatzea. 
EI1.3 Soldadura-puntuak eta -kordoiak kentzeko makinen eta erreminten funtzionamendua deskribatzea. 
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EI1.4 Metalezko xaflak ebakitzeko lanetan erabiltzen diren makinen funtzionamendua zehaztea: 

- Bereizte-prozesuan zizelaren ertza identifikatzea. 

- Bereiztean behar den zerra-arkua edo atzera-aurrerako zerra aukeratzea. 

- Konponketa bakoitzerako eskuz ebakitzeko metodoa edo pneumatikoa aukeratzea. 

- Marruskagailurako hortz-mota desberdinen funtzionamendua identifikatzea. 

A2: Piezak edo elementuak osorik edo atal partzialetan ordezkatzea: 
EI2.1 Piezak eta elementuak osorik edo atal partzialetan ordezkatzeko prozesuak atertzea. 

- Ordezkatu behar den elementua eta erabili den lotura-mota identifikatzea. 
EI2.2 Konponketa-metodoa aukeratzea, eta ebaketa-ekipo egokiena hautatzea. 

- Ebaketa-trazadura egitea, espezifikazio teknikoen arabera gauzatzeko. 

- Ebaketa-metodoa aukeratzea, eta ebaketa-ekipo egokiena hautatzea. 

- Konponketa bakoitzerako korrosioaren kontrako baliabideak erabiltzea. 

A3: Elementu finkoak desmuntatzeko eta bereizteko eremua prestatzea. 
EI3.1 Elementu finkoak prestatzeko egin behar diren lanak identifikatzea: 

- Pinturak, zigilagailuak eta txintxorren kontrakoak ezabatzea. 

- Soldadura-puntuak kentzea fresatzeko eta zulatzeko makinekin. 

- Letoizko soldadura-kordoiak kentzea. 

- Erlaitzei hariak kentzea paneletan. 

- Puntuen zulaketa eta fresaketa. 

- Soldadura-puntuak kentzea hotzeko taiel pneumatikoarekin edo eskuzkoarekin. 

A4: Elementu finkoak desmuntatzea eta bereiztea, ekipoak eta tresnak behar bezala erabiliz. 
EI4.1 Elementu finkoak desmuntatzeko egin behar diren lanak deskribatzea: 

- Ebaketa-eremuak identifikatzea, fabrikatzailearen arau espezifikoen arabera. 

- Ebaketak egitea hainbat ekiporekin (atzera-aurrerako zerra, zerra zirkularra…) 

- Erlaitzei gakoak kentzea paneletan. 

- Ordezkatu beharreko elementu finkoetan eta pieza berrietan ebaketak egitea. 

- Egindako ebaketa-lanak arau teknikoetan emandako espezifikazioekin bat datozen begiratzea. 
 

Edukiak: 

1. Puntak mozteko lanak 
- Puntua prestatzea. 
- Barauts espezifiko bidezko zulaketa. 
- Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuetako puntak moztea.  
- Puntuen fresaketa. 
- Erlaitzei gakoak kentzea paneletan. 
- Eremu batzuei bizarra kentzea txintxorren kontrakoekin eta zilagailuekin. 
- Eremu batzuei bizarra kentzea barrunbe-argizariarekin. 
- Erlaitzei hariak kentzea paneletan. 

2. Elementuak ebakitzeko lanak 
- Irudikapen grafikoa: krokisa eta kotazioa. 
- Ebaketaren trazadura eta prestaketa. 
- Pinturak disko espezifikoekin ezabatzea. 
- Eskuzko tresnekin elementuak ebakitzea. 
- Tresna elektriko eta pneumatikoekin elementuak ebakitzea. 
- Ebaketa-gunea korrosioaren kontra babestea. 
- Erremintekin eta makinekin ebakitzeko prozesuei lotutako kontzeptuak. 

3. Elementu finkoak desmuntatzean eta bereiztean behar diren ekipoak eta tresnak 
- Eskuzko zizela eta zizel pneumatikoa. 
- Hotzeko taiela. 
- Zerrak: zirkularra, arku-zerra, atzera-aurrerako zerra pneumatikoa eta zerra orbitala. 
- Suaren aurkako mantak. 
- Marruskagailua. 
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- Puntak kentzeko makina. 
- Zulagailu elektrikoa eta eskuzko zulagailua. 
- Barauts trukagarriak. 
- Soldadura-puntuetarako barauts espezifikoak. 
- Disko-makina. 
- Bizarra kentzeko eta ebakitzeko diskoak. 
- Kolpekatze- eta akabera-mailuak. 
- Txapistaren tasak. 
- Errepasatzeko limak. 

4. Konponketa-prozesuetako metodoak eta teknikak 
- Erabat edo partzialki ordezkatzeko metodoa. 
- Ebaketa-metodoak erabiltzeko teknika. 
- Elementua korrosioaren aurka babesteko metodoa. 
- Fabrikatzailearen arau teknikoak. 
- Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuetan puntak moztea. 
- Paneletako erlaitzen gakoak kentzeko metodoa. 
- Paneletako erlaitzen hariak kentzeko teknika. 
- Ordezko pieza prestatzeko eta doitzeko metodoa. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
ELEMENTU FINKOEN MUNTAKETA ETA LOTURA 
 

Kodea: UF0919 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Egiturazkoak ez diren elementu finkoetako loturak prestatzea. 
EI1.1 Puntu bidezko soldadura eta MIG/MAG soldadura aplikatzeko loturak presatzea: 

- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 

- Lotura-eremuak profilatzea. 

- Haria emateko aliketekin teilakatze-eremua egitea. 

- Lotura-eremuetan masilla edo aprestu antioxidatzaileak ematea. 

- Loturen errefortzuak jartzea, behar denean, loturagatik jasan behar dituzten esfortzuen arabera eta/edo lotu 

behar diren materialen eraikuntza-ezaugarrien arabera.  

- Fabrikatzaileak emandako koten arabera jartzea piezak, ziurtatuz ordezkatutako elementuak lerrokatuta 

daudela aldameneko piezekin. 

- Egiaztatzea piezen ordezkatzeak betetzen dituela mihiztatze-metodoei eta korrosioaren kontrako babesari 

dagozkion teknika espezifikoak. 

A2: Egiturazkoak ez diren elementu finkoak lotzea. 
EI2.1 Erlaitzak gako bidez lotzea eta zigilatzea. 
EI2.2 Lotura finkoen sistemetan erabiltzen diren soldatze-sistema moten bidez elementuak lotzea: 

- Puntu bidezko eta hari jarraitu bidezko erresistentzia-soldadura egitea gas babeslearekin. 

- Soldadura biguna egitea. 
EI2.3 Lortutako soldadurek soldadura estandar baten espezifikazioak betetzen dituzten begiratzea (erresistentzia, 
ertzen fusioa). 

- Egiaztatzea soldatutako elementuek betetzen dituztela fabrikatzaileak zehaztutako ezaugarri funtzionalak 

eta/edo eskatutako beharrak. 

A3: Soldadura bidez lotutako eremuari bizarra kentzea. 
EI3.1 Lotutako eremuari bizarra kentzea, behar diren erremintak erabiliz. 
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- Bizarra kentzea disko-makina elektrikoarekin, bizarra kentzeko diskoekin eta urradura txikiarekin. 
EI3.2 Suaren aurkako manta ondo jarrita dagoen begiratzea, ondoko eremuetara ez zabaltzeko. 

- Bizarra kendutako eremuek txapen lodierari dagozkien espezifikazio teknikoak betetzen dituzten begiratzea. 
EI3.3 Lotutako txapen bi aldeetan behar diren korrosioaren aurkako babesak ematea. 

- Bizarra kendutako eremuek korrosioaren aurkako babesei buruz ezarritakoa betetzen duten begiratzea. 
 

Edukiak: 

1. Lotura-eragiketak  
- Lotura-eremuen garbiketa. 
- Irudikapen grafikoa: krokisa eta kotazioa. 
- Lotu beharreko eremuaren marraketa eta prestaketa. 
- Teilakatze-erlaitzaren marraketa eta lotura. 
- Erremintekin eta makinekin lotzeko prozesuei dagozkien kontzeptuak. 

2. Elementu finkoak muntatzean eta lotzean behar diren ekipoak eta tresnak 
- Tasak. 
- Akabera-mailuak. 
- Soldadura-ekipoak: 

• MIG/MAG. 

• Soldadura biguna. 

• Erresistentzia-puntu bidezko soldadura. 
- Barailak. 
- Puntak kentzeko makina. 
- Haria emateko aliketak. 
- Disko-makina. 
- Diskoak: 

• Ebaketa-diskoak. 

• Bizarra kentzeko diskoak. 

• Altzairu bihurrituko diskoak. 

• Urradura txikiko diskoak. 
- Zulagailua. 
- Espatulak. 
- Lixagailu orbitala. 
- Hotzeko taiela. 
- Zizela. 
- Suaren aurkako manta. 
- Baraila askagaitzak. 
- Zigilatzailerako pistola pneumatikoa eta barrunbe-argizaria. 

3. Soldatzeko metodoak 
- Soldatze-prozesuetan erabiltzen diren inprimazioak eta desoxidagarriak. 
- Loturak eta soldadura-ekipoak prestatzea. 
- Soldadura-metodo desberdinekin erabiltzen diren ekarpen-materialak. 
- Soldatzeko prozedurak. 
- Erresistentzia-puntu bidezko soldadura elektrikoa. 
- MIG/MAG. 
- Eztainurako/Berunerako soldadura biguna. 
- Ekipoen funtzioa, ezaugarriak eta erabilera. 

4. Lotura-prozesuetako metodoak eta teknikak 
- Erabateko ordezkatze batean edo ordezkatze partzial batean lotzeko metodoa. 
- Ebaketa-eremuetako teilakatze-teknika. 
- Soldadura biguna erabiltzeko teknika. 
- Erlaitzak paneletan gakoz eusteko metodoa. 
- Ondoko elementuak dituzten piezak aurkezteko teknika. 
- Soldatu beharreko erlaitzak egokitzeko eta prestatzeko teknika. 
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5. Bizarra kentzeko prozesuetako metodoak eta teknikak 
- Disko-makina elektrikoarekin bizarra kentzeko metodoa. 
- Txintxorren kontrakoak eta zilagailuak dituzten eremuetan bizarra kentzeko metodoa. 
- Bizarra kentzeko, altzairu bihurrituko eta urradura baxuko diskoak erabiltzeko teknikak. 
- Ondoko eremuetan suaren aurkako manta jartzeko metodoa. 
- Txaparen lodierak fabrikatzaileak emandakoekin bat datozen begiratzeko metodoa. 
- Loturaren barruko aldeetan barrunbe-argizariak emateko teknika. 

 
 
3.3. prestakuntza-atala 
ALUMINIOZKO ELEMENTUEN MUNTAKETA ETA DESMUNTAKETA 
 

Kodea: UF0920 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, arriskuak 

prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aluminiozko elementu finkoak behar bezala desmuntatzea, eta lan-prozesuan ezarritako hainbat lan egitea. 
EI1.1 Aluminiozko elementu finkoak desmuntatzea. 

- Errematxagailua behar bezala erregulatzea. 

- Konpondu beharreko piezaren loturan dauden errematxeak askatzea. 

- Ebaketak egitea aluminiorako egokiak diren hainbat ekiporekin. 

- Piezak behar den tokietan teilakatzea. 

- Egindako ebaketa-lanak arau teknikoetan emandako espezifikazioekin bat datozen begiratzea. 

A2: Aluminiozko elementu finkoak prestatzea, konpontzea eta lotzea, ekipoak trebetasunez erabiliz. 
EI2.1 Loturak prestatzea, hainbat prozedura aplikatzeko: 

- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 

- Erremintak parafina-xaboiarekin garbitzea. 

- Behar den eremuetan teilakatze-kontratxapak egitea. 

- Loturen kontratxapak jartzea, behar denean, loturagatik jasan behar dituzten esfortzuen arabera eta/edo lotu 

behar diren materialen eraikuntza-ezaugarrien arabera.  

- Errematxatu beharreko gainazalean zuloak egitea aluminiorako barauts berezi batekin. 

- Itsasgarria errematxatutako gainazal guztian aplikatzea, zaratarik ez egiteko. 

- Errematxe-mota desberdinak aplikatzea (itsuak eta trinkoak), errematxagailu espezifiko bat erabiliz. 
EI2.2 MIG/MAG soldaduraren bidez elementuak lotzea: 

- Aluminiorako hari jarraitu espezifikoa soldatzea gas babeslearekin. 

- Egiaztatzea soldatutako elementuek betetzen dituztela fabrikatzaileak zehaztutako ezaugarri funtzionalak 

eta/edo eskatutako beharrak. 
 

Edukiak: 

1. Puntak kentzeko eta ebakitzeko lanak 
- Errematxea prestatzea. 
- Barauts espezifiko bidezko zulaketa. 
- Irudikapen grafikoa: krokisa eta kotazioa. 
- Ebaketaren trazadura eta prestaketa. 
- Eskuzko tresnekin eta tresna elektriko eta pneumatikoekin elementuak ebakitzea. 
- Ebaketa-erremintetan parafina-xaboia erabiltzea. 
- Ebaketa-gunea korrosioaren kontra babestea. 
- Aluminiorako erreminta eta makina espezifikoekin ebakitzeko prozesuei lotutako kontzeptuak. 
- Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuetako errematxeak kentzea.  
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- Errematxe-fresaketa. 
- Itsasgarriak dituzten eremuetako bizar-kentzea. 

2. Aluminiozko elementuak soldatzeko eta lotzeko metodoak 
- Soldatze-prozesuetan erabiltzen diren inprimazioak eta desoxidagarriak. 
- Loturak eta soldadura-ekipo espezifikoak prestatzea. 
- Ekipoen funtzioa, ezaugarriak eta erabilera. 
- MIG/MAG soldadura-prozedura espezifikoak. 
- MIG/MAG soldadura-prozedurak, tapa bidezkoak. 
- MIG/MAG soldadura espezifiko bidez piezak lotzea. 
- Suaren aurkako manta erabiltzeko metodoa. 
- Lotura-eremuen garbiketa. 
- Haria emateko aliketekin teilakatze-eremua egitea. 
- Irudikapen grafikoa: krokisa eta kotazioa. 
- Lotu beharreko eremuaren marraketa eta prestaketa. 
- Lotu beharreko piezak ondoko elementuekin jartzea. 
- Errematxagailu espezifikoa erregulatzeko prozedura. 
- Errematxeak erabiliz loturak egitea. 
- Bi osagaiko pistola erregulatzeko prozedura. 
- Itsasgarri bidez lotzeko teknika. 
- Itsasgarri bidez lotzea. 
- Gako bidez lotzeko teknika. 
- Gako bidez loturak egitea. 
- Erremintekin eta makinekin lotzeko prozesuei dagozkien kontzeptuak. 

3. Teilakatze-kontratxapak egitea 
- Kontratxaparen funtzioa, ezaugarriak eta erabilera. 
- Kontratxapa-mota desberdinak egiteko metodoa. 
- Kontratxapak egitea, ezarritako parametroei jarraituz. 
- Kontratxapak jartzeko teknika. 
- Nerbioak edo etendurak egitea. 
- Tentsioak ezartzeko teknika. 
- Itsasgarriekin jartzeko metodoa. 
- Itsasgarriekin jartzea. 
- Errematxeekin jartzeko metodoa. 
- Errematxeekin jartzea. 
- Erraz iristen den eta iristea zaila den eremuetako kontratxapak egitea. 
- Zuzenean iritsi ezin den eremuetako kontratxapak egitea. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
IBILGAILUETAKO KARROZERIEN ELEMENTU EZ-EGITURAZKOEN 
MANTENTZE-LANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK EZ 
DIRENAK 

 

Kodea: MP0190 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Elementu mekanikoak eta elektrikoak desmuntatzea eta muntatzea, fabrikatzailearen espezifikazioen arabera. 
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EI1.1 Karrozeria-konponketen eragina jasaten duten esekidura-sistemen eta direkzio-sistemen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

EI1.2 Karrozeria-konponketen eragina jasaten duten sarrera-sistemen eta ihes-sistemen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

EI1.3 Karrozeria-konponketen eragina jasaten duten argiztatze-sistemen eta maniobra-sistemen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

EI1.4 Karrozeria-konponketen eragina jasaten duten hozte-sistemen eta klimatizazio-sistemen elementu sinpleak 
desmuntatzea, muntatzea eta/edo ordeztea. 

A2: Beira itsatsiak, gomarekin muntatuak eta ijeztuak ordeztea eta konpontzea. 

EI2.1 Beira itsatsia ordezten parte hartzea, ezarritako eragiketa-sekuentziaren arabera. 

EI2.2 Beira gomarekin muntatua edo torlojutua desmuntatzen, muntatzen eta/edo ordezten parte hartzea, ezarritako 
eragiketa-sekuentziaren arabera. 

EI2.3 Beira ijeztuak konpontzen parte hartzea espezifikazio teknikoak betez, eta eskatutako kalitatea lortzea. 

EI2.4 Muntatutako beiraren estankotasuna eta soinu-ezaugarriak egiaztatzen laguntzea. 

A3: Material plastikozko edo konposatuzko elementuak konpontzea.  

EI3.1 Deformazio arinak beroa aplikatuz konformatzea. 

EI3.2 Pitzadurak eta hausturak soldadura edo itsasgarri bidez konpontzen parte hartzea. 

EI3.3 Produktuak aplikatzen parte hartzea, aginte-mahaiak eta tapizatuak konpontzeko eta haiei hasierako forma eta 
funtzioa emateko. 

EI3.4 Akabera-prozesuak egiten laguntzea, piezari hasierako formak eta ezaugarriak emateko. 

EI3.5 Gainazal plastikoak txukuntzeko prozesuen berezitasunak ulertzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 

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. Ibilgailuaren oinarrizko elementu elektromekanikoak eta elektrikoak muntatzen parte hartzea 
- Karrozeria-konponketen eragina jasaten duten elementuak edo multzoak. 

- Direkzio-koten erregulazioa: dibergentzia, konbergentzia, erorketak. 

- Motor-hozgarriaren aldaketa.  

- Motorraren funtzionamendu-tenperaturaren egiaztapena. 

- Klimatizazio-sistemaren gas hozgarriaren aldaketa.  

- Egiaztapen-prozesuan laguntzea: 

• Klimatizazio-sistemako ihesak. 

• Sarrera- eta ihes-zirkuituko ihesak. 

• Hozte-sistemako ihesak. 

• Konponketak izan behar duen kalitatea. 

2. Beira itsatsiak, gomarekin muntatuak eta torlojutuak ordeztea eta beira ijeztuak konpontzea 
- Beira itsatsiak eta ijeztuak ordezteko prozesuetako ekipoak eta erremintak erabiltzea. 

• Beirak ordezteko prozeduretan laguntzea. 

• Muntaketaren estankotasuna eta soinu-ezaugarriak egiaztatzea. 

• Konponketaren bideragarritasuna baloratzeko irizpideak ezartzen parte hartzea. 

• Konponketak izan behar duen kalitatea egiaztatzen laguntzea. 

3. Material plastikoak eta konposatuak konpontzen eta konformatzen laguntzea 
- Makina eta erreminta espezifikoak erabiltzea. 

- Plastikoak identifikatzeko sistemak eta haien identifikazio-kodeak aplikatzea. 

- Konpontzeko teknika hautatzeko irizpideak baliatzea. 
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- Konponketa-teknikak erabiltzea: 

• Beroa aplikatuz. 

• Produktuak aplikatuz. 
- Konformazio-teknikak aplikatzea. 
- Itsasten laguntzeko prozesuak egitea. 
- Jatorrizko egitura berdintzeko prozesuak egitea. 
- Konpondutako osagaia pintatzeko eta koloreztatzeko teknikak erabiltzea. 

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 arauen segimendua egitea. 
- Egindako lanari buruzko txostenak egitea. 

 
.
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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 
 

PRESTAKUNTZA-
MODULUA 

BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0127_2:  
Elementu mugigarriak 

• 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 karrozeria 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0128_2:  
Metalezko elementuak 
eta elementu sintetikoak 

• 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 karrozeria 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 

MF0129_2:  
Elementu finko ez-
egiturazkoak 

• 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 karrozeria 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 4 urte 
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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: 
 

---- 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 irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Karrozeria-lantegia 210 350 

Biltegia 20 20 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Karrozeria-lantegia X X X 

Biltegia X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
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Karrozeria-lantegia 

- Tiro bizkorreko bankada jasogailuduna 
- Astoak 
- Xafla-moldatzaileentzako 4 tonako katu hidraulikoa 
- Oinarrizko elementu elektromekanikoak desmuntatzeko erreminta-

kaxa eta tresnak 
- Beirak ateratzeko eta jartzeko hainbat ekipo 
- MIG/MAG soldadura-ekipoak 
- Soldadura biguneko ekipoak 
- Konkatua kanpotik kentzeko makina 
- Puntukako soldadurako ekipoak 
- Zizela (eskuzkoa eta pneumatikoa) 
- Atzera-aurrerako zerra pneumatikoa 
- Marruskagailua 
- Puntak kentzeko makina 
- Baraila askagaitzak 
- Mazoak 
- Tasak 
- Inertzia-mailuak 
- Konkatua kentzeko palankak 
- Trontzoak 
- Aluminiorako akabera-mailuak 
- Aluminiorako errematxagailua 
- Barauts espezifikoak 
- Aluminiorako tasak 
- Inertzia-mailu espezifikoak 
- Palanka espezifikoak 
- Aluminiorako MIG/MAG soldadura-ekipoak 
- Aluminiorako inprimazioa 
- Parafina-xaboia  

Biltegia 

- Produktuen eta erreminten biltegia Aldagela armairuduna Begiak 
garbitzekoa, botikina 

- Instalazio espezifikoak: xurgatze-zentrala, plano xurgatzaileak, 
errekuntza-gasetako (oxigenoa eta azetilenoa) instalazioak, aire 
konprimatuko instalazioa, soldadura-gasen xurgatzailea. 

 

 

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: 
 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– 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. 

 



 

 

 




