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I PROFESIONAL-ZIURTAGIRIAREN  
 IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
IBILGAILUETAKO KARROZERIEN EGITUREN MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
TMVL0309 
 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ibilgailuen karrozeria. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV045_2: Ibilgailuetako karrozerien egituren mantentze-lanak (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Ibilgailuaren elementu finkoak eta egitura-elementuak konpontzea, eta berritze garrantzitsuak egitea, ezarritako prozedura 
nahiz epea betez, eskatutako kalitatea bermatuz eta segurtasun-baldintzetan lan eginez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0124_2: Ibilgailuaren elementu finkoak osorik edo partzialki ordezkatzea. 
- UC0125_2: Ibilgailuaren egitura konpontzea. 
- UC0126_2: Metalezko elementuak konformatzea eta berritze garrantzitsuak egitea. 
 
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: txapa eta pintura. 
Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen konponketa: txapa, pintura, ekipoak, lanabesak eta hautazko 
transformazioak. 
Trenen konponketa: txapa eta egiturak. 
Aireontzien konponketa: txapa eta pintura (prestakuntza osagarriarekin). 
Txapa-lanak, eta ekipoak eta tresneria egiten diren beste ekoizpen-sektore batzuetan. 
 
Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
7313.1054 Industria-txapista. 
7313.1063 Ibilgailuen txapista pintatzailea. 
Automobilen egituren txapista konpontzailea. 
Nekazaritzako eta herri-lanetako makinen txapista konpontzailea. 
Ibilgailu astunen, motozikleten eta tren-materialen txapista konpontzailea. 
Metalezko elementuen txapista konpontzailea. 6 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

Ibilgailuen, ekipoen eta lanabesen aukerazko transformazio handien txapista. 
 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0918: (ZEHARKAKOA) Elementu 
finkoen desmuntaketa eta bereizketa. 60 

UF0920: (ZEHARKAKOA) 
Aluminiozko elementuen muntaketa 
eta desmuntaketa. 

30 MF0124_2  
Elementu finkoak. 180 

UF0943: Egitura-elementu finkoak 
lotzeko eta askatzeko metodoak. 90 

UF0944: Egitura deformatuen 
egiaztapena. 40 

UF0945: Bankadako egituraren 
posizionamendua eta kontrola. 90 

MF0125_2  
Ibilgailuen egitura-elementuak.  200 

UF0946: Bankadako konponketa. 70 

UF0914: (ZEHARKAKOA) Metalezko 
elementuen konponketa. 80 

UF0947: Karrozerietako 
transformazio garrantzitsuak. 30 MF0126_2 

Metalezko elementuen konformazioa. 140 

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

30 

MP0196 
Ibilgailuetako karrozerien egituren mantentze-
lanen lanbide-jardunbideak, lanekoak ez direnak. 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 560 
 

 
 
 

7 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

8 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

 
 
 

 

9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1
2
3
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1. gaitasun-atala:  
IBILGAILUAREN ELEMENTU FINKOAK OSORIK EDO PARTZIALKI 
ORDEZKATZEA 
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Kodea: UC0124_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Elementu finkoak partzialki edo erabat desmuntatzea, teknika eta ekipo egokiak erabiliz. 

BI1.1 Egin beharreko lanaren arabera, erabili beharreko makina edo erreminta zehazten da. 
BI1.2 Desmuntatutako zatia lotuko zaion elementua edo elementuak ez daude kaltetuak edo hondatuak. 
BI1.3 Desmuntatu beharreko zatiaren mugatzeak edo marraketak matxuraren arabera fabrikatzaileak emandako gomendioak 
betetzen ditu. 
BI1.4 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. 

LB3: Lotura egitea, ibilgailuetan erabiltzen diren hainbat soldatze-teknikaren bitartez. 
BI3.1 Soldatzeko makina prozesuaren ezaugarrien arabera hautatu da. 
BI3.2 Lotuko diren materialen arabera hautatuko dira ekarpen-materialak eta desoxidagarriak. 
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 oxiazetilenikoan, ezarritako oxigeno- eta azetileno-nahasketaren proportzioa lortzen da, eta lotura-motaren 
arabera hautatzen da pita. 
BI3.6 Soldadura erdiautomatikoan, lotura egiteko egokiak izan behar dute intentsitateak, gasaren presioak eta hariaren 
abiadurak. 
BI3.7 Arku bidezko soldadura elektrikoan, lotura-motaren arabera hautatzen dira intentsitatea eta elektrodoa. 
BI3.8 Espezifikazio teknikoetan definitutako ezaugarriak betetzen ditu egindako soldadurak. 
BI3.9 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu bakoitzean. 
 

Lanbide-testuingurua: 
 
Ekoizpen-baliabideak  
Arku bidezko soldadura elektrikoko ekipoa, puntu bidezko soldadura elektrikoko ekipoa, gas bidezko soldadura elektriko 
erdiautomatikoko ekipoa, soldadura oxiazetilenikoko ekipoa, puntuak kentzeko makina, hotzeko taiel pneumatiko 
elektrikoak, atzera-aurrerako zerra, zerra zirkularra, profilagailua, plasma bidezko ebaketa-makina. Txapistaren 
erreminta-ekipoa. Metalezko materialezko multzoak edo elementuak (hegalak, kapota, ateak, sabaiak...). Nekazaritzako 
eta herri-lanetako makina-ekipoen eta -lanabesen konponketa. 
 
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 muntatu eta kalibratu egiten da pieza, soldadura-sistemen bidez lotura egin baino lehen.  
 
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. 
 
 

 
 
 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

2. gaitasun-atala: 
IBILGAILUAREN EGITURA KONPONTZEA 

 
Kodea: UC0125_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Matxurak konpontzeko diagnostikoa egitea, neurketaren eta kontrolaren dokumentazio teknikoa eta tresneria 
erabiliz, eta ezarritako prozedurei jarraituz. 

BI1.1 Begi hutsez ikusita, kaltetutako eremua zehazten da. 
BI1.2 Hautatutako dokumentazio teknikoak eta neurketa- eta kontrol-aparatuak erabiltzeak aukera ematen dute deformatutako 
eremua kotatzeko eta ibilgailuaren beste atal batzuetan egon litezkeen kalteak hautemateko. 
BI1.3 Kontrol dimentsionaleko bankuarekin, diagnostikoa egiten da: lortutako parametroak eta fabrikatzaileak ezarritakoak 
konparatzen dira. 
BI1.4 Kontrol positiboko bankuarekin, diagnostikoa egiten da: lortutako parametroak eta fabrikatzaileak ezarritakoak 
konparatzen dira. 
BI1.5 Kontrol optikoko bankuarekin, diagnostikoa egiten da: lortutako parametroak eta fabrikatzaileak ezarritakoak konparatzen 
dira. 

LB2: Ibilgailuak edo osagaiak bankadan jartzea, eta, karrozeriaren eta/edo bastidorearen, kabinaren eta ekipoen edo 
lanabesen konformazioa eta deformagarritasuna jakinda, tenkagailuak posizionatzea, fabrikatzaileak bankadari buruz 
ezarritako espezifikazioei jarraituz. 

BI2.1 Lan-prozesu logikoa garatzeko, behar diren erremintak, materialak eta baliabideak hautatzen dira 
BI2.2 Fabrikatzaileak bankadari buruz ezarritako espezifikazioen arabera zehazten dira ainguraketa-puntuak. 
BI2.3 Fabrikatzaileak ezarritako espezifikazioen arabera posizionatzen dira karrozeria eta/edo bastidorea, kabina eta ekipoak 
bankadan. 
BI2.4 «Tenkagailuak» jartzeko, karrozeriaren deformazioari, bastidoreari, kabinari eta ekipoei behatzen zaie, eta «tiroen» 
norabideak zehazten dira. 
BI2.5 Egiturari hasierako kotak ematearren tenkatzeko, behar diren «kontratiroak» posizionatzen dira. 

LB3: Egiturari hasierako kotak ematea, teknika eta baliabide egokiak erabiliz. 
BI3.1 Ibilgailuari hasierako kotak eman zaizkio, «tiroak» eta «kontratiroak» jarriz, horretarako tenkagailuak erabiliz. 
BI3.2 Neurriak begiratzeko, bankadaren neurketa- eta kontrol-tresnak erabiltzen dira. 
BI3.3 Enkoadratzea begiratzeko txantiloi espezifikoak behar bezala erabiltzen dira. 
BI3.4 Azken neurriak fabrikatzaileak kontrol-fitxan ezarritakoak dira. 
BI3.5 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu bakoitzean. 
BI3.6 Segurtasun pertsonaleko eta kolektiboko neurriak betetzen egiten da prozesua. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Kontrol dimentsionaleko bankua, kontrol positiboko bankua, kontrol optikoko bankua, konparaketa-kalibreak, neurketa-
kalibreak, presio-katuak, finkatzeko tresnak, tenkagailuak. Ordenagailua eta baliabide informatikoak. Txapistaren 
erreminta espezifikoak. Norbera babesteko baliabideak. Karrozeria, bastidore, kabina eta ekipoen metalezko egiturak. 

Produktuak eta emaitzak 
Egiturari (karrozeria, bastidorea, kabina...) fabrikatzaileak ezarritako hasierako kotak ematea. Zehaztutako metodoak, 
prozedurak eta eragiketa-sekuentzia. Erabat zehaztuta ez dauden lanen parametroak. Proposatutako matxura 
diagnostikatzea, eta, horretarako, ibilgailua bankadan jartzea, fitxa teknikoen arabera neurketa-kontrola egitea, komeni 
diren tiroak ezartzea eta azken posizionamendua egokia den begiratzea (txantiloiekin, neurtzeko tresnekin eta 
abarrekin). 

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. 
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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

3. gaitasun-atala: 
METALEZKO ELEMENTUAK KONFORMATZEA ETA BERRITZE 
GARRANTZITSUAK EGITEA 

 
Kodea: UC0126_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Elementu metalikoak konpontzea, zenbait konformazio-prozesu erabiliz. 

BI1.1 Lan-prozesu logikoa garatzeko, behar diren erremintak, materialak eta baliabideak hautatzen dira. 
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 biltzeko prozesuetan, materialaren ezaugarriak errespetatzen dira. 

LB2: Transformazio garrantzitsuak egitea karrozerian, espezifikazio teknikoei jarraituz. 
BI2.1 Egin beharreko lanen arabera zehazten da zer makina eta/edo erreminta erabili. 
BI2.2 Transformazio-prozesua egiteko, erabiltzen diren elementuen, lotura-materialen eta ekipoen eraketa hartzen da kontuan, 
dokumentazio teknikoa erabiltzen da, eta krokis eta eskema osagarrietako espezifikazioei jarraitzen zaie. 
BI2.3 Egindako transformazioak bat datoz zehaztutako funtzionaltasun-ezaugarriekin, eta dokumentazio teknikoaren 
espezifikazioak eta bezeroaren eskakizunak betetzen ditu. 
BI2.4 Ekipoen, lan-erreminten eta erabiltzen diren instalazioen oinarrizko mantentze-lanak egiten dira kasu bakoitzean. 

LB3: Karrozerian eta/edo bastidore, kabina eta ekipoetan txapa eta egitura konpontzeko lan guztiak segurtasunaren eta 
laneko osasunaren arauen arabera egitea. 

BI3.1 Lantegiko segurtasun-arauetatik, lan espezifikoari lotuta aurreikusitako arriskuak ateratzen dira, eta babes pertsonal eta 
kolektiboko neurriak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI3.2 Lan-eremuak arriskurik gabekoa izan behar du, eta norbera babesteko arauak eta babes kolektibokoak errespetatu behar 
dira. 
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 makina, bero-puntuak aplikatzeko 
makina, grafitozko elektrodoak... Txapistaren erreminta espezifikoak. 
Metalezko materialezko multzoak edo elementuak (hegalak, kapota, ateak, sabaiak, alboak...). Ibilgailu osoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Konpondutako elementuei hasierako ezaugarriak ematea. Aukerako transformazio garrantzitsuak egitea. Zehaztutako 
metodoak, prozedurak eta eragiketa-sekuentziak. Erabat zehaztuta ez dauden lanen parametroak. Metalezko 
elementuak: matxuraren diagnostikoa egitea, deformatutako eremuari konkatua kentzea, deformazioak konpontzea eta, 
beharrezkoa bada, puntu zehatzak berotzea. Transformazioetarako behar diren lanak egitea. 

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
2
3
4

 
1. prestakuntza-modulua:  

ELEMENTU FINKOAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN EGITURA-ELEMENTUAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

METALEZKO ELEMENTUEN KONFORMAZIOA 
 

4. prestakuntza-modulua  
IBILGAILUETAKO KARROZERIEN EGITUREN MANTENTZE-LANEN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK EZ DIRENAK 
 
 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ELEMENTU FINKOAK 
 
Kodea: MF0124_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: IUC0124_2 Ibilgailuaren elementu finkoak osorik edo partzialki ordezkatzea. 
 
Iraupena: 180 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
ELEMENTU FINKOEN DESMUNTAKETA ETA BEREIZKETA 
 
Kodea: UF0918 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, elementu finkoen 
desmuntaketari dagokionez. 
 
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. 
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: 14 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

- 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. 
- 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. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ALUMINIOZKO ELEMENTUEN MUNTAKETA ETA DESMUNTAKETA 
 

Kodea: UF0920 
15 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, lotura-
metodoen desmuntaketari, muntaketari eta metodoei dagokienez. 
 
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.  
- 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. 

16 - Haria emateko aliketekin teilakatze-eremua egitea. 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
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- 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. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
EGITURA-ELEMENTU FINKOAK LOTZEKO ETA ASKATZEKO METODOAK 
 

Kodea: UF0943 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, egitura-
elementu finkoak lotzeko eta askatzeko metodoei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Metodo eta ekipo egokiak hautatzea, hautsi beharreko lotura-motaren arabera. 

EI1.1 Ibilgailu baten egitura osatzen duten material-motak aztertzea. 
EI1.2 Egitura-elementu finkoak bereizteko prozesuak aztertzea, metodo eta ekipo egokiak hautatuz. 
EI1.3 Metalezko elementuak bereizteko prozedurak eta erabiltzen diren lotura-baliabideak erlazionatzea. 
EI1.4 Soldadura-puntuak eta -kordoiak kentzeko makinen eta erreminten funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.5 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: Lotura-metodo egokiena hautatzea, haren ezaugarri espezifikoak zein diren jakinda.  
EI2.1 Lotura finkoen propietateak identifikatzea eta erabilera baloratzea: 

- Teilakatze eta teilakatze mailakatu bidez. 
- Toperaino eta irtengunedun toperaino. 17 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Brida bidezko errefortzuak. 
- Gako bidez lotuak. 
- Enbutizio partzialekoak. 

EI2.2 Lotura itsasgarrien propietateak eta abantailak identifikatzea. 
EI2.3 Lotura itsasgarriak ekarriko dituen esfortzuak baloratzea. 
EI2.4 Itsasgarriak konposizioaren eta ezaugarrien arabera sailkatzea.  
EI2.5 Lotura itsasgarriaren baldintza orokorrak diseinatzea. 
EI2.6 Hainbat soldadura-motaren bidez egiten diren loturen propietateak identifikatzea: Mig-Mag soldadura, 
erresistentzia bidezko soldadura elektrikoa, soldadura biguna eta soldadura oxiazetilenikoa. 

A3: Egiturazkoak ez diren elementu finkoetako loturak prestatzea. 
EI3.1 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 posizionatzea piezak, ziurtatuz ordezkatutako elementuak 

lerrokatuta daudela aldameneko piezekin. 
- Egiaztatzea piezen ordezkatzeak betetzen dituela mihiztatze-metodoei eta korrosioaren kontrako babesari 

dagozkion teknika espezifikoak. 
A4: Egitura-elementu finkoei korrosioaren kontrako babesa ematea 

EI4.1 Lotura-eremuetan masilla edo aprestu antioxidatzaileak ematea. 
EI4.2 Soldatu beharreko eremuak babesteko produktu espezifikoekin tratatzea. 
EI4.3 Eremu hutsen barruko barrunbean argizariak ematea. 
EI4.4 Egitura-elementuetan zarataren aurkako material isolatzaileak jartzea. 
EI4.5 Egitura-elementuei txintxorren kontrakoak eta azpialdeak babesteko materialak jartzea. 
EI4.6 Egiaztatzea piezen ordezkatzeak betetzen dituela korrosioaren kontrako babesari dagozkion teknika 
espezifikoak. 

A5: Egiturazkoak ez diren elementu finkoak lotzea. 
EI5.1 Erlaitzak gako bidez lotzea eta zigilatzea. 
EI5.2 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. 

EI5.3 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. 

A6: Soldadura bidez lotutako eremuari bizarra kentzea. 
EI6.1 Lotutako eremuari bizarra kentzea, behar diren erremintak erabiliz. 

- Bizarra kentzea disko-makina elektrikoarekin, bizarra kentzeko diskoekin eta urradura txikiarekin. 
EI6.2 Suaren aurkako manta ondo jarrita dagoen begiratzea, ondoko eremuetara ez zabaltzeko. 

- Bizarra kendutako eremuek txapen lodierari dagozkien espezifikazio teknikoak betetzen dituzten begiratzea. 
EI6.3 Lotutako txapen bi aldeetan behar diren korrosioaren aurkako babesak ematea. 

- Bizarra kendutako eremuek korrosioaren aurkako babesei buruz ezarritakoa betetzen duten begiratzea. 
A7: Lan-eremua egokitzea, prozesuaren segurtasuna eta kalitatea bermatzeko. 

EI7.1 Lan-eremua garbi eta txukun edukitzea, lotura finkoak prestatzeko eta babesteko prozesuetan. 
EI7.2 Babes-produktuak emateko ingurumen-baldintza optimoak izatea. 
EI7.3 Soldatze-prozesuetarako lan-eremu seguru bat prestatzea. 
EI7.4 Fabrikatzaileak ezarritako segurtasun-arauak betez egitea prozesuak. 

 

Edukiak: 
1. Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren metalezko materialak. 

- Aleazio ferrikoen konposizioa eta propietateak. 18 
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- Muga elastiko altuko altzairuen erabilera. 
- Altzairuzko eta aluminiozko karrozeria autosostengagarri baten diseinua. 
- Kolpea jasotzean deforma daitezkeen eremuen diseinua. 
- Aleazio arinen (AI) konposizioa eta propietateak. 
- Tratamendu termiko bidezko propietate-aldaketa: 

• Metalezko materialen ezaugarriak. 
• Materialak kolpekatzean duen portaera. 
• Materialak berotzean duen portaera. 
• Ibilgailuen fabrikatzaileen sinbologia. 

2. Egitura-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. 

5. Bizarra kentzeko prozesuetako metodoak eta teknikak. 
- 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. 19 
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6. Itsasgarri bidezko loturaren balorazio teknikoak. 
- Loturaren erresistentzien balorazioa: 

• Trakzioa eta konpresioa. 
• Ebakidura eta zizaila. 
• Urradura. 
• Mutur batetik hasita askatu. 

- Itsasgarri-motak, konposizioaren eta ezaugarrien arabera 
- Lotura itsasgarriaren formaren diseinua:  

• Gainjarpena.  
• Plaka 

7. Soldadura bidezko loturaren balorazio teknikoak. 
- Loturaren erresistentzien balorazioa. 
- Jasotako berotzearen eta ondorioen balorazioa. 
- Beroaren aplikazio bidezko konformazioa. 
- Egitura-elementuetako loturen konponketa-motak. Gainjarpena. 
- Lotura-metodo desberdinen abantailak eta eragozpenak: 

• Puntukako soldadura elektrikoa. 
• Mig/Mag: 

- Oxiazetilenikoa. 
- TIG. 
- Soldadura biguna. 
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2. prestakuntza-modulua:  
IBILGAILUEN EGITURA-ELEMENTUAK 
 
Kodea: MF0125_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0125_2 Ibilgailuaren egitura konpontzea. 
 
Iraupena: 200 ordu 
 
2.1. prestakuntza-atala 
EGITURA DEFORMATUEN EGIAZTAPENA 
 
Kodea: UF0944 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ibilgailu batean karga-mota desberdinak sartzean haren egiturak zer kalte eta deformazio izan litzakeen aztertzea. 

EI1.1 Indar-sistemak konposatzea eta deskonposatzea. 
EI1.2 Ibilgailu batek nolako deformazioa izan lezakeen adieraztea, fabrikatzaileak emandako deformazio-puntuen 
arabera eta fabrikatzailearenak ez diren informazio-iturrien arabera ("crash-test": talka-proba). 
EI1.3 Fabrikatzaileek erabiltzen dituzten karrozeria- eta bastidore-motak desberdintzea. 

20 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

EI1.4 Kalteak diagnostikatzeko metodoak eta ekipoak identifikatzea, eta kontrolatu beharreko deformazioekin lotzea. 
EI1.5 Ibilgailuaren egituran aztertu beharreko parametroak zehaztea, dagokion dokumentazio teknikoa interpretatuz. 

A2: Egitura-deformazioren bat duten maketei edo ibilgailuentzako neurriak ezartzea. 
EI2.1 Hagadun konpasarekin eta egitura-neurgailuekin zehaztutako parametroen neurriak ezartzea. 

- Egituraren zoruan erabiltzen diren neurtzeko tresnak hautatzea. 
- Egituraren zoruan neurketak egitea hagadun konpasarekin, maila-galgarekin eta egitura-neurgailuekin. 
- Ateak dituzten guneetan, motorraren konpartimentuan, maletategian eta beirak dituzten guneetan erabiltzen 

diren neurtzeko tresnak hautatzea. 
- Egituran neurriak hartzea, egitura-neurgailuekin. 

EI2.2 Neurketa-prozesuan lortutako datuak eta dokumentazio teknikoak emandakoak erlazionatzea. 
EI2.3 Egitura deformatuak izan dituen kalteak diagnostikatzea. 
EI2.4 Konponketaren bideragarritasuna diagnostikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Egiturak egiaztatzeari lotutako kontzeptuak. 

- Indar-sistemak: konposizioa eta deskonposizioa. 
- Ordezkaria eta momentu ordezkariak. 
- Irudikapen grafikoa: sinbologia eta normalizazioa. 
- Neurtzeko teknikak. 
- Fabrikatzaileak emandako egiturazko informazioa interpretatzea. 
- Karrozeria- eta bastidore-motak. 
- Talka proben funtzioa eta ezaugarriak. 
- Kalte-motak. 

2. Egiaztatzean behar diren ekipoak eta tresnak. 
- Jasogailua. 
- Maila-galgak. 
- Neurgailu unibertsala. 
- Hagadun konpasa. 
- Lerrokagailuaren funtzioa eta ezaugarriak. 
- Egituren jasotze-sistemak. 
- Egitura deformatuak mugitzeko tresnak. 

3. Egiaztatze-prozesuetako metodoak eta teknikak. 
- Zoruetako egitura-elementuak begiratzeko teknikak. 
- Ateak dituzten guneen egitura aztertzeko metodoa. 
- Beirak dituzten guneen egitura egiaztatzeko metodoa. 
- Egiturazko deformazioak kontrolatzeko teknikak. 
- Kapotaren azpiko gunea eta maletategia kontrolatzeko metodoa. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
BANKADAKO EGITURAREN POSIZIONAMENDUA ETA KONTROLA 
 
Kodea: UF0945 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bankada-mota desberdinak osatzen dituzten elementuak aztertzea, eta egiten duten funtzioarekin erlazionatzea. 

EI1.1 Kontrol positiboko bankadak osatzen dituzten elementuak aztertzea. 
EI1.2 Bankada unibertsal motak deskribatzea. 

21 - Neurketa-sistema mekanikoak dituzten bankadak hautatzea. 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Kalibreen bankadetan erabiltzen diren erremintak deskribatzea. 
- Bankaden funtzionamendua aztertzea, maila-galgaren arabera. 
- Bankadaren zatiak identifikatzea, sistema optikoaren bidez. 
- Bankaden funtzionamendua aztertzea, sistema elektronikoekin. 

EI1.3 Ibilgailua bankadari lotzeko behar diren tresnak identifikatzea. 
- Behar diren tresnak hautatzea, ibilgailuaren fabrikatzaileak adierazitakoaren arabera. 
- Euste-tresnak deskribatzea. 
- Tresna-mota desberdinen funtzionamendua aztertzea. 

EI1.4 Fabrikatzaileak dokumentazio teknikoan erabiltzen duen sinbologia interpretatzea. 
A2: Ibilgailua, bastidorea edo kabina bankadan jartzea, eta ainguratzeko puntuak edo eremuak zehaztea, fabrikatzailearen 
arabera. 

EI2.1 Ibilgailua, bastidorea edo kabina kontrol positiboko bankadan jartzea. 
- Ibilgailua jartzeko jasogailu-mota aukeratzea. 
- Ainguratzeko erabiltzen diren erremintak deskribatzea, ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren arabera. 
- Heltzeko baraila motak hautatzea, ibilgailuaren bastidorearen edo kabinaren arabera. 

EI2.2 Ibilgailua, bastidorea edo kabina bankada unibertsaletan jartzea. 
- Ibilgailua, bastidorea edo kabina jartzeko jasogailu-mota aukeratzea. 
- Ainguratzeko erabiltzen diren erremintak deskribatzea, fabrikatzailearen neurketa-fitxen arabera. 
- Heltzeko baraila motak hautatzea, ibilgailuaren bastidorearen edo kabinaren arabera. 

EI2.3 Ibilgailua, bastidorea edo kabina jasogailua duten bankadetan jartzea. 
- Bankadan dauden txorrota-motak identifikatzea, eta haien erabilera azaltzea. 
- Plataforma jasotzaileko txorrota hautatzea. 
- Ibilgailua plataformara igotzeko behar diren tresna-motak deskribatzea. 
- Barailak jartzeko behar den katu hidraulikoa hautatzea. 

A3: Ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren egoera kontrolatzea, eta fabrikatzaileak ezarritako kontrol-puntuak begiratzea. 
EI3.1 Kontrol positiboko bankadetan eta bankada unibertsaletan egiaztapenak egitea. 

- Ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren neurketa-fitxa hautatzea. 
- Fabrikatzailearen tresnak jartzea, espezifikazio teknikoei jarraituz. 
- Ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren kotak kontrolatzea, bankadak eta neurketa-fitxak adierazten 

dizkigun neurrien arabera. 
EI3.2 Jasogailua duten edo jasogailuan erakusle pantografikoa duten bankadetan egiaztapenak egitea. 

- Ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren neurketa-fitxa hautatzea. 
- Egituran kaltetu gabe dauden eremuetan neurketa-sistema jartzea, neurri-fitxari jarraituz. 
- Egituraren maila begiratzea, neurketa-sisteman jartzeko. 
- Ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren kotak kontrolatzea, neurketa-fitxari jarraituz. 

EI3.3 Mekanika muntatuko eta desmuntatuko ibilgailuetan egiaztapenak egitea. 
EI3.4 Dorretxoetan eta esekidura-ainguraketetan egiaztapenak egitea. 

A4: Egitura-deformazioa konpontzean behar diren tiroak eta kontratiroak zehaztea eta posizionatzea. 
EI4.1 Tiroen eta kontratiroen norabide zuzenak zehaztea. 

- Deformazioa aurrealdean, erdialdean edo atzealdean dagoen zehaztea. 
- Deformazioak egitura-elementuei eragiten dien zehaztea. 
- Egituran dagoen deformazioa aztertzea, tiroak eta kontratiroak zehazteko. 
- Indarren eta momentuen konposizioa zehaztea, hartu beharreko norabidea eta egin beharreko indarra 

hautatzeko. 
EI4.2 Konponketan behar diren tiroak eta kontratiroak posizionatzea. 

- Posizionamenduan behar diren erremintak eta tresnak hautatzea. 
- Tiroa posizionatzea, deformatutako eremuaren eta neurriaren arabera. 
- Kontratiroa posizionatzea, tiro-eremuaren arabera. 
- Tiroan eta kontratiroan behar diren segurtasun-sistemak jartzea. 

 
Edukiak: 
1. Ibilgailua, bastidorea edo kabina ainguratzeari lotutako kontzeptuak. 

- Hauetan jartzeko metodoak:  
22 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

• Kontrol positiboko bankadak eta bankada unibertsalak. 
• Plataforma jasotzailea duten bankadak. 

- Dauden baraila-motak, ibilgailuaren, bastidorearen edo kabinaren fabrikatzailearen arabera. 
- Barailak jartzea, deformazioaren arabera. 
- Fabrikatzailearen sinbologia interpretatzeko teknika. 

2. Egituren kontrolean erabiltzen diren teknikak. 
- Bankadan hauek jartzea: 

• Kontrol positiboko bankadetan, buru espezifikoak. 
• Bankada unibertsaletan, tiraderak eta orga lerragarrien funtzioa. 
• Maila-galgen bidezko kontrol-bankadetan, barra horizontalak eta paraleloak. 
• Laser izpi bidezko bankadetan erabiltzen den neurketa-sistema optikoa. 
• Neurketa-sistema elektronikoak dituzten bankadetan, aluminiozko txartelak eta ultrasoinu-sentsoreak. 
• Jasogailua duten bankadetan, erakusle pantografikoa. 

3. Esekidura-dorretxoen kontrolean erabiltzen diren teknikak. 
- Dorretxoen kontrolerako tresna espezifikoen erabilera. 
- Hauek jartzea: 

• Kontrol positiboko bankadetan eta bankada unibertsaletan, tresna espezifikoak. 
• Jasogailua duten bankadetan, esekidura-dorretxoetako erakusle pantografikoa. 
• Neurketa-sistema optikoa duten bankadetan, dorretxoak neurtzeko konexio-blokeak. 

4. Ibilgailuen egiturei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Bankadaren fabrikatzailearen sinbologia. 
- Ibilgailuaren fabrikatzailearen sinbologia. 
- Kontrol-fitxak. 
- Esekidura-dorretxoen kontrol-fitxak. 
- Hauek erabiltzeko eskuliburua: 

• Jasogailua duen bankada. 
• Tiratzeko dorrea. 
• «L» motako eskuaira. 

5. Egiturak posizionatzean eta kontrolatzean erabiltzen diren erremintak eta tresnak. 
- Ainguratze bereziko baraila. 
- Ainguratze unibertsaleko baraila. 
- Erakusle pantografikoa. 
- Kontrol positibo bidezko bankadako tresnak  

• Unibertsala.  
• Maila-galga bidezkoa.  
• Neurketa-sistema optiko bidezkoa.  
• Neurketa-sistema elektriko bidezkoa. 

- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
- Luzatze-barailak. 
- Trakzio-pintza.  
- Guraize-pintza autooratzailea. 
- Ilargierdia. 
- McPherson dorretxoetarako eskuz eragiteko osagaia. 
- Trakzio-kako unibertsalak. 
- Gomazko buruak. 
- Elementuak beren lekutik ez mugitzeko tiranteak. 
- Itzulketa-poleak. 
- Segurtasun-eslingak. 
- Dibidieta. 
- Oinarri lauko ukondoa. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
BANKADAKO KONPONKETA 23 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
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Kodea: UF0946 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aurrealdeko deformazioak trebetasunez konpontzea, tenkaketa-ekipoekin eta -tresnekin.  

EI1.1 Aurrealdeko egitura-deformazioak konpontzea. 
- Garbiketa-metodo egokia hautatzea, zikinak dauden kalteak ezkuta ez ditzan. 
- Konformazioari, oro har, eragiten ez dioten ibilgailuaren elementuak desmuntatzea. 
- Barailak estribuen erlaitzetara amarratzen diren begiratzea. 
- Kaltetutako zatian tiraldiak egitea, estekatutako elementuak askatzeko. 
- Kaltetutako zatiaren kotak kontrolatzea. 
- Tiroen eta kontratiroen norabidea hautatzea. 
- Tenkaketan behar den baraila-mota hautatzea. 
- Barailaren eta ibilgailuaren artean segurtasun-eslinga jartzea. 
- Tiroa pixkanaka jartzea, une oro konformazioaren eboluzioari jarraituz. 
- Tiro-norabidea aldatzea beharrezkoa den begiratzea, kotak kontrolatuz. 

A2: Erdialdeko deformazioak trebetasunez konpontzea, tenkaketa-ekipoekin eta -tresnekin. 
EI2.1 Erdialdeko egitura-deformazioak konpontzea. 

- Konformazioari, oro har, eragiten ez dioten ibilgailuaren elementuak desmuntatzea. 
EI2.2 Ibilgailuaren kotak begiratzea, bihurdura izan baitezake egituran. 

- Deformazioek estribuari eta erdiko zutabeari eragiten dieten begiratzea. 
- Deformazioek zoruari eta sabaiari eragiten dieten begiratzea. 
- Egiaztatzea barailak ibilgailuari amarratzen zaizkiola baina bankadari ez zaizkiola amarratzen. 

EI2.3 Kontratiroa atzealdean eta aurrealdean jartzea. 
- Katu hidraulikoa kaltetutako aldearen bi barailen artean jartzea. 
- Oinarri lauko ukondoa duen tiroa jartzea. 
- Segurtasun-eslinga jartzea. 
- Estribuan eta zoruan tiroak egitea. 
- Ondoko elementuetan kotak eta deskoadreak begiratzea. 
- Estribuan tiroak egitea, haren simetria lortzeko. 
- Kaltetutako aldearen ateak jartzea, simetria kontrolatzeko. 

A3: Atzealdeko deformazioak trebetasunez konpontzea, tenkaketa-ekipoekin eta -tresnekin. 
EI3.1 Atzealdeko egitura-deformazioak konpontzea. 

- Konformazioari, oro har, eragiten ez dioten ibilgailuaren elementuak desmuntatzea. 
- Ondoko elementuetan kotak eta deskoadreak begiratzea. 
- Egiaztatzea baraila ibilgailuan amarratzen dela. 

EI3.2 Kontratiroa deformazioaren alderantzizko aldean jartzea. 
- Tiroa deformazioaren aldean jartzea. 
- Tiroa ezartzeko behar den baraila jartzea. 
- Segurtasun-eslinga jartzea. 

EI3.3 Alde deformatuan tiro bat ezartzea. 
- Maletategiaren hutsunean tiro bat aplikatzea katu hidraulikoarekin. 
- Ondoko elementuak beren posizioan ondo ahokatzen diren begiratzea. 
- Atzeko langaluzean tiroak ezartzea, tentsioak ezabatzeko. 
- Katu hidraulikoa zoruaren azpialdean jartzea, tiro konbinatu bat egiteko. 
- Ibilgailuaren kotak aztertzea. 

 
Edukiak: 
1. Bankadako konponketetan erabiltzen diren metodoen eta tekniken kontzeptuak. 

- Bankadaren alde hauetan deformazioak konpontzeko metodoa: 24 
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• Aurrealdean. 
• Erdialdean. 
• Atzealdean. 

- Alde hauetan tiroak eta kontratiroak jartzeko teknika: 
• Aurrealdean. 
• Erdialdean. 
• Atzealdean. 

2. Tiroak egiteko erabiltzen diren teknikak. 
- Hauek jartzea: 

• Tiroetan eta kontratiroetan, segurtasun-eslinga. 
• Ate-zuloetan, tiranteak, deskoadratzerik ez egoteko. 
• Erdialdeko tiroetan, barailak. 
• Erdialdeko tiroetan, katu hidraulikoa. 
• Atzealdean, erronbo-formako katu hidraulikoa. 
• Tiro konbinatua egiteko katu hidraulikoa. 
• Ateekin eta beirekin jarraitu beharreko prozedurak. 
• Altueren erregulazioa dorreetan eta eskuairetan. 

3. Bankadako konponketetan erabiltzen diren erremintak eta tresnak. 
- Tiratzeko dorrea.  
- «L» motako tiro-eskuaira. 
- Katu hidraulikoa.  
- Dorre integratuko bankadak. 
- Presio bidezko sistema hidraulikoak.  
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
- Luzatze-barailak.  
- Trakzio-pintza. 
- Guraize-pintza autooratzailea. 
- Ilargierdia. 
- McPherson dorretxoetarako eskuz eragiteko osagaia. 
- Trakzio-kako unibertsalak. 
- Elementuak beren lekutik ez mugitzeko tiranteak. 
- Itzulketa-poleak. 
- Segurtasun-eslingak. 

4. Tenkatutako egitura kontrolatzeko teknikak. 
- Kontrolatu beharreko puntuak kokatzeko prozedurak. 
- Hauek aztertzea:  

• Ondoko eremuetako kotak. 
• Mekanika muntatuko eta desmuntatuko kotak. 
• Egitura-elementuetako kotak. 

- Guneen neurketa. 
- Elementu mugigarrien bidez kotak aztertzea. 
- Neurketa-tresnekin kontratiroak jartzea. 
- Ibilgailu asimetrikoetako kontrola. 
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3. prestakuntza-modulua:  
METALEZKO ELEMENTUEN KONFORMAZIOA 
 
Kodea: MF0126_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0126_2 Metalezko elementuak konformatzea eta berritze 
garrantzitsuak egitea. 25 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

Iraupena: 140 ordu 
 
3.1. prestakuntza-atala 
METALEZKO ELEMENTUEN KONPONKETA 
 
Kodea: UF0914 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
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. 
- 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. 
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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. 
- Orraziak. 
- 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 
- 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. 

27 - Hauen konkatuak kentzea: 
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• 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 tinkatzeko teknika. 
- Konkatu zabalak tenkatzea eta konpontzea. 
- Konkatu zabala tenkatu gabe konpontzeko teknika. 
- Konkatu zabala tenkatuz konpontzeko teknika. 
- Txapa hotzean tinkatzeko teknika. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
KARROZERIETAKO TRANSFORMAZIO GARRANTZITSUAK 
 
Kodea: UF0947 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Transformazioari eragiten dioten dokumentazio teknikoa, krokisa eta planoak hautatzea eta interpretatzea.  

EI1.1 Dokumentazio teknikoa hautatzea eta interpretatzea. 
- Transformazioa egin beharreko ibilgailuaren dokumentazioa lortzea. 
- Transformatu beharreko zatiak hautatzea. 
- Transformatu beharreko piezaren edo eremuaren dokumentazio teknikoa lortzea. 
- Transformatu beharreko piezaren edo eremuaren krokisak eta planoak interpretatzea. 
- Transformazioak espezifikazio teknikoak betetzen dituen begiratzea. 

A2: Transformatu beharreko karrozeriako piezak edo eremuak posizionatzea, espezifikazio teknikoei jarraituz. 
EI2.1 Transformatu beharreko pieza edo eremua posizionatzea, espezifikazio teknikoei jarraituz. 

- Transformatu beharreko piezan edo eremuan kokapen-markak ezartzea. 
- Behar den eremuetan zuloak egitea. 
- Prozesuak espezifikazio teknikoak betetzen dituen begiratzea. 

EI2.2 Korrosioaren aurkako produktuak ematea, espezifikazio teknikoei jarraituz. 
- Transformazioa egiteko gainazala prestatzea. 
- Zulatutako eremuan korrosioaren aurkako produktuak ematea. 
- Behar izanez gero, txukuntzeko produktuak ematea. 

A3: Transformazio garrantzitsuak egitea karrozerian, espezifikazio teknikoei jarraituz. 
EI3.1 Transformatu beharreko pieza edo eremua jartzea, espezifikazio teknikoei jarraituz. 

- Transformatu beharreko pieza edo eremua ibilgailuan jartzea. 
- Piezaren edo eremuaren lotura-elementuak jartzea. 

EI3.2 Piezak edo eremuak ondoko elementuen mailari eusten dioten begiratzea. 
- Egiaztatzea piezak edo eremuak ez duela oztopatzen ondoko elementuen mugimendua. 

EI3.3 Pieza edo eremua ibilgailuari lotzea. 
- Prozesuak espezifikazio teknikoak betetzen dituen begiratzea. 

 
Edukiak: 
1. Dokumentazio teknikoaren hautaketa eta interpretazioa. 

- Ibilgailuaren dokumentazioa. 
- Hauetan jarraitu beharreko prozedura: 

28 • Homologazio-kasuak. 
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• Krokisak egitea. 
- Egiaztapena: 

• Erakunde ofizialen eskutik. 
• Transformatu beharreko piezaren homologazioarena. 

- Plano teknikoen eta sinbologia teknikoa interpretatzea. 
2. Jartze-prozesuetako metodoak eta teknikak. 

- Metodoak: 
• Ibilgailuan jartzeko eta posizionatzeko metodoa. 
• Lotura-elementuak jartzeko metodoa. 
• Elementuak ibilgailuari lotzeko metodoa. 

- Ondoko elementuak begiratzeko teknika. 
3. Transformazio garrantzitsuetan behar diren ekipoak eta tresnak. 

- Neurtzeko tresnak. 
- Zulagailua. 
- Diametro txikiko barautsak. 
- Lixagailu orbitala. 
- Korrosioaren aurkako inprimazioak. 

4. Egindako espezifikazio teknikoak aztertzeko teknikak. 
- Hauek aztertzeko lanak: 

• Transformazioaren emaitza, plano teknikoekin. 
• Transformatutako piezaren edo eremuaren erresistentzia. 
• Transformatutako piezaren edo eremuaren urarekiko estankotasuna. 

- Hauek aztertzeko lanak: 
• Transformatutako piezaren edo eremuaren eustea. 
• Pausaguneko eta karga osoko esekidurak. 

 
 
3.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA IBILGAILUEN 
MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0917 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 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.  
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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. 
• Lanean pozik ez egotea. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

2. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 30 
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- 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. 

 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua 
IBILGAILUETAKO KARROZERIEN EGITUREN MANTENTZE-LANEN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK, LANEKOAK EZ DIRENAK 
 
Kodea: MP0196 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Materialen propietate mekanikoak aztertzea, eta soldatze-teknika egokienak identifikatzea. 

EI1.1 Materialen ezaugarri teknikoak zehazten dituzten saiakuntzen emaitzak interpretatzen parte hartzea. 
EI1.2 Elementu finkoak bereizteko prozesuetan laguntzea. 
EI1.3 Ibilgailuen konponketan erabiltzen diren soldadura-ekipoak erabiltzea, elementu finkoak muntatzeko ekipoekin 
eta erremintekin. 

A2: Aurrealdeko, erdialdeko eta atzealdeko deformazioak konpontzen parte hartzea.  
EI2.1 Tenkatze-baliabideak behar bezala jartzea: 

- Kontratiroa. 
- Tiro konbinatuetarako katu hidraulikoa. 
- Tiroa.  
- Oinarri lauko ukondoa duen tiroa. 
- Tiroa ezartzeko behar den baraila. 
- Segurtasun-eslinga.  

EI2.2 Aurrealdeko, erdialdeko eta atzealdeko egitura-deformazioak konpontzea. 
- Kaltetutako zatian tiraldiak egitea, estekatutako elementuak askatzeko. 
- Tiroa pixkanaka jartzea, une oro konformazioaren eboluzioari jarraituz.  

EI2.3 Ondoko elementuetan kotak eta deskoadreak begiratzea. 
- Kaltetutako zatiaren kotak kontrolatzea. 
- Ondoko elementuak beren posizioan ondo ahokatzen diren begiratzea. 

A3: Karrozeriako piezak edo eremuak transformatzeko prozesuak identifikatzea.  
EI3.1 Transformatu beharreko pieza edo eremua posizionatzea, espezifikazio teknikoei jarraituz. 

- Transformatu beharreko piezan edo eremuan kokapen-markak ezartzea. 
- Behar den eremuetan zuloak egitea. 
- Egiaztatzea piezak edo eremuak ez duela oztopatzen ondoko elementuen mugimendua. 

31 - Prozesuak espezifikazio teknikoak betetzen dituen begiratzea. 
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EI3.2 Transformazio garrantzitsuak egitea karrozerian, espezifikazio teknikoei jarraituz. 
- Piezaren edo eremuaren lotura-elementuak jartzea. 
- Pieza edo eremua ibilgailuari lotzea. 
- Prozesuak espezifikazio teknikoak betetzen dituen begiratzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau 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. Elementu finkoak bereizteko eta lotzeko materialen propietateen azterketa eta soldadura-ekipoen 
erabilera. 

- Saiakuntzak egitea eta emaitzak interpretatzea, materialen ezaugarriak zehazteko. 
- Tratamendu termikoak egiten dizkieten materialen propietateak aldatu izanaren interpretazioa  
- Soldadura-ekipoak hautatzea eta erabiltzea. 
- Soldatze-prozesu egokia egin den begiratzea. 

2. Tiroak egiteko erabiltzen diren erremintak jartzea. 
- Tiroetan eta kontratiroetan segurtasun-eslinga jartzea. 
- Ate-zuloetan tiranteak ezartzea, deskoadratzerik ez egoteko. 
- Erdialdeko tiroetan barailak ipintzea. 
- Katu hidraulikoa erdialdeko tiroetan jartzea, erronbo-formakoa atzealdean, eta tiro konbinatua egitekoa. 
- Ateekin eta beirekin jarraitu beharreko prozedurak. 
- Altueren erregulazioa dorreetan eta eskuairetan. 

3. Transformazio-prozesuetan dauden piezen posizionamendua, azterketa eta egiaztapena. 
- Transformatutako eremuak edo piezak ondoko eremuekiko duen posizionamendua eta doikuntza begiratzea. 
- Transformazioaren emaitza, transformatutako piezaren edo eremuaren erresistentzia eta urarekiko duen 

estankotasuna aztertzea, plano teknikoekin. 
- Transformatutako piezaren edo eremuaren eustea eta transformatutako piezak edo eremuak pausaguneko eta 

karga osoko esekidurekin duen eustea aztertzea.  
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. 

.

32 

 
 
 

 



 
 

Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

 
 
 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa izanez 
gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0124_2: 
Elementu finkoak. 

• 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 

MF0125_2: 
Ibilgailuen egitura-
elementuak. 

• 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 

MF0126_2: 
Metalezko elementuen 
konformazioa. 

• 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 

Bankada-lantegia  150 220 

 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Karrozeria-lantegia X  X 

Bankada-lantegia  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 

- Astoak. 
- 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.  

Bankada-lantegia  

- Jasogailua. 
- Maila-galgak. 
- Neurgailu unibertsala. 
- Hagadun konpasa. 
- Ainguratze bereziko baraila. 
- Ainguratze unibertsaleko baraila. 
- Erakusle pantografikoa. 
- Kontrol positibo bidezko bankadako tresnak. 
- Bankada unibertsaleko tresnak. 
- Maila-galga bidezko bankadako tresnak. 
- Neurtzeko sistema optiko bidezko bankadako tresnak. 
- Neurtzeko sistema elektroniko bidezko bankadako tresnak 
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
- Luzatze-barailak. 
- Trakzio-pintza. 
- Guraize-pintza autooratzailea. 
- Ilargierdia. 
- McPherson dorretxoetarako eskuz eragiteko osagaia. 
- Trakzio-kako unibertsalak. 
- Gomazko buruak. 
- Elementuak beren lekutik ez mugitzeko tiranteak. 
- Itzulketa-poleak. 
- Segurtasun-eslingak. 
- Dibidieta. 
- Oinarri lauko ukondoa. 
- Tiratzeko dorrea.  
- «L» motako tiro-eskuaira. 
- Katu hidraulikoa. 
- Dorre integratuko bankadak. 
- Kontrol positiboko bankada. 
- Bankada unibertsala. 
- Presio bidezko sistema hidraulikoak. 
- Fabrikatzaileak homologatutako kateak. 
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Ibilgailuetako karrozerien egituren 
mantentze-lanak 

 

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. 
– 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. 
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