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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
AERONAUTIKAKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 
 
KODEA 
TMVO0109 

 
LANBIDE-ARLOA 
Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Aeronautika 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
TMV407_1 Aeronautikako mantentze-lan osagarriak (1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 11koa). 
  
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Aireontziko mantentze- eta zerbitzu-lan osagarriak egitea, espezifikazio teknikoak eta segurtasun-kondizioak betez, eta 
egiaztapenak emateko eskumena duen maila goragoko teknikari batek gainbegiratuta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1315_1: AIREONTZIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN OSAGARRIAK EGITEA 
- UC1316_1: AIREONTZI-LANTEGIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN OSAGARRIAK EGITEA 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Besteren kontura lan egiten du, aireontzien mantentze-, eragiketa- eta ustiapen-lanak egiten dituzten aeronautikako 
enpresa handi, ertain eta txiki publiko nahiz pribatuetan. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Aireontzien eta espazio-ontzien konpontze- eta mantentze-lanen sektorean sartzen da. 
 
Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 
Aireontzien kateko mantentze-lanetako laguntzailea. 
Aireontzi-barrualdeko mantentze-lanetako laguntzailea. 
Aireontzien lantegiko mantentze-lanetako laguntzailea. 
Arrapalako laguntzailea. 
 

 
 
 
 

6 

 
 
 

 



 
 

Aeronautikako 
mantentze-lan osagarriak 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0957: Aireontzi-kanpoaldeko 
mantentze-lan osagarriak. 40 

UF0958: Aireontzi-barrualdeko 
mantentze-lan osagarriak. 30 

UF0959: Aireontziko zerbitzu-lan 
osagarriak. 50 

MF1315_1  
Aireontziko lan osagarriak. 150 

UF0960: (ZEHARKAKOA) 
Aeronautikako segurtasuna eta 
laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa. 

30 

UF0961: Sistema mekanikoen eta 
aireontzietako fluidoen mantentze-
lan osagarriak. 

50 

UF0962: Aireontzietako motorren 
eta helizeen mantentze-lan 
osagarriak. 

40 

UF0963: Aireontzietako sistema 
elektrikoen mantentze-lan 
osagarriak. 

60 

UF0964: Aireontzi-barrualdea 
hornitzeko mantentze-lan 
osagarriak. 

30 

MF1316_1  
Aireontzi-lantegiko lan osagarriak.  210 

UF0960: (ZEHARKAKOA) 
Aeronautikako segurtasuna eta 
laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa. 

30 

MP0199 
Aeronautikako mantentze-lan osagarrien 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 410 
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1. gaitasun-atala 
AIREONTZIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN 

OSAGARRIAK EGITEA 
 

2. gaitasun-atala 
AIREONTZI-LANTEGIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN 

OSAGARRIAK EGITEA 
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1. gaitasun-atala:  
AIREONTZIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN OSAGARRIAK 
EGITEA 
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Kodea: UC1315_1 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Aireontziko mantentze-lanak egitea, lanpostuari dagokion mailan, ezarritako jarraibideak eta lan-prozedurak betez. 

BI1.1 Arrapalako edo aireontzia hangarreratzeko lan mekanikoak (atoian eramatea, altxagarriak, ateak irekitzea 
eta ixtea, lur-konexioa, tren-pintzak, sartzeko plataformak, babesteko zorroak) ezarritako prozedurak betez egiten 
dira. 
BI1.2 Panelak eta erregistroak prozeduren arabera muntatzen eta/edo desmuntatzen dira.  
BI1.3 Garbiketa teknikoa (aireontziaren kanpoaldea, tren-ahokalekuak, ur-tangak eta osagai mekanikoak) eta 
lurreratze-trena, hegaldi-aginteak eta ateak koipeztatzea finkatutako prozeduren arabera hala dagokionean edo 
hala ezarrita dagoenean egin behar da. 
BI1.4 Metagailuen, botilen eta sistemen presioa eta gainpresio-diskoen egoera begi hutsezko ikuskapenak eginez 
egiaztatzen dira. 
BI1.5 Lanparak (kanpoko argiak eta tren-ahokalekuko argiteria, zerbitzu-erregistroa eta karga-sotoa) dagokionean 
aldatzen dira. 
BI1.6 Aireontziaren gainazal-akabera, errotulazioa, kanpoko markak eta juntura-zigilatzeak ezarritako 
espezifikazioak eta irizpideak betez egiten dira. 
BI1.7 Aireontziko karga- eta deskarga-elementuen mantentze-lanak ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 
BI1.8 Mantentze-lanak eta konponketak egitean, erabilerako, segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-
inpaktuko arauak bete behar dira.  

LB2: Aireontziko zerbitzu-lanak egitea, lanpostuari dagokion mailan, ezarritako jarraibideak eta lan-prozedurak betez. 
BI2.1 Elektrizitatea, pneumatikoak, aire girotua, fluido hozgarria, erregaia eta ura hornitzeko zerbitzuak ezarritako 
segurtasun-arauak betez egin behar dira. 
BI2.2 Abioan (start-up) parte hartzen du langileak: eskatzen zaion laguntza eman behar du, horretarako 
baimendutako langileen jarraibideak betez. 
BI2.3 Aireontzia kanpoko baliabideekin atzera eramateko lanak (push-back) egoera bakoitzean ezartzen den 
prozeduraren arabera egin behar dira. 
BI2.4 Aireontzia desizozteko zerbitzua lan-prozeduren arabera ezarritako produktuak eta baliabideak erabiliz egin 
behar da, beharrezkoa denean.  
BI2.5 Aireontzia zaintzeko lanak, aireontzia modu egokian gordetzekoak, jasotako jarraibideak betez egin behar 
dira. 
BI2.6 Aireontziko zerbitzu-lanak egitean, erabilerako, segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-inpaktuko 
arauak bete behar dira. 

LB3: Aireontzi-barrualdeko mantentze-lanak egitea, lanpostuari dagokion mailan, ezarritako jarraibideak eta lan-
prozedurak betez. 

BI3.1 Aireontziko bereizgailuak, alboetako panelak, zoruak, sabaiak, goiko konpartimentuak eta bidaiari-besaulkiak 
lan-prozeduren arabera desmuntatu, muntatu eta konpondu behar dira. 
BI3.2 Komuneko elementuen egoera (konketak, komunak, agente detektatzailea eta su-itzalgailuak, besteak beste) 
begi hutsezko ikuskapenak eginez egiaztatu behar da; elementu horiek desmuntatu egin behar dira, hala 
dagokionean; sukaldeetako elementuak (hozkailuak, labeak, kafe-makinak eta iturriak, besteak beste) 
desmuntatzeko, muntatzeko eta konpontzeko lanak egin behar dira, hala dagokionean. 
BI3.3 Bidaiariak entretenitzeko sistema desmuntatu egin behar da sistema horren osagaiak ordeztu edo konpondu 
behar direnean. 
BI3.4 Aireontziko isolatze-mantak lan-prozeduraren arabera ordezten dira. 
BI3.5 Moketak, gortinak, eserleku-zorroak eta paketeria-sareak hala dagokionean desmuntatzen, garbitzen eta 
berriz muntatzen dira. 
BI3.6 Botika-kutxak, salbamendu-jakak, oxigeno-botila eramangarriak, biziraupen-ekipoak eta salbamendu-baltsak 
beharrezkoa denean aztertzen dira, eta, hala dagokionean, ordeztu egin behar dira.   
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BI3.7 Lanparak (kabinako, komunetako eta karga-sotoko barruko argiak) hala dagokionean aldatzen dira; 
instalazio elektrikoetan mantentze-lanak egiteko, kable-sortak askatzen dira eta lotura-elementuak (bridak eta 
elementu isolatzaileak, besteak beste) erabiltzen dira; gero, jasotako jarraibideak betez muntatzen dira. 
BI3.8 Leihoak garbitzeko eta haiei akabera emateko, ezarritako baliabide eta prozedurak bete behar dira. 
BI3.9 Mantentze-lanak eta konponketak egitean, erabilerako, segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-
inpaktuko arauak bete behar dira. 

LB4: Aeronautikako segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea aireontziko mantentze- 
eta zerbitzu-lan osagarriak egitean. 

BI4.1 Lege-arauak eta haien arauzko garapena ezarritakoaren arabera egin behar da. 
BI4.2 Arau espezifikoen (UNE, ISO, INSHT) alderdi teknikoak —produktuak erabiltzeko berdintasun-irizpideak 
ezartzen dituztenak— aplikatu behar dira. 
BI4.3 Norbera babesteko ekipoak (NBEak) araudiak ezarri bezala erabili behar dira. 
BI4.4 Lana egin ahala ingurumen-eragin kaltegarriak identifikatzen dira, haiek minimizatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Arraste-ibilgailuak. Atoian eramateko barrak. Eusteko eta finkatzeko baliabideak. Babesteko zorroak. Kanpoko energia-
orgak (elektrikoa, pneumatikoa, aire girotukoa eta hidraulikoa). Metagailuak. Su-itzalgailuak. Oxigeno- eta nitrogeno-
botilak. Lanparak. Izotzaren kontrako ekipoak. Korrosioaren kontrako materialak. Erreminta-ekipoak. 
 
Produktuak eta emaitzak 
Egindako mantentze- eta zerbitzu-lanak eta betetako egiaztapenak.  
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-aginduak eta -jarraibideak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Segurtasuneko, laneko osasuneko eta 
ingurumeneko arauak. Egiaztapen-zerrendak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
AIREONTZI-LANTEGIKO MANTENTZE- ETA ZERBITZU-LAN 
OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC1316_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Aireontziko pneumatikoen, balazta-multzoen eta mantentze-lanak egiten laguntzeko ekipoen mantentze-lanak 
egitea, ezarritako prozedurak betez.  

BI1.1 Adierazitako baliabide eta prozedurak erabiliz desmuntatzen, muntatzen eta orekatzen dira pneumatikoak. 
BI1.2 Gurpil-hagunak ikuskatu eta haiek desugertzeko lanak egin behar dira, kasu bakoitzean egokiak diren 
ekipoak eta baliabideak erabiliz. 
BI1.3 Balazta-multzoa ezarritako prozeduraren arabera desmuntatzen eta muntatzen da. 
BI1.4 Balazta-multzoa ezarritako prozedura aplikatuz desugertzen da. 
BI1.5 Balazta-multzoak eta hagunak fabrikatzailearen jarraibideen arabera egin beharreko ikuskapenak eginez 
aztertzen dira. 
BI1.6 Lurreko mantentze-lanetako euskarri-ekipoak (katuak, jasogailuak, eskailerak eta atoian eramateko barrak, 
besteak beste) aztertzeko, behar bezala funtziona dezaten beharrezkoak diren lanak egin behar dira. 
BI1.7 Oxigeno- eta nitrogeno-botilak eta su-itzalgailuak manipulatzeko lanak prozeduren arabera eta segurtasun-
arauak betez egin behar dira. 
BI1.8 Mantentze-lanak eta konponketak egitean, erabilerako, segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-
inpaktuko arauak bete behar dira. 11 
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LB2: Aireontzien motor, helize, ekipo elektriko/elektroniko eta baterien mantentze-lanak egitea, lanpostuari dagokion 
mailan, ezarritako prozedurak betez. 

BI2.1 Motorraren elementu sinpleak beharrezko baliabideak eta ekipoak erabiliz muntatzen dira, prozeduraren 
arabera, eta elementu horiek garraiorako prestatzen eta paketatzen dira, ezarritakoaren arabera. 
BI2.2 Motorren eta haien osagaien garbiketa teknikoa hala dagokionean egiten da, eta motorreko kable-sortak 
(bridak, lokailuak eta euskarriak, besteak beste) prozeduren arabera desmuntatzen eta muntatzen dira. 
BI2.3 Motorrak garraiatzeko euskarriek egoera ezin hobean egon behar dute.  
BI2.4 Helizeen eta haien osagaien garbiketa teknikoa hala dagokionean egiten da, eta elementu horiek garraiorako 
prestatzen eta paketatzen dira, ezarritakoaren arabera. 
BI2.5 Ekipo elektrikoen/elektronikoen mantentze-lanak fabrikatzailearen arauak betez egiten dira. 
BI2.6 Aireontziko baterien mantentze-lanetan, bateriak garbitzea, haien osagaiak aldatzea eta elektrolitoa aldatzea 
(beharrezkoa bada) sartzen dira. 
BI2.7 Bateriak eta haien osagaiak garraiorako prestatzen, identifikatzen eta paketatzen dira, ezarritakoaren 
arabera. 
BI2.8 Mantentze-lanak eta konponketak segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-inpaktuko arauak betez 
egin behar dira. 

LB3: Aireontziko barrualdeko elementuen eta altzarien mantentze-lanak egitea, ezarritako prozedurak betez. 
BI3.1 Aireontziko bereizgailuak, alboetako panelak, zoruak, sabaiak eta goiko konpartimentuak ordeztu egin behar 
dira, eta hondatuta dauden lotura-elementuak edo zatiak (burdineria, torlojuak, bandak eta itxiturak, besteak beste) 
konpondu egin behar dira. 
BI3.2 Hondatuta dauden sukaldeko osagaiak (hozkailuak, labeak, kafe-makinak eta iturriak, besteak beste) 
konpondu egin behar dira, elementu hondatuak ordeztuz. 
BI3.3 Bidaiari-besaulkiak desmuntatu, garbitu eta ikuskatu egin behar dira, eta, beharrezkoa bada, besaulkietako 
elementu hondatuak doitu edo ordeztu egin behar dira. 
BI3.4 Konketetako elementu hondatuak konpondu egin behar dira, konketa-elementu hondatuak ordeztuz. 
BI3.5 Larrialdi- eta huste-ekipoen erabilera-egoera aztertzeko lanak lan-prozedurak betez egin behar dira. 
BI3.6 Eskifaiak atseden hartzeko moduluak konpondu egin behar dira, modulu horietako elementu hondatuak 
ordeztuz. 
BI3.7 Mantentze-lanak eta konponketak egitean, erabilerako, segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-
inpaktuko arauak bete behar dira. 

LB4: Aireontzietako elementu edo multzo metalikoen eta material konposatuko elementuen tratamendu- eta konponketa-
lanak ezarritako prozedurak betez konpontzen dira. 

BI4.1 Aireontziaren errotuluak eta kanpoko markak ordeztu egin behar dira (itsasgarriak badira) edo konponketa 
txikiak egin behar zaizkio errotulu- eta marka-pinturari.  
BI4.2 Elementu metalikoetako gainazalak prestatzeko, azken akabera lortzeko beharrezko lanak egin behar dira. 
BI4.3 Elementu metalikoak mozte- eta konformazio-lanak eta bestelako lanak eginez konpontzen dira, hala 
badagokio, egoeraren arabera eta araua betez. 
BI4.4 Gainazal handiei korrosioaren aurkako babesa eman behar zaie (behar izanez gero), espezifikazio teknikoak 
betez. 
BI4.5 Piezen garbiketa mekanikoa eta kimikoa ezarritako lan-prozedurak betez egin behar da. 
BI4.6 Material konposatuko elementuak fabrikatzaileak ezarritako prozedurak betez konpondu behar dira. 
BI4.7 Aireontziaren pieza edo zatien estaldura elektrolitikoak eta kimikoak beharrezko instalazio eta baliabide 
osagarriak erabiliz eman behar dira, kasu bakoitzerako ezarritako jarraibide eta prozedurak betez. 
BI4.8 Mantentze- eta konpontze-lanak erabilerako, segurtasuneko, lan-osasuneko eta ingurumen-inpaktuko arauak 
betez egin behar dira. 

LB5: Aeronautikako segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea lantegiko mantentze- eta 
zerbitzu-lan osagarriak egitean. 

BI5.1 Lege-arauak eta haien arauzko garapena ezarritakoaren arabera egin behar da. 
BI5.2 Arau espezifikoen (UNE, ISO, INSHT) alderdi teknikoak —produktuak erabiltzeko berdintasun-irizpideak 
ezartzen dituztenak— aplikatu behar dira. 
BI5.3 Norbera babesteko ekipoak (NBEak) araudiak ezarri bezala erabili behar dira. 
BI5.4 Lana egin ahala ingurumen-eragin kaltegarriak identifikatzen dira, haiek minimizatzeko. 
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Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Eusteko eta finkatzeko baliabideak. Babesteko zorroak. Kanpoko energia-iturriak (elektrikoa, pneumatikoa, aire girotukoa 
eta hidraulikoa). Metagailuak. Su-itzalgailuak. Oxigeno- eta nitrogeno-botilak. Korrosioaren kontrako materialak. 
Erreminta-ekipoak. Lan-mahaiak. Makina-erreminta. Bateria-kargagailua. Pintura emateko eta errotuluak egiteko ekipoa. 
Xurgatzeko ekipoak. Huts-ponpak. Lehortzeko ekipoak. 

Produktuak eta emaitzak 
Mantentze-lan nagusiak, azterketak eta elementuen desmuntaketa, muntaketa eta/edo aldaketa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-aginduak eta -jarraibideak. Ekipoak maneiatzeko eskuliburuak. Segurtasuneko, laneko osasuneko eta 
ingurumeneko arauak. Egiaztapen-zerrendak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2
3

 
1. prestakuntza-modulua:  

AIREONTZIKO LAN OSAGARRIAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
AIREONTZI-LANTEGIKO LAN OSAGARRIAK 

 
3. prestakuntza-modulua:  

AERONAUTIKAKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIEN LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
AIREONTZIKO LAN OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF1315_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1315_1 Aireontziko mantentze- eta zerbitzu-lan osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
AIREONTZI-KANPOALDEKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 
 
Kodea: UF0957 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aireontzien konfigurazioa modu orokorrean deskribatzea eta sistemak eta osagaiak eta haien oinarrizko zatiak 
identifikatzea.  

EI1.1 Oinarrizko aerodinamika eta hegan egiteari buruzko teoria —aireontziek hegan egitearen funtsa— deskribatzea. 
EI1.2 Aireontzien sistema mekanikoak (lurreratze-trena, motorrak, hegaldi-aginteak), hidraulikoak eta pneumatikoak 
(aire girotua, presurizazioa, aireztapena eta izotzaren kontrako sistema, besteak beste) eta haien funtsezko 
ezaugarriak identifikatzea. 
EI1.3 Korrosioak kaltetzeko arrisku edo aukera handiena duten eremuak identifikatzea. 
EI1.4 Aireontzia eta aireontziko langileak babesteko kontuan hartu beharreko neurri garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI1.5 Aireontzien nabigatzeko (kanpoko instalazioak) eta komunikatzeko sistemak identifikatzea. 

A2: Aireontziak behar dituen lan mekanikoak egitea, ezarritako prozedurak betez eta beharrezko makina eta ekipoak 
trebetasunez erabiliz. 

EI2.1 Aireontziko ate, erregistro, kanpoko panel eta antzekoak irekitzeko, ixteko eta blokeatzeko mekanismoak 
identifikatzea. 
EI2.2 Fluidoen, olioen eta koipeen ezaugarriak azaltzea, oxigenoa, nitrogenoa, zigilatzaileak, koipeak, sodio 
hipokloritoa eta antzekoak erabiltzea eta haiek manipulatzean neurriak hartzea. 
EI2.3 Aireontziaren zatietara (helizeetara, motorrera, hegaldi-aginteetara, tren-konportetara eta fuselajera, besteak 
beste) ibilgailuz edo oinez hurbiltzean hartu beharreko neurriak azaltzea. 

A3 Aireontziak behar dituen lan elektriko eta elektronikoak egitea, ezarritako prozedurak betez eta beharrezko makina eta 
ekipoak trebetasunez erabiliz.  

EI3.1 Korronte-motak identifikatzea, sistemaren eta energia-iturrien arabera.  
EI3.2 Eskema elektrikoa interpretatzea, dagokion sistemaren dokumentazio teknikoaren arabera.  
EI3.3 Sistema elektriko eta elektroniko ohikoenen elementu eta osagaiak identifikatzea. 

A4: Lana egiteko araudia hautatzea eta prozedurak identifikatzea eta lanpostuari dagokion mailan betetzea. 
EI4.1 Aireontzien mantentze-lanak egiteko eskuliburu-motak ezagutzea. 
EI4.2 Mantentze-lan bakoitza egiteko beharrezko datu, txosten eta ebaluazioak zehatz-mehatz eta behar bezala 
islatzea, horretarako prestatutako dokumentu ofizialetan. 
EI4.3 Lan-aginduak (AD, SB, IT) identifikatzea. 
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Aeronautikako 
mantentze-lan osagarriak 

 

Edukiak 
1. Aireontziei buruzko oinarrizko kontzeptuak. 

- Oinarrizko aerodinamika. Hegan egiteari buruzko teoria. 
- Aireontzia osatzen duten elementuak.  

• Egitura. 
o Fuselajea: Branka. Erdialdeko eta atzealdeko fuselajea. 
o Hegaletako multzoa: Plano ertaina eta kanpo-hegalak. 
o Isatseko multzoa: Egonkorgailu bertikala eta egonkorgailu horizontala. 

• Kanpoko sistemak. 
o Lurreratze-trenak. 
o Potentzia-instalazioa. 
o Ateak eta arrapalak. 

2. Sistema mekanikoen mantentze-lanak. 
- Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen oinarrizko kontzeptuak. 
- Hegaldi-aginteak. 

• Lehen mailako hegaldi-aginteak: aleroiak eta lemak. 
• Bigarren mailako hegaldi-aginteak: flapa, spoilerra, slata eta hegalak. 

- Fluido-sistemak. 
• Sistema hidraulikoak: lurreratze-trenak, gidatze-ahalmena, arrapalak eta karga-ateak. 
• Sistema pneumatikoak: aire girotua, presurizazioa, izotzaren aurkako sistema. 
• Erregai-sistema. 
• Oxigeno-sistema. 
• Suteak itzaltzeko sistema. 
• Haizetako-garbigailua. 

- Motor-aginteak. 
• Potentzia-palanka. 
• Kondizio-aginteak. 
• Kontrol-sistemak: HMU, FADEC. 

- Dokumentazio teknikoa, tresneria eta erremintak. 
- Sistemaren arreta-neurri espezifikoak. 

3. Sistema elektrikoen mantentze-lanak. 
- Sistema elektrikoen eta elektronikoen oinarrizko kontzeptuak. 
- Sistema elektrikoak. 

• Korronte-motak. 
• Bateria. 
• Korronte-sorgailuak: barrukoak edo kanpokoak. 
• Korrontea banatzeko barrak. 
• Argiztapen-sistema: kanpokoak eta barrukoak. 
• Adierazle-sistema. 
• Sistema osagarriak: berokuntza eta aire girotua, trenak, elektrobalbulak. 

- Sistema elektronikoak. 
• Sistema analogikoak. 
• Sistema digitalak. 
• Komunikazio- eta nabigazio-sistemak. 
• Misio- eta armamentu-sistemak. 

- Dokumentazio teknikoa, tresneria eta erremintak. 
- Sistemaren arreta-neurri espezifikoak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
AIREONTZI-BARRUALDEKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK. 
 
Kodea: UF0958 17 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hondakin-uren eta edateko uren sistemak deskribatzea eta sistema horien osagaiak identifikatzea.  

EI1.1 Komuna osatzen duten multzoak edo zatiak, haren berezitasunak eta hura desmuntatzeko eta muntatzeko 
prozedura ohikoenak deskribatzea. 
EI1.2 Aireontziko sukaldeen eta komunen euste-mekanismoak azaltzea.  
EI1.3 Komunetako eta sukaldeetako sistemen elementu elektrikoak eta argiztapenekoak identifikatzea. 
EI1.4 Korrosioak kaltetzeko aukera handieneko eremuak zerrendatzea. 

A2: Barrualdeko ekipamendu-elementuen (besaulkiak, moketak, zorua, sabaia, alboko panelak, maletategia eta karga 
maneiatzeko sistemak, besteak beste) segurtasun-sistemak egiaztatzea eta haien mantentze-lanak egitea. 

EI2.1 Aireontziaren barrualdeko ekipamendu-elementuak finkatzeko elementu mekaniko ohikoenak deskribatzea. 
EI2.2 Aireontziaren barrualdeko ekipamendu eta argiztapen osoarekin zerikusia duten elementu elektrikoak 
deskribatzea. 

A3: Aireontziaren barrualdeko ekipamendu-elementuak konpontzea, ezarritako prozeduren arabera. 
EI3.1 Aireontziaren barrualdeko ekipamendu-elementuei egin ohi zaizkien konponketa mekanikoak deskribatzea. 
EI3.2 Aireontziaren barrualdeko ekipamendu-elementuei egin ohi zaizkien konponketa elektrikoak deskribatzea. 

Edukiak 
1. Aireontziaren barruko konfigurazioak. 

- Hegazkin zibilen konfigurazioak. 
• Bidaiariak entretenitzeko sistema. 
• Hondakin-uren eta edateko uraren sistema. 
• Larrialdietako argiztapen-sistema. 
• Barrualdeko ekipamendu zibila. 
• Ekipaje-sotoko karga-sistema. 

- Garraio-hegazkin militarren konfigurazioa. 
• Larrialdietako argiztapen-sistema. 
• Misio-abisuko sistema. 
• Kargak maneiatzeko sistema. 
• Barrualdeko ekipamendu militarra. 

2. Aireontziaren barrualdeko mantentze-lan mekanikoak. 
- Hegazkin zibiletako mantentze-lan espezifikoak. 

• Barrualdeko ekipamendu-elementuen mantentze-lanak. Besaulkiak, maletategiak, panelak, ateak, zorua eta 
leihoak.  

o Garbiketa. 
o Urratuak ezabatzea. 
o Konponketa plastokimikoak.  
o Pintura-ukitu estetikoak. 

• Hondakin-uren eta bestelako elementu korrosiboen eraginez korrosioak kaltetzeko aukera handia duten 
eremuak eta haiek ikuskatzeko irizpideak. 

• Maletak kargatzeko eremuak eta haietara sartzeko ateak. Karga-ateetan kolpeek, urratuek, isuriek eta 
junturen presurizazio-egoerak eragindako kalteak ikuskatzeko irizpideak. 

• Aireontziaren segurtasun-elementuak. Salbamendu-jakak, -baltsak, botika-kutxak, su-itzalgailu 
eramangarriak eta oxigeno-botila eramangarriak. Iraungitzeari eta egoera zuzenari buruzko ikuskapen-
irizpideak. 

- Hegazkin militarretako mantentze-lan espezifikoak. 
• Aireontziaren barrualdeko ekipamendua, bete beharreko misioaren arabera: itsas patruila, paraxutista-

jaurtiketa, karga-jaurtiketa. 
• Aireontziaren barrualdeko ekipamendu-elementuen segurtasuna. Paraxutista-eserlekuak eta -kableak, esku-

oheak eta kargak jaurtitzeko sistema. 18 

 
 
 

 



 
 

Aeronautikako 
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• Elementu korrosiboen eraginez korrosioak kaltetzeko aukera handia duten eremuak. Ikuskapen-irizpideak. 
• Segurtasun-elementuak. Baltsak, botika-kutxak, su-itzalgailu eramangarriak, oxigeno-botila eramangarriak 

eta paraxutistak jasotzeko barrak. Iraungitzeari eta egoera zuzenari buruzko ikuskapen-irizpideak. 
- Dokumentazio teknikoa, tresneria eta erremintak. 
- Sistemaren arreta-neurri espezifikoak. 

3. Aireontziaren barrualdeko mantentze-lan elektrikoak. 
- Barrualdeko argiztapen-sistema. 

• Pilotu-kabinako argiztapen- eta adierazle-sistema. 
• Bidaiari-kabinako eta paraxutista-kabinako argiztapena. 

- Larrialdietako argiztapen-sistema. 
• Larrialdietako adierazleen argiztapena. 
• Larrialdietako osagaien bateria osagarrien sistemak. 
• Kanpoko larrialdietako barrualdeko argiztapen-osagaiak. 

- Dokumentazio teknikoa, tresneria eta erremintak. 
- Sistemaren arreta-neurri espezifikoak. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
AIREONTZIKO ZERBITZU-LAN OSAGARRIAK. 

 
Kodea: UF0959 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zerbitzu-lanak behar dituzten aireontzi-eremuak deskribatzea eta haien sistema eta osagaiak identifikatzea. 

EI1.1 Zerbitzu-lanak behar dituzten sistema mekanikoak deskribatzea. 
EI1.2 Zerbitzu-lanak behar dituzten sistema elektrikoak deskribatzea. 
EI1.3 Zerbitzu-lanak behar dituzten potentzia-instalazioaren eta helizearen zatiak deskribatzea. 

A2: Kanpoaldeko garbiketa teknikoa eta desizozteko lanak egitea, ezarritako protokoloen arabera. 
EI2.1 Kanpoaldeko garbiketa teknikoa egiteko prozedurak eta horretarako hartu beharreko neurriak identifikatzea. 
EI2.2 Aireontzia desizozteko prozedurak eta horretarako hartu beharreko neurriak deskribatzea. 

A3: Aireontziek behar dituen zerbitzu-lanak egitea, horretarako makinak eta ekipoak trebetasunez erabiliz eta ezarritako 
prozedurak betez. 

EI3.1 Energia pneumatikoko eta/edo elektrikoko kanpo-laguntzaz edo halakorik gabe aireontziaren motorrak 
abiarazteko laguntza emateko prozedurak deskribatzea. 
EI3.2 Sistema hidraulikoen eta pneumatikoen zerbitzu-prozedurak eta erabili beharreko fluido-motak deskribatzea. 
EI3.3 Hondakin-uren eta edateko uraren sistema kargatzeko eta garbitzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.4 Elementu hidraulikoen (motelgailuak, metagailuak eta tanga hidraulikoa) eta elementu pneumatikoen (gurpilak 
eta aireontziaren oxigeno-sistema) kantitate- eta presio-mailak deskribatzea. 
EI3.5 Aire girotuko ekipoen fluido-maila egiaztatzea. 
EI3.6 Suteak itzaltzeko botilak deskargatzeko diskoen egoera egiaztatzea. 
EI3.7 Pneumatikoen azaletan eta balazta-paketeen higadura- eta kalte-egoera egiaztatzea.  
EI3.8 Elementu mugikorrak koipeztatzeko gailu-motak eta haiek lubrifikatzeko eta haiei koipea eta olioak emateko 
metodoak deskribatzea. 

Edukiak 
1. Aireontzietako zerbitzu-eremuen kokalekua jakitea. 

- Zerbitzu-lan mekanikoak. 
• Lurreratze-trenen sistema eta elementu nagusiak. 
• Erregaia kargatzeko eta drainatzeko eremua eta elementuak. 19 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

• Motelgailuak, metagailuak, balaztak eta gurpilak. 
• Fluido hidraulikoa kargatzeko eremua eta elementuak. 
• Oxigenoa kargatzeko eremua. 
• Ateak eta arrapalak. 
• Pitot-estatikoko sistemaren kanpoko hodiak. 

- Zerbitzu-lan elektrikoak. 
• Larrialdietako argiztapen-sistema. 
• Interfonia-sistema.  
• Lurreratze-argiak, errodadura-argiak, egoera-argiak, formazio-argiak, hegalen ikuskapen-argiak eta abar.  
• Tren-sistemaren konektore elektrikoak eta hegazkinaren hegaldi-adierazleak. 
• Hegazkinaren kanpoaldetik arrapalak eta ateak irekitzeko eta ixteko konektoreak. 

- Potentzia-instalazioko zerbitzu-lanak. 
• Aireontzien motorretan zerbitzu-lanak behar dituzten elementuak. 
• Aireontzien helizeetan zerbitzu-lanak behar dituzten elementuak.  
• Motorraren olio-mailaren adierazlea eta olioa kargatzeko ataka.  
• Erregai drainatua biltzeko elementua.  
• Aireontzien kapot finkoa eta desmuntagarria. 

2. Zerbitzu-lanen prozedurak. 
- Motorrak abiarazteko laguntza (seinale-egilea, energia-hornidura, altxagarriak eta motor-gasen zaintza). 
- Fluido hidrauliko eta pneumatikoa betetzeko lanak. Fluido-motak. 
- Lan-mahai hidraulikoak eta orga pneumatikoak erabiltzea. 
- Edateko ura eta hondakin-urak kargatzeko eta deskargatzeko lanak eta haiek garbitzekoak. 
- Metagailuen, motelgailuen, gurpilen, aire girotuaren, su-itzalgailuen (disko testiguak), oxigenoaren eta antzekoen 

mailaren eta presioaren egiaztapena. 
- Pneumatiko-azalen eta balazta-paketeen higaduraren egiaztapena. 
- Hegazkinaren koipeztatze orokorra (koipeztatzaile-, koipe- eta olio-motak). 
- Aireontziaren kanpoaldeko garbiketa teknikoa. 
- Aireontzia desizozteko lanak. 
- Dokumentazio teknikoa, tresneria eta erremintak. 
- Sistemaren arreta-neurri espezifikoak. 

 
 

1.4. prestakuntza-atala 
(ZEHARKAKOA) AERONAUTIKAKO SEGURTASUNA ETA LANEKO ETA 
INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

 
Kodea: UF0960 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hegaldi-lineako/arrapalako eta hangarreko lan-arriskuen prebentzioari buruz indarrean den araudia —orokorra eta 
hegazkinei buruzko espezifikoak— identifikatzea. 

EI1.1 Aireontzietan lan egiteari buruzko arrisku orokorrak deskribatzea. 
EI1.2 Arrisku horiek saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan. 
EI1.3 Aireontzien kanpoaldean lan egiteak dituen arrisku espezifikoak identifikatzea. 
EI1.4 Arrisku horiek saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan.  
EI1.5 Hangarrean dauden aireontzietan lan egiteari buruzko arrisku orokorrak deskribatzea. 
EI1.6 Arrisku horiek saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan. 

A2: Airez nabigatzeko egokitasunari buruz nazioartean eta Espainian indarrean diren araudi zibilak eta militarrak 
identifikatzea. 20 

 
 
 

 



 
 

Aeronautikako 
mantentze-lan osagarriak 

 

EI2.1 Araudi hori ez betetzeak dakartzan arriskuak identifikatzea. 
EI2.2 Airez nabigatzeko egokitasunari buruzko araudia betetzea, lanpostuari dagokion mailan, eta ezarritako 
protokoloaren araberako babes-neurriak hartzea. 

A3: Langileei kontzientzia harraraztea lan egiteko jardunbide onak betetzeko beharraz ingurumena zaintzeko. 
EI3.1 Lan honen ondoriozko elementu kutsatzaileak ezagutzea. 
EI3.2 Elementu kutsatzaile horien kalteak saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan. 

Edukiak 
1. Lan-arriskuen prebentzioa. 

- Segurtasunari eta higieneari buruz indarrean diren lan-arriskuen prebentzioari buruzko legea eta araudia. Lanean 
nahitaez bete beharrekoa. 

- Prebentzio-jardueraren integrazioa. 
- Lana eta osasuna. 
- Lan-kondizioak, kontzeptua, kondizioak eta arrisku-faktoreak. 
- Arrisku-seinalizazioa. Arau horiek jasotzen duten informazioa eta gomendioa. 
- Arauak ez betez gero, kalte pertsonalak eta materialak zenbaterainokoak izan daitezkeen. 
- Kutsatzaile fisikoak. Sailkapena. 
- Babes-ekipoak. 
- Agente kimikoak.  
- Agente biologikoak. 
- Suteak. 
- Lan-kargak.  
- Lan-osasuna eta haren zaintza. 
- Lehen laguntza.  
- Arauak ez betetzeak dakarren ardura zibila eta kriminala. 
- Segurtasun-elementuak maneiatzea eta kasu bakoitzean zertarako izan daitezkeen erabilgarriak. 

2. Airez nabigatzeko egokitasunari buruzko araudia. 
- Airez nabigatzeko egokitasunari buruz nazioartean eta Espainian indarrean diren araudiak. 
- Aireko araudi militarrak. 
- Aireko araudi zibilak. 

3. Ingurumen-segurtasuna. 
- Hondakinen tratamendua. 
- Hondakin-edukiontzi motei buruzko araudia. 
- UNE77-801-9 ingurumen-kudeaketa. 
- Ingurumen-politika. Ingurumen-efektuak. 
- Ekokudeaketari eta Ekoikuskaritzei buruzko Europako Araudia (EMAS) ISO14001. 
- Arrisku naturalak eta teknologikoak. 
- Ingurune hidrikoaren kutsadura eta haren prebentzioa. 
- Atmosferaren kutsadura, kutsadura-iturriak eta haren prebentzioa. 
- Arazketa-sistemak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
AIREONTZI-LANTEGIKO LAN OSAGARRIAK 
 
Kodea: MF1316_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1316_1 Aireontzi-lantegiko mantentze- eta zerbitzu-lan osagarriak egitea 
Iraupena: 210 ordu 21 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

2.1. prestakuntza-atala 
SISTEMA MEKANIKOEN ETA AIREONTZIETAKO FLUIDOEN MANTENTZE-LAN 
OSAGARRIAK 
 
Kodea: UF0961 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aireontzi baten gurpil eta hagunetako elementu desmuntagarrien kokalekua jakitea eta haiek deskribatzea, eta gurpil bat 
eta balazta-paketea muntatzea eta orekatzea. 

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

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

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

 
Edukiak 
1. Elementu desmuntagarriak. 

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

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

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

4. Aireontzia altxatzeko elementuak. 
- Eslingak. 
- Plataformak. 
- Euskarriak. 
- Katuak. 
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2.2. prestakuntza-atala 
AIREONTZIETAKO MOTORREN ETA HELIZEEN MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 
 
Kodea: UF0962 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal honek lotura du LB2 lanbide-burutzapenarekin, motorrei eta helizeei 
dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Motor eta helizeetan gehien aldatzen diren elementuak deskribatzea eta haiek non dauden jakitea. 

EI1.1 Motorraren ekipamenduko elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozedura ezartzea. 
EI1.2 Motor eta helizeetatik desmuntatutako elementuak paketatzeko prozedura eta elementu horiek garraiatzeko 
euskarriak eta orgak zaintzeko modua deskribatzea. 
EI1.3 Motorraren garbiketa teknikoa egiteko prozedura identifikatzea, aldez aurretik desmuntatu beharreko 
elementuak eta babestu beharreko presio-, estatika- eta aire-hartuneak aintzat hartuz. 
EI1.4 Helizearen garbiketa teknikoa egiteko prozedura deskribatzea. 
EI1.5 Gehien babestu beharreko helize-eremuak (izozteen kontrako eremuak, hegalen olio-zigiluak eta helizearen 
domoa, besteak beste) identifikatzea. 

A2: Motorraren QEC (Quick Engine Change) kita osatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI2.1 Erreakziozko motorren eta helize-motorren QEC kitaren ezaugarriak desberdintzea. 
EI2.2 Kasu praktiko batean: 

- QEC kita desmuntatzea.  
- QEC kita desmuntatzeko metodo bereizgarrienak aplikatzea. 

A3: Motorrak eta helizeak mantentzeko eta zaintzeko ekintzak deskribatzea.  
EI3.1 Motorrak eta helizeak biltegiratzeko lantegi bateko ingurumen-kondizioak identifikatzea. 
EI3.2 Kasu praktiko batean, biltegiratutako motor eta helizeetan aldizkako mantentze-lanak egitea, alderdi hauek 
kontuan hartuz:  

- Konpresore-biraketa.  
- Hezetasun-neurketa.  
- Koipeztaketak.  
- Erregai-sistemaren zainketa. 

EI3.3 Gordeta egon diren motorrak eta helizeak martxan jartzeko lanak egitea, erregai- eta lubrifikazio-sistemei 
dagokienez, lan hauek eginez: 

- Motor- eta/edo -helize-garbiketa. 
- Aire-hartuneei babesgarria kentzea. 
- Elementuen instalatu aurreko azterketa. 

Edukiak 
1. Motorren eta helizeen elementu sinpleen desmuntaketa eta muntaketa 

- Erregai-sistema. 
• Iragazkiak. 
• Izotz-detektagailuak. 
• Etete-balbulak. 
• Elikatze-hodiak/-tutu malguak. 

- Olio-sistema. 
• Iragazkiak. 
• Tanga. 
• Etete-balbulak. 
• Hodiak/Tutu malguak. 
• Partikula-detektagailuak. 

23 • Erradiadoreak. 
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- Odoluste-sistema. Iragazkiak. Hodiak. Balbulak. 
- Sutze-sistema. Kableak. Sutze-kaxak. Bujiak. 
- Aire-sistema. 

• Deskarga-balbulak. 
• Beso gidarien sistemak (IGV edo Inlet Guide Vanes). 
• Inbertsore-sistema. 

- Hari-neurriaren kontrol-sistema. Balbula-kaxa. Ponpa-kaxa. Domoa. 
2. Motorrak/helizeak biltegiratzeko, garraiatzeko, igotzeko eta jaisteko tresneria. 

- Biltegiratzeko tresnak. 
• Biltegiratzeko orgak. 
• Biltegiratzeko edukiontziak. 

- Garraiatzeko tresnak. 
• Garraiatzeko orgak. 
• Garraio baterako edukiontziak. 

- Motorrak/helizeak igotzeko/jaisteko eslinga-/orga-motak. 
• Altxatzeko tresnak (eslingak). 
• Igotzeko/jaisteko tresna hidraulikoak/mekanikoak. 

3. Zaintza eta garbiketa teknikoa egiteko metodoak 
- Motorrak eta helizeen zainketa. 

• Biltegiratutakoaren zainketa. 
• Garraiorako zainketa.  

- Garbiketa teknikoa eta mantentze-lanak. 
• Garbiketa teknikoa egiteko prozedura ohikoenak. 
• Motorrak eta helizeak zaintzeko/garbitzeko mantentze-lanak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
AIREONTZIETAKO SISTEMA ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 

 
Kodea: UF0963 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal honek lotura du LB2 lanbide-burutzapenarekin, elementu elektrikoei 
dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hegazkinean desmuntatu beharreko elementu elektrikoak identifikatzea eta non dauden jakitea. 

EI1.1 Hegazkineko bateriak non dauden jakitea, prozedura egokiak betez desmuntatzeko. 
EI1.2 Larrialdiko bateriak eta osagai elektrikoak non dauden jakitea, prozedura egokiak betez desmuntatzeko. 
EI1.3 Aireontzi-barrualdeko osagai elektrikoak non dauden jakitea, prozedura egokien arabera desmuntatzeko. 

A2: Hegazkineko baterien eta larrialdi-sistemen mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.1 Elektrolitoaren karga eta kapazitatea egiaztatzeko metodoak deskribatzea. 
EI2.2 Bateriak pixkanaka kargatzeko metodoak deskribatzea. 
EI2.3 Bateriaren elementuak ordeztea, segurtasun-metodoak aintzat hartuz. 

A3: Aireontzi-barrualdeko elementu elektrikoen mantentze-lanak egitea. 
EI3.1 Aireontziko ekipamenduaren elementu ohikoenak (labeak, kafe-makinak, hozkailuak, entretenimendu-sistema 
eta abar) deskribatzea. 
EI3.2 Kasu praktiko batean, barrualdeko ekipamenduaren elementu elektrikoak konpontzea eta probatzea. 

Edukiak 
1. Aireontzietako bateria-motak eta haien osagaiak. 24 
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- Nikel-kadmiozko bateria eta berunezko bateriak. 
- Argiztapen-sistemen eta larrialdi-abisuetako sistemen bateriak eta metagailuak. 
- Bateria-osagaien deskribapena. 

2. Baterien mantentze-lanak eta hartu beharreko neurriak. 
- Baterien egoera egiaztatzeko metodoak. 
- Elektrolitoak manipulatzean kontuan hartu beharreko neurriak. 
- Bateriak paketatzea, biltegiratzea eta babestea. 

3. Elementu elektrikoen mantentze-lanak lantegian egitea. 
- Argiztapen-panelen mantentze-lanak eta probak. 
- Labeen, kafe-makinen eta hozkailuen mantentze-lanak eta probak. 
- Larrialdietako argiztapen-sistemen egiaztapena. 

• Bateriak. 
• Argi-bideak. 

 
 

2.4. prestakuntza-atala 
AIREONTZI-BARRUALDEA HORNITZEKO MANTENTZE-LAN OSAGARRIAK 

 
Kodea: UF0964 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal honek lotura du LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Barrualdeko altzari-elementu ohikoenen mantentze-lanak deskribatzea eta egitea. 

EI1.1 Altzari-elementuak (sukaldeak, eskifaiak atseden hartzeko lekuak, besaulkiak, komunak eta maletategiak, 
besteak beste) deskribatzea. 
EI1.2 Barrualdeko altzari-elementuak desmuntatzeko eta muntatzeko prozedurak ezagutzea. Altzari-elementuak 
muntatzeko modu ohikoenak eta kontuan hartu beharreko alderdiak. 
EI1.3 Barrualdeko altzari-elementuen ikuskapenak. 

A2: Barrualdeko altzari-elementu desmuntatuen konponketa ohikoenak identifikatzea. 
EI2.1 Desmuntatutako elementuen egitura-osagai metalikoen konponketa sinpleak egitea. 
EI2.2 Desmuntatutako elementuen egitura- edo estaldura-osagai plastikoen eta zuntzezkoen konponketa sinpleak 
egitea.  

A3: Barrualdeko altzari-elementuen parte diren osagaien akabera-metodoak identifikatzea. 
EI3.1 Pintura-ukitu txikiak ematea. 
EI3.2 Barrualdeko altzari-elementuei korrosioaren kontrako tratamendua emateko metodoak ezagutzea. 
EI3.3 Aireontzi-barrualdeko osagaien garbiketa mekanikoa eta kimikoa egiteko metodoak identifikatzea. 
EI3.4 Osagaiak konpondu edo ikuskatu eta gero berritzeko beharra badute, osagaiei estaldura elektrolitikoa emateko 
metodoak deskribatzea. 

Edukiak 
1. Aireontzi-barrualdeko altzari-osagaiak. 

- Aireontzi zibiletako osagaiak. 
• Sukaldeak. 
• Komunak. 
• Maletategiak. 
• Eskifaiak atseden hartzeko lekuak. 
• Besaulkiak. 

- Aireontzi militarretako osagaiak. 
• Paraxutista-eserlekuak. 25 
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• Pixatokiak. 
• Kargak maneiatzeko garabiak. 
• Kargak arrastatzeko/blokeatzeko osagaiak. 

o Blokeatze-kakoak. 
o Arrabol-errailak. 
o Arrastatzeko bolen zoruak. 

- Misio-aireontzien ohiko osagaiak (itsas eskifaia, arrantza-eskifaia eta abar). 
• Radar-operadorearen kontsolak. 
• Behatzaileen burbuila-leihoak. 

2. Osagaien finkatze-sistemak. 
- Profil artekadun eta krisket bidezko finkagailuak. 
- Krisket bizkordun finkagailuak. 
- Torloju/txerto bidezko finkagailuak. 
- Presio-/txertatze-baliabide bidezko lokailuak. 

3. Osagai ohikoenen ikuskapena eta konponketa. 
- Elementu metalikoen ikuskapena eta konponketa sinpleak. 
- Elementu plastikoen eta erretxindun eta zuntzezko ehun/hautsdunen (plastokimika) ikuskapena eta konponketa 

sinpleak. 
- Korrosioa ezabatzeko metodoak: 

• Metodo mekanikoak. 
• Metodo kimikoak (zelula elektrokimikoa). 

4. Akabera eta pintura-ukituak emateko metodoak. 
- Korrosioaren aurkako tratamendua emateko metodoak deskribatzea. 

• Konposatu korrosio-inhibiltzaileak ematea. Hartu beharreko neurriak. 
• Zigilatzaileak ematea. 

- Gainazal-akabera motak. 
• Akabera elektrolitikoak. 
• Alodinea ematea, anodizatzea, inprimazioak, pinturak eta azken garbiketa. 
• Errosetak eta marka edo adierazle pintatu edo itsasgarriak (pegatinak) berritzea. 

 
 
2.5. prestakuntza-atala 
(ZEHARKAKOA) AERONAUTIKAKO SEGURTASUNA ETA LANEKO ETA 
INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

 
Kodea: UF0960 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
 
A1: Hegaldi-lineako/arrapalako lan-arriskuen prebentzioari buruz indarrean den araudia —orokorra eta hegazkinei buruzko 
espezifikoak— identifikatzea.

EI1.1 Aireontzietan lan egiteari buruzko arrisku orokorrak deskribatzea.
EI1.2 Arrisku horiek saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan.
EI1.3 Aireontzien kanpoaldean lan egiteak dituen arrisku espezifikoak identifikatzea.
EI1.4 Arrisku horiek saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan.  

 
A2: Hangarreko lan-arrisku espezifikoen prebentzioari buruz indarrean den araudia identifikatzea

EI2.1 Hangarrean dauden aireontzietan lan egiteari buruzko arrisku orokorrak deskribatzea.26 
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EI2.2 Arrisku horiek saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan.  
 
A3: Airez nabigatzeko egokitasunari buruz nazioartean eta Espainian indarrean diren araudi zibilak eta militarrak 
identifikatzea.

EI3.1 Araudi hori ez betetzeak dakartzan arriskuak identifikatzea.
EI3.2 Airez nabigatzeko egokitasunari buruzko araudia betetzea, lanpostuari dagokion mailan, eta ezarritako 
protokoloaren araberako babes-neurriak hartzea. 

 
A4: Langileei kontzientzia harraraztea lan egiteko jardunbide onak betetzeko beharraz ingurumena zaintzeko.

EI4.1 Lan honen ondoriozko elementu kutsatzaileak ezagutzea.
EI4.2 Elementu kutsatzaile horien kalteak saihesteko babes-neurriak hartzea, lanpostuari dagokion mailan. 

 

Edukiak 
1. Lan-arriskuen prebentzioa. 

- Segurtasunari eta higieneari buruz indarrean diren lan-arriskuen prebentzioari buruzko legea eta araudia. Lanean 
nahitaez bete beharrekoa. 

- Prebentzio-jardueraren integrazioa. 
- Lana eta osasuna.  
- Lan-kondizioak, kontzeptua, kondizioak eta arrisku-faktoreak. 
- Arrisku-seinalizazioa. Arau horiek jasotzen duten informazioa eta gomendioa. 
- Arauak ez betez gero, kalte pertsonalak eta materialak zenbaterainokoak izan daitezkeen. 
- Kutsatzaile fisikoak.  
- Sailkapena. 
- Babes-ekipoak. 
- Agente kimikoak.  
- Agente biologikoak. 
- Suteak.  
- Lan-kargak.  
- Lan-osasuna eta haren zaintza.  
- Lehen laguntza. 
- Arauak ez betetzeak dakarren ardura zibila eta kriminala. 
- Segurtasun-elementuak maneiatzea eta kasu bakoitzean zertarako izan daitezkeen erabilgarriak. 

2. Airez nabigatzeko egokitasunari buruzko araudia. 
- Airez nabigatzeko egokitasunari buruz nazioartean eta Espainian indarrean diren araudiak. 
- Aireko araudi militarrak. 
- Aireko araudi zibilak. 

3. Ingurumen-segurtasuna. 
- Hondakinen tratamendua. 
- Hondakin-edukiontzi motei buruzko araudia. 
- UNE77-801-9 ingurumen-kudeaketa. 
- Ingurumen-politika. 
- Ingurumen-efektuak. 
- Ekokudeaketari eta Ekoikuskaritzei buruzko Europako Araudia (EMAS) ISO14001. 
- Arrisku naturalak eta teknologikoak. 
- Ingurune hidrikoaren kutsadura eta haren prebentzioa. 
- Atmosferaren kutsadura, kutsadura-iturriak eta haren prebentzioa. 
- Arazketa-sistemak. 
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3 3. prestakuntza-modulua 
AERONAUTIKAKO MANTENTZE-LANEN LANBIDE-JARDUNBIDEAK, 
LANEKOAK EZ DIRENAK 
 
Kodea: MP0199 
 
Iraupena: 80 ordu 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aireontziek behar dituen zerbitzu-lanak eta lan mekanikoak egitea, horretarako makinak eta ekipoak trebetasunez 
erabiliz eta ezarritako prozedurak betez. 

EI1.1 Aireontziek pistan ibiltzeko eta atzera egiteko lanetarako beharrezko diren makinak edo ekipoak trebetasunez 
erabiltzea.  
EI1.2 Aireontzia energia elektrikoz, aire girotuz eta urez kanpoko iturrietatik hornitzeko lanak egitea. 
EI1.3 Erregaia kargatzea, deskargatzea eta drainatzea. 
EI1.4 Motorrak abiarazteko eta probatzeko lanetan laguntzea, laguntzaile gisa. 
EI1.5 Ateak, erregistroak, kanpoko panelak eta antzekoak irekitzeko eta ixteko mekanismoak desmuntatzea eta 
muntatzea eta, gero, zigilatzea. 
EI1.6 Aireontzia eta/edo aireontziaren lurreko osagaiak babesteko eta lurrera konektatzeko eta haiei eusteko eta 
altxagarria jartzeko lanak egitea. 
EI1.7 Aireontzi-kanpoaldearen garbiketa teknikoa egiteko, trenak, ateak eta hegaldi-aginteak koipeztatzeko eta 
aireontzia desizozteko lanak egitea. 

A2: Aireontzi-barrualdeko zerbitzu-lanak eta lan mekanikoak egitea, ezarritako prozedurak betez. 
EI2.1 Aireontzi-barrualdeko panelak eta bidaiari-besaulkiak ordezteko beharrezko lanak egitea. 
EI2.2 Aireontzietako ur-tangak behar bezala funtziona dezaten beharrezko diren garbiketa eta desinfekzio-lanak 
egitea. 
EI2.3 Aireontzi-barrualdeko errotulazioak eta markak berritzea, haiek ordeztuz eta pintaketa-konponketa txikiak 
eginez. 

A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arau eta argibideei jarraikiz.  
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI3.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1. Eusteko makinak, atoi-traktoreak, arraste-barrak eta probak egiteko bankuak erabiltzea.  

- Kanpoko korronte-hartunea non dagoen jakitea eta aireontzia potentzia elektrikoz hornitzea. 
- Kanpoko potentzia pneumatikoko hartunea non dagoen jakitea eta aireontzia potentzia pneumatikoz hornitzea. 
- Arraste-barra bat hegazkinari eta atoi-traktoreari konektatzea. 
- Sistema hidraulikoen presio-, itzultze- eta betetze-hartuneak non dauden jakitea. Hegazkina banku hidraulikora 

konektatzea. 
- Aireontzia atoian eramateko lanetan parte hartzea.  
- Motorrak martxan jartzeko lanetan parte hartzea.  

2. Aireontziko zerbitzu-lan sinpleak. 
- Aireontzia erregaiz hornitzen laguntzea.  
- Aireontzia oxigeno likidoz edo gasdunez hornitzen laguntzea.  
- Hondakin-uren eta edateko uraren sistemako zerbitzu-lanak egitea. 
- Instalazio bultzatzaileko sistemei, sistema hidraulikoari, aire girotuko paketeei, potentzia lagungarriaren unitateari 

(APU) eta trenei olio-zerbitzua eta zerbitzu hidraulikoa ematea. 
- Koipeztatzea. 
- Aireontzia segurtatzeko lanak egitea. 28 
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- Aireontziaren garbiketa teknikoko eta desizozteko lanetan parte hartzea. 
3. Aireontzien mantentze-lan sinpleak. 

- Erregistroak, sarbideak eta ateak desmuntatzea eta muntatzea.  
- Aireontzi-barrualdeko panelak, besaulkiak, zoruak eta moketak desmuntatzea eta muntatzea. 
- Aireontzi-barrualdeko eta -kanpoaldeko argiztapen-elementuak ordeztea. 
- Konponketa txikietako akabera eta zigilatzea egitea. 

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. 

 
 

.
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1315_1: 
Aireontziko lan 
osagarriak. 

• 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 teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko aeronautika lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. maila. 

2 urte 4 urte 

MF1316_1: 
Aireontzi-lantegiko lan 
osagarriak. 

• 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 teknikaria eta goi-mailako 
teknikaria. 

• Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak 
lanbide-arloko aeronautika lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. 
eta 3. maila. 

2 urte 4 urte 

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

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Aireontzi-lantegia 
 600 600 

Aireontzi-biltegia 100 100 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Kudeaketa-gela X X 

Aireontzi-lantegia X X 

Aireontzi-biltegia X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

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

Aireontzi-lantegia 

Ekipoak 
-  «Scrap» ekipoak 
- Motorrak 
- 7 kg/cm-ko instalazio pneumatikoa 
- 220 V-eko korronte alternoko eta 12 V-eko korronte zuzeneko 

hartune elektrikoak. 
- Neurgailuak 
- Torlojuak eta konexio pneumatikoak dituen lan-mahaia 
- Lantegiko arbela 
- Hegazkin-tamainarentzat egokiak diren eskailerak eta plataformak 
- Segurtasun-uhala eta -soka 
- Nitrogeno-orga ekipatua 
- Banku hidrauliko ekipatua 
Erremintak 
- Erregela kalibratua 
- Kalibrea 
- Kudeaketa dokumentaleko programaren demoa 
- Limak 
- Ebaketa-aliketak 33 

 
 

 

 



 
 
GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Balazta-kurrikak 
- Kable elektrikoak grapatzeko tresnak 
- Hodiak grapatzeko tresnak 
- Soldadura bigun elektrikorako erremintak 
- Tentsiometroa 
- Bakuometroa eta manometroa 
- Miliohmetroa 
- Amperemetroa eta voltmetroa 
- Elikadura-iturri eramangarriak 
- Larako-sartzekoak eta -ateratzekoak. 
- Giltza finko sorta 
- Ontzi moduko giltza-sorta 
- Torkimetroa 
- Plastikozko mailua 
- Kable-azalak kentzekoa 
- Kurrikak 
- Olioak eta beste hondakin batzuk biltzeko ontziak 
- Aireontzia petrolioz hornitzeko bankua 
- Produktu sukoien armairua 
- Nitrogeno-botila  
- Zulagailu pneumatikoak eta elektrikoak 
- Rack-ak 
- Errematxatzeko makina pneumatikoak 
- Cherry GBP-730 makinak 
- Eskuzko Cherry makinak 
- Flexometroa 
- Pasa ez pasa kalibreak, diametroaren araberakoak 
- Sakonera-kalibreak 
- Errematxe unibertsalak eta HLak egiaztatzeko txantiloiak 
- Truloc tresna. 
- Zigilatzeko pistolak 
- HI-Shear makinak 
- Giltza dinamometrikoak 
- Fresaketa-limak 
- Errematxatzeko estanpak 
- Zigilatzeko makinak edo errematxatzeko estanpa lauak 
- Barautsak 
- Kleko finkagailuak 
- Otxabuak 
- Abeilanatzaileak 
- Balazta-alanbreak 
- Instalazio hidrauliko eta pneumatiko espezifikoak 
- Aireontzia edo hura osatzen duten elementuak 

Aireontzi-biltegia - Apalak 
- Elementu aeronautikoak lekuz aldatzeko makineria 

 
 
 

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. 34 
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Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 

35 

 
 

 

 



 

 

 


	Edukiak
	Edukiak
	Edukiak
	Edukiak
	Edukiak
	Edukiak
	Edukiak



