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0.

SARRERA

Bizikleta baten mantentze lanak egin behar ditugunean, oinarrizko bi alderdi
hartu behar ditugu kontuan:
a) Bizikletaren atalak, berauen funtzionamendua eta nola eragiten zaien
ezagutu beharra dugu.
b) Pieza batzuek erreminta bereziak behar dituzte, ez direnak ohikoak
izaten etxean edo gure erreminta sortan.
Hortaz, argi dago: mantentze eta konponketa lanak egin ahal izango ditugu
gure ezagutzak eta erreminta espezifikoak zein diren.
Aldez aurreko ezagutzarik edo erreminta jakin batzuk eduki gabe konponketa
egitera ausartzen bagara, bizikleta hasieran baino okerrago utz dezakegu.
Horrez gain, jakinarazi nahi dugu ezagutza eta erreminta egokiak baditugu ere,
aurreko eskarmentuak garrantzi handia duela, batez ere doikuntza “finak”
egiteko orduan. Badira konponketa errazten duten trikimailu ugari, horregatik
hobe da erakutsi eta aholku emango digun aditu bat izatea ondoan.
Gure gomendioa da, edozein zalantzaren aurrean, profesional batengana jotzea
edo, zuzenean, bizikleta mekanikariari eramatea.

1.

LEHENIK ETA BEHIN, EZAGUT DEZAGUN BIZIKLETA APUR BAT

1.1 Bizikleta mota ezberdinak eta beren oinarrizko ezaugarriak.
Gure ustez, bizikleta mota ohikoenak hurrengoak dira:
-

Errepidekoak: koadro trapezoidala, 700eko gurpilak eta oso zabalera
fineko gurpil-azala, 2 plater eta “cintrex” heldulekua.

-

Mendikoak: koadro trapezoidala, hodi horizontal baxuagoa gorputzaren
mugimendua errazteko, 26 hazbeteko gurpilak, heltzeko takodun
pneumatikoak 1,5 eta 2,125 hazbete bitartekoak, helduleku laua edo bi
garaierakoa, hiru plater.

-

Hibridoak: bien ezaugarriak dituzte, egoerei hobeto egokitzea
ahalbidetuta. 700eko gurpilak, pneumatiko lau edo takodunak, erdimailako zabalera, hodi horizontalaren garaierara egoki daitekeen koadro
trapezoidala (argalagoa 700eko gurpilak izanik), 3 plater, helduleku laua
edo bi garaierakoa.
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1.2 Bizikletaren atalak izendatu
Jarraian, ikastaroan aipatuko ditugun bizikletaren atalen izenak adierazten dira.

Bizikleta hau hibridoa eta erabilera anitzekoa da; errepidean zein mendian
erabil daiteke eta bizikleta estandarraren eredu gisa balio digu.
Gurpil handia dauka, paseoko edo errepideko bizikletek bezala, baina neurri
ertaineko koadroa eta 21 martxa (mendikoek bezala). Barra baxukoa edo
koadro arruntekoa izan daiteke, moldakortasun eta erosotasun handiak
ahalbidetuta.
Hiriko bizikleta bezala dago hornituta: fardelak eramatekoa, astoa, argiak...

1.3 Gure neurrirako bizikleta
Garrantzitsua da bizikletaren koadroa gure garaieraren eta emango diogun
erabileraren neurrikoa izatea.
Bizikleta bat “motz” geratzen zaigunean, gehiago nekatzen gara, belaunak
gehiago kargatzen ditugu eta maniobrak egitea zailagoa bihurtzen da. Beste
aldetik, bizikleta gaineko jarrera oso makurra badugu, giltzurrunak gehiegi
kargatzen ditugu eta, hortaz, bizkarreko mina izango dugu.
Koadroaren neurria gurpilaren neurri eta diametroaren araberakoa izango da.
Hurrengo taulak gure garaierarako koadroaren eta gurpilaren neurri egokienak
zein diren erakusten digu. Koadroaren neurria zentimetrotan adierazita dago
eta hodi bertikalari dagokio. Gurpilaren neurria, berriz, hazbete edo
milimetrotan eta hagunaren diametroari dagokio.
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Koadroaren
neurria

Koadroaren gutxieneko neurria
(Hodi bertikalaren neurria zentimetrotan)

Txirrindulariaren
altuera
28”-ko gurpila
1,40 a 1,60
1,60 a 1,65
1,65 a 1,75
1,75 a 1,85
1,85 a 1,95

XS
S
M
L
XL

26”-ko gurpila

Errepidea

Hirikoa

Mendikoa

47
51
55
59

40
43
47
51
55

35
40
46
53

Hirikoa

40
43
45
47

Aulkia, heldulekua eta indarra doituz, bizikleta gure neurrira egokitzen
amaituko dugu.
Marrazkiak txirrindulariak bizikleta gainean izan beharreko jarrera onena
erakusten du. Pedalaren punturik baxuenean, hanka ia guztiz luzatuta eduki
behar dugu.

Aulkiaren eta heldulekuaren arteko distantziak gure besaurrearen neurrikoaren
antzekoa izan behar du, eskua luzatuta dugula.
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2.

OINARRIZKO MEKANIKA KONTZEPTUAK

2.1 Erabilera orokorreko erreminta eta torlojuak

Erraminta

Torlojuak

Bihurkina

Laua edo izar formakoa

Allen giltzak

Allen

Giltza finkoak. 8-9 tik 14- Hexagono-formakoak
15 ra
(azkoinak)

Erabilera anitzeko giltzak eta giltza ingelesak, hain zehatzak izan ez arren,
erabilera eremu zabalagoa dute eta, leku gutxiago behar dutenez, besteak
ordezka ditzakete.

2.2 Oinarrizkoena
Torlojuak eta azkoinak ordulariaren orratzen norabidean estutzen dira beti, eta
kontrakoan askatu. Mekanikaria torlojuaren parean egon behar da. Arretaz
eginez gero, ez ditugu torlojuak blokeatuko edo gehiegi hariztatuko.
Badira salbuespen batzuk, ezkerreko pedala edo pedalier-kaxaren bat, besteak
beste.

2.3 Bizikleta mantentzeko oinarrizko materialak
Zapiak: bizikletaren gainazaleko zikinkeria garbitzeko eta gure eskuak olio eta
koiperik gabe mantentzeko.
Aire-ponpa: gurpilen presio egokia mantentzeko, dela fabrikatzailearen aholkuei
jarraituz, dela egiten dugun jardueraren arabera.

Olioa: kalean egotearen edo marruskadura metalikoaren eragina jasaten duten
osagaiak lubrifikatuta mantentzeko. Olio mota ezberdinak daude.
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12, 13 eta 15 mm-ko giltza finkoak. 12”-ko giltza ingelesa. Azkoin hexagonalak
askatu edo estutzeko.

Allen giltzak edo erabilera anitzekoak. Egun, bizikletetako torloju gehienek
formatu hau dute.

Desmuntagarriak edo palankak: pneumatikoa ateratzen laguntzen dute.
Adabaki-kutxa eta bulkanizatzeko kita. Zintzilikatzeko pintza.

Gure pneumatikoaren diametro eta zabaleraren araberako eta balbularen
zuloaren diametroaren araberako ganbera.
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Bihurkin txikia: katearen aldagailuak
anitzekoek barne hartu ohi dute.

doitzen

laguntzen

digu.

Erabilera

Garbiketa sakonagorako: ura eta xaboia. Gasolioa edo gasolina. Egunkaripapera. Hortzetako eskuila zaharra.

2.4 Garbiketa
Bizikleta garbi izateak osagarrien funtzionamendu egokiari eusten laguntzen
digu. Gainazala maiz garbitu behar da; horretarako, kotoizko zapi heze bat
besterik ez da behar.
Garbiketa sakonagoa egiteko, uraz gain, xaboi koipegabetzailea, eskuila bat eta
leku egokia behar ditugu.
Koipegabetzailea eman eta minutu batzuk geroago urarekin garbituko dugu,
koadroa, transmisioa eta pieza mugikorren zikinkeria kenduz. Ziurtatu behar
dugu katea, pinoia eta atzeko aldagailuaren gurpiltxoak ondo koipegabetu
direla.
Hori egiaztatutakoan, atalak ahal bezain ondo lehortu behar dira. Bizikleta
eguzkitan edo aire zabalean utz dezakegu, ondo lehor dadin.
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2.5 Olioztatu/koipeztatu
Olioak marruskadura gutxitu, mugimendua erraztu eta piezak babesten ditu.
Koipeak gauza bera egiten du, baina ikus daitezkeen ataletan aplikatzen
badugu, zikinkeria erakarri besterik ez dugu egingo, “ore” bat sortuta, eta
lortuko dugun gauza bakarra izango da koipeztatutako piezak desegoki
funtzionatzea.
Horregatik, koipea “ezkutuko” eta babestutako ataletan bakarrik erabiltzen da
(norabide kojineteak, gurpil-abatzak, pedalierra...). Atal horiek egoki
badabiltza, mantentze-lanak epe luzerakoak izango dira, eta koipea lodiagoa
denez, eragina luzaroagoan mantentzen da.
Aulkiaren hodietan eta heldulekuaren hodian ere koipe pixka bat jar dezakegu
(hurrengo doikuntzetan ez gogortzeko).
Kable eta estalkien muturrak, katea eta aldagailuen eta galgen pieza
mugikorrak olioztatzeak euren funtzionamendua errazten du. Komeni da
gehiegizko olioa zapi batekin lehortzea.
Merkatuan, olio mota ezberdinak daude:
Olio mota zer koipeztatu nahi den eta zein helburu dugun kontuan hartuta
aukeratu behar da.
-

Olio likidoa: Hobeto sartzen da, zikinkeria hartzeko joera handiagoa
dauka, baina lodiagoa da eta bere eragina luzeagoa da.

-

Aerosol erako olioa: Kapilaritateagatik oso ondo sartzen da. Garbiagoa
da eta ez hain lodia, baina bere eragina ez da hain luzea.

-

Tefloidun olioa: Tefloi osagaia hidrofobikoa da; hortaz, konposatuaren
geruza egonez gero, urak ez du pieza metalikoa ukituko.

2.6 Pneumatikoen presioa
Pneumatikoek presio nahikoa eduki behar dute; batetik, zulaketak saihesteko,
eta, bestetik, gomak hobeto heltzeko ukitzen duen azalerari.
Gurpila puzteko, aire-ponpa behar dugu, gure bizikletaren gurpiletan
daramagun balbula motarako irteera egokia duena (edo egokigailua).
Aire-ponpak manometroa izanez gero, fabrikatzaileak gomendaturiko presioa
duen ikus dezakegu, pneumatikoan p.s.i. edo Kp. eran adierazita datorrena.
Ziur egon behar dugu pneumatikoek ez dutela gehiegizko higadura, ez
marrazkian, ez aldeetan. Edozein pitzadurak gurpila lehertzea eragin dezake,
eta, ondorioz, istripua izatea.
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2.7 Gurpilaren forma
Erradioek haguna erdirantz erakarri eta gurpilaren forma mantentzen dute.
Erradioek neurri berean tenkatuta eta mantentze egoera onean egon behar
dute. Frogatzeko, gurpila bira dezakegu, balazta-pastillei dagokienez hagunaren
jarrerari erreparatuz.

2.8 Zulaketa konpontzeko pausoak
Atzeko gurpilaren zulaketaren konponketa baliatuko dugu adibide.
•
•
•
•
•

Desaktibatu galga.
Sakatu pinoien aldagailu-palanka, katea koro txikienean egon arte.
Eman buelta bizikletari, eroso lan egin ahal izateko.
Desblokeatu gurpila, azkoinak zein itxiera azkarreko sistema askatuz.
Hartu pinoiaren aldagailua eta birarazi zureganantz, gurpila erraz
ateratzeko.

•

Ziurtatu pneumatikoa ez dagoela hagunari itsatsita, hartu palanka eta
ireki pneumatikoa alde batetik, ganbera ikusi arte.
Atera ganbera pixkanaka-pixkanaka, balbularen eremua amaierarako
utzita.
Ziurtatu pneumatikoan ez dela arantza, kristal edo zulaketa sortu duen
bestelako elementurik ageri. Elementua oraindik iltzatuta egonez gero,
atera pneumatikoaren kanpoalderantz.

•
•

•
•

Puztu ganbera, presio egokia lortu arte, poroa edo “pitzadura” zehatzmehatz non dagoen ziurtatzeko.
Fabrikatzailearen jarraibideak beteta, pasatu lixa, eman bulkanizatzekoa
eta jarri adabakia. Utzi minutu batzuk, soldadura finkatzeko.
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•
•
•
•
•
•
•

•

3.

Ziurtatu ganbera normaltasunez puzten dela. Kendu airea “saltxitxa”
baten gogortasuna izan arte, pneumatikoan erosoago jarri ahal izateko.
Jarri ganbera pneumatikoan, baina lehenik balbula bere hasierako
jarreran jarrita.
Jarri pneumatikoa hagunean duen jarreran, eskuz zein palanken
laguntzaz. Egin kontuz ganbera pneumatikoarekin matxardez helduta ez
geratzeko edo, palankak erabiltzean, ganbera berriz ez zulatzeko.
Hori egindakoan, ziurtatu balbula jarrera egokian dagoela eta
pneumatikoak egoki estutzen duela.
Puztu gurpila, pneumatikoa bere jarreran dagoela eta ganbera
matxardez heltzen ez duela ziurtatuz.
Hartu pinoiaren aldagailua eta zureganatu, lekua utzi eta katea pinoi
egokian (pinoi txikia) sartu ahal izateko.
Jarri gurpilaren ardatza koadroaren kosketan, tiranteei dagokienez
zentratuta geratzen dela ziurtatuta. Estutu azkoinak edo itxiera azkarra,
gurpila jarreraz aldatu ez dela ziurtatuta.

Eman berriz buelta bizikletari, jatorrizko jarreran jartzeko.

ZENBAIT BEREZITASUN MEKANIKO

3.1 Erreminta espezifikoak edo bereziak
Badira piezak muntatzeko eta desmuntatzeko eta konponketa jakin batzuk
egiteko erabiltzen diren erreminta berezi ugari.
Erreminta horiek (nahiz eta marka batzuek horien merkaturatzea eta erabilera
zabaltzen ari diren), konponketa edo muntaketarako tailer profesionaletan
baino ez dira egoten normalean. Hona hemen bi adibide: kate-erreminta eta
erradio-giltza.
Beste aldetik, gure jardueretara eramaten dugun eraso-motxilan, bestelako
erreminta espezifikoak ikusi eta erabili ohi dira.
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3.2 Itxiera azkarra
Palanka baten bidez eragin beharreko autoblokeo sistema erabiltzen duen
torlojua da. Gurpilen ardatzean eta aulkian dago. Honi esker, erremintarik gabe,
gurpil bat kendu eta jarri eta aulkia jaitsi edo igo dezakegu.
Egoki estutu ezean, palankaren kontrako zatia hariztatu eta gero eragin egin
behar zaio.

3.3 Segurtasun itxiera
Inork ez lapurtzeko gurpilak edo aulkia, badago segurtasun itxiera ezohikoa.
Itxiera horrek torloju bat dauka, diseinu esklusiboa duen giltza batekin eragin
beharrekoa; hortaz, aulkiaren edo gurpilen itxiera guk baino ezin dugu askatu.
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3.4 Ardatzak
Pedalier-kaxan, norabidean zein gurpil- edo pedal-abatzean, kojinete edo
errodamenduen eraginez, oso leunki biratzen duten ardatzak ditugu.
Horiek egoki doituta egon ezean, zeharka mugitzen saiatuz gero, kolpe txikiak
ematen dituztela nabarituko dugu. Hizkera arruntean esango genuke
“mugimendua” dutela.
Zikin edo herdoilduta badaude edo koipea falta bazaie, ardatza biratzean
marruskadura nabarituko dugu.
Kasu bietan, tailerrera eraman beharko genuke.

3.5 Koadroa eta urkila
Koadroa bizikletaren hezurdura da eta bere gainean muntatzen dira
gainontzeko elementuak. Bizikletari emango zaion erabilera zein den, diseinu
bat edo beste izango du (BTT, errepidekoa, hirikoa...).
Beharrezkoa da pinturaren egoera aztertzea eta herdoiltzea saihestea.
Garrantzitsua da kolpe handirik (geometria galarazi dezakeena) edo pitzadura
txikiena ere ez duela ziurtatzea, horrek gure segurtasuna baldintza baitezake.
Koadroa deformatuta egonez gero, edo urkila oker (aurrez aurreko kolpea),
norabidea ez da egoki ibiliko.
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3.6 Transmisioa eta abiadurak
Mekanismo honen bidez, pedalei eragiten diegunean horietan egiten dugun
indarra atzeko gurpilera transmititzen da. Gurpilaren eta zoruaren arteko
marruskadurak bizikleta mugiarazten du.
Pedalak, bielak eta platerak dira lehen indar hau jasotzen dutenak. Hortaz,
ondo ziurtatu behar da egoera onean daudela eta “mugimendurik” ez dutela.
Indar hori katearen eta pinoiaren bidez transmititzen da atzeko gurpilera.
Plateraren eta pinoiaren koroaren neurria zein den, bizikleta mugitzeko egin
beharko dugun indarra handiagoa edo txikiagoa izango da.
Plater eta pinoien arteko konbinazio ezberdinek bizikletaren abiadura kopurua
mugatuko dute.
Adibidez, 7 pinoi koro eta 3 plater baditugu, 21 abiadura ditugula esango dugu,
konbinazio guztiak baliagarriak izan ez arren. Egiaztatuko dugu katea beti
dagoela gutxi gorabehera paralelo koadroari dagokionez. Abiadura horien
erabilera orientagarria ondokoa izan daiteke:
Platerak
1
2
Pinoi koroak
1
2
3

3
4

5

6

7

Ahalegin txikiagoa ..................................... ahalegin handiagoa

3.7 Abiadura-aldaketak
Heldulekuen, kableen eta aldagailuen bitartez, katea koroa batetik bestera
pasarazten dugu, pinoietan zein plateretan, eta, hala, une bakoitzerako
abiadura egokia jartzen dugu.
Egiaztatu beharra dago katea jarrera guztietatik pasatzen dela eta ez dela
muturreko pinoi eta plateren jarduera-mailatik ateratzen.
Kableen, kable-estalkien eta kablearen tentsioaren egoera aztertu behar da.
Kablearen tentsioa ez bada nahikoa, aldagailuak ez du ibilbide osoa egingo eta
katea ez da engranatuko plater handian edo pinoi handiko koroan.

3.8 Abiadurak doituko ditugu
Beharrezko erremintak: bihurkin eta allen giltzak, edo erabilera anitzeko giltza.
Badago kable-tenkagailu bat abiadura-palankako haren irteeran. Tenkagailuari
torlojuak kenduz gero (urrundu egiten da heldulekutik), kablea tenkatuko
dugu..
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Pinoiaren kasuan, tenkagailu bat daukagu aldagailuko kablearen irteeran,
funtzio bera duena.
Aldagailuetan, kanpo-mugako (H) eta barne-mugako (L) bi torloju ere
baditugu. Horiek balio digute aldagailuen ibilbide-mugak doitzeko, katea
muturreko plater eta pinoietan engrana dadin, baina jauzi egin barik.
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Heldulekuei tope edo gutxien eraginda katea ez ateratzeko moduan estututa
egon behar dira

3.9 Balaztak
Ondo balaztatzeko, balaztaren heldulekuei eragiteko ahalmena izan behar
dugu, gomazko muturrekoak ukitzen ez dituztela. Heldulekuari eragitean eta
balazta-kablearen bidez, balazta-irristailuek edo “pastillek” haguna blokeatzea
lortzen dugu, mugitzea eragotzita.
Begiratu beharra dago balazta-irristailuak ez daitezen oso higatuta egon, eta
haien inklinazioa eta norabidea egokiak izatea. Aztertu ere aztertuko dugu
estalkiak eta kableak ez daudela higatuta, pitzatuta edo zirpilduta, eta tentsioa
zuzena dela.
Balaztaren heldulekuek, eta dagokien kablearen irteeran, tenkagailuak dituzte,
irristailuen distantzia hagunari doitzea ahalbidetzen digutenak. Tenkagailua
ahalik eta gehien “ateraz” nahi duguna lortu ezean, onena da tenkagailua
minimoan jartzea eta, erreminta egokiarekin, balaztari heltzeko kablea
laxatzea, eskuz tenkatzea eta torlojua berriz estutzea.
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Nabarmena denez, gurpilak zentratuta egon behar du, balaztek egoki funtziona
dezaten.

3.10 Balazta-palankaren doikuntza-torlojua
Bizikletaren erabiltzailearen atzamarren luzera ohi baino laburragoa denean,
edo erosoago ibiltzearren, torloju honek aukera ematen digu palankaren
gertutasuna heldulekuaren muturrari doitzeko, haren ibilbidea murriztuta eta,
hortaz, errazago eragin ahal izanda.
Oso praktikoa da gazteenentzat, errazago erabil dezaten ahalbidetzen duelako
eta, jakina, gidatzea seguruago bilakatzen duelako.
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3.11 Osagarriak
Badaude osagarri batzuk gure segurtasuna areagotzen dutenak eta derrigor
erabili behar direnak: islagailuak, tinbreak, argiak... Beste batzuek, aldiz,
erosoago bilakatzen dute bizikletaren erabilera: ekipaje-tokia, kate-babeskia,
zakutoak, ahuntz-hanka, lohi-babesa...
Beharrezkoa da horiek guztiak ondo muntatuta eta sisteman estutzen
dituzten torlojuek helduta egotea.

4.

HEZKUNTZA-ZENTROETAKO BILTEGIRATZE, APARKATZE ETA
MEKANIKARI BURUZKO ZENBAIT GOGOETA.

4.1 AZTERKETA MEKANIKOA ESKOLA-INGURUNEAN
Bikeability metodoa
Metodo ingelesean erabiltzen den metodologia M deritzona da.

Horren bidez, bizikletako osagai edo xehetasun guzti-guztiak aztertzen dira.
Azterketa sakon eta zorrotza denez, denbora dezente eskaini behar zaio
bizikleta bati; gainera, eskarmentu eta ezagutza nahikoak eduki behar dira
bizikleta jakin horren arazo guztiak diagnostikatzeko.
Finean, azterketa on bat egiteko modurik aproposena da.
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Denbora mugatua izanez gero, aztertu beharreko funtsezko 4 kontu
proposatzen
dizkizuegu.
Lehenbiziko
3rek
zuzeneko
eragina
dute
segurtasunaren areagotzean, eta laugarrenak ere badu eragina horretan, baina,
batik bat, jarrera eta erabilera egokiak ahalbidetzeaz arduratzen da.
Azterketan, ahalik eta arreta handiena jarri behar da ondokoak darabiltzaten
jarduerei ekin aurretik:
-

Pneumatikoen puztea eta egoera: Ikasleek eurek egin dezakete,
hainbat ponpa edukiz gero. Pneumatikoen azterketa hobe da helduek
egitea.

-

Balazten egoera, tentsioa eta doikuntza.

-

Norabidea: norabide-kojineteak doitzeaz ari gara.

-

Bizikleta neurrira jartzea: hau ere ikasleek eurek egin dezakete,
bikoteka.

-

Bizikleten neurria: adin hauetan, oraindik ere, jarduera jakin batzuk
egiteko koadro edo gurpil-neurri ezegokiak dituzten bizikletekin ager
dakizkiguke ikasleak. Dela bizikleta bereziak direlako (BMX, Freestyle...),
dela duela urte batzuetako bizikleta edukita aldatzeko beharrik ikusten
ez dutelako.
Baina erabiltzailearen beraren erabilera egokia eta, ondorioz,
segurtasuna eragotzi ez ezik, bizikletan esku hartzea ere oztopatzen
dute, ordezko pieza egokiak behar izaten dituztelako (20 hazbeteko
ganberak...).
Adibide tipikoa: badugu ikasle bat BMX bizikletarekin, pinoi bakarrekoa,
gurpil txikiagoa; ondorioz, pertsona horrek, zenbait egoeratan, ezingo du
taldea jarraitu.
Horregatik gomendatzen dugu ordezko bizikleta batzuk edukitzea, baita
egoera onean dauden kaskoak ere.

4.2 ESKOLA-KOMUNITATE MAILAN
4.2.1 Aparkatzea eta biltegian gordetzea
Bigarren mailako kontua badirudi ere, kasu ugaritan arazo larria izaten da.
Bizikleta askok ez daramatenez ahuntz-hankarik, gaizki aparkatutakoak erori
egiten dira, eta, sarri, pedalek eta atzealdeko aldagailuak funtzionamendu
txarra eragiten duten kolpeak jasaten dituzte. Bestelakoak ere izaten dira,
pinturan arrastoak eragitea, kasu.

ESKOLETAN BIZIKLETA TXANGOAK ANTOLATZEKO GIDALIBURU PRAKTIKOA ______________ 20

Esperientziak diosku Bartzelona, Terrassa eta Sant Cugaten kasuan institutu
gehienek, espazio “librea” eduki badezakete ere, ez dutela planteatzen
bizikletak aparkatzeko gunerik edukitzea beren ohiko ibilbideetan garraiobide
hori erabiliko luketen ikasleen bizikletentzat. Jarrera horrek, gainera, bizikleta
erabiliko luketen ikasleek berau ez erabiltzea eragiten du, bandalismoaren edo
lapurretaren beldur direlako ez baitute egiten.
Gasteizko kasuan, aparkalekuak jartzen ari dira, ikastetxean bertan, eta egiazta
daiteke bizikleta baliatzen duten ikasleen kopuruak nabarmen egiten duela
gora.
Lau kasuetan (Bartzelona, Terrassa, Gasteiz eta Sant Cugat), ikasleei eginiko
inkesten emaitzak, ikastetxera bizikletaz joan daitezen zerk lagunduko lukeen
galdetuta, bi aspektutan datoz bat: ibilbide seguru eta erraza ezagutzea
eta ikastetxean aparkaleku seguruak edukitzea.
Ikastetxeko zuzendaritza beharrezko gestioak egiteko prest badago,
ziurrenik tokiko administrazioak berak egingo dio aparkalekua
(normalean, dohainik).
Ikastetxean lekurik egonez gero, bitarteko material gutxirekin munta daitezke
aparkalekuak paretetako batean. Garaiera desberdinetako bi kako-ilara
sortzeko kontua besterik ez da izan behar, bizikletak bertan jartzea errazteko.
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Badaude sistema konplexuagoak (kaiolak, kasu), aparkaleku mugikorra
edukitzea ahalbidetzen digutenak, gune desberdinen erabileren arabera.

Lekua edukiz gero, baina azpiegiturarik ez, bizikletak aparkatzeko modu erraza
bata bestearen kontra bermatzea da, baina ondokoak hartuta kontuan:
- Lehenbizikoa pareta edo azalera bertikal sendo baten kontra jarri behar da,
pareta ukitzen ez duen pedala bere ibilbidearen alderik baxuenean jarrita.
- Hurrengoa lehenbizikoaren kontra bermatzen da, baina alderantziz, eta pedala
berriz ere jartzen da lehenbizikoaren leku berean. Bikain egiten dute bat,
pedalek aurreko eta ondorengo bizikleten espazio libreetan sartzen diren
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heinean; hala, ez dira korapilatuko, batik bat gurpilen erradioekin eta
transmisio-sistemarekin.
- Litekeena da heldulekuek aurreko edo ondorengo bizikletaren aulkia ukitzea,
baina hori aulkia jaitsiz konpontzen da.
- Argazkian ikus daiteke, kamioiaren barrualdea izan arren, 2,40 metro
eskasean 11 bizikleta ere aparka daitezkeela.

4.2.2 Oinarrizko tailer finkoa institutuan
Asmoa baldin bada bizikletaren aukera hezigarriak ahalik eta gehien
profitatzea, bizikleten oinarrizko konponketak egiteko gutxieneko gune finko
batek neurri handian sustatzen du bizikletaren erabilera, eta, bestetik, praktika
mekanikoa.
Adibide bat: L’Hospitalet del Llobregat hiriko Instituto de secundaria Torres i
Bages ikastetxeak bertan konponketa mekanikoak egiteko gune bat finkatzea
lortu du.
Horretara iristeko, kontzientziazio-kanpaina bat egin behar izan da irakasleen
eta zuzendaritzaren artean. Bicicloteko teknikariek, hainbat saiotan, maila
mekanikoko prestakuntza eman diete zenbait irakasle eta ikasleri.
Zenbait ikasle boluntario arduratzen dira, irakasleen gainbegiratu txikiarekin,
beren ikaskideen bizikletei zuzenduriko konponketa-tailerraz.
Jarduketa hori integrazio metodo oso eraginkorra izan da kultura
desberdinetako ikasleei dagokienez, eta, aldi berean, ikasle berrientzako
bizikidetza-gunea ere bada. Hori alde batera utzita curriculum mailan izandako
esperientzia ugariak, oinarrizko tresna bizikleta izan dutenak (arrazoi
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desberdinengatik
hirirako
bisitak,
hiritik
gertuko
natur
eremuetara
(Llobregateko Delta)), teknologian, adierazpen bisual eta plastikoan,
matematiketan, fisikan, informatikan...

4.2.3 Ituna ahalbidetu bizikleta-dendaren batekin.
Kontuan hartuta ikastetxe hauetako bateko biztanleria handia dela, saiakera
egin daiteke herri berean bizikleten salmentan eta konponketan jarduten duten
dendekin deskontuak negoziatzeko, azterketetan eta erosteko material eta
osagarrietan ere bai.
Ikasleen artean bizikletaren mekanikaren gaineko ezagutza-maila oinarrizkoa
izan ohi denez, esan dezakegu arazo teknikoenak profesionalek konpon
ditzaketela, bizikletak erabiltzean segurtasun handiagoa eragingo duena.
Gasteizen eta Terrassan, gidatze-ikastaroak egin ostean, denda ugarik
proposamenarekin bat egitea lortu dugu, zerbitzuak ohiko prezioetan baino
merkeagoetan eskainiz.

4.3 IBILBIDEETARAKO OINARRIZKO EKIPAMENDUA
Biciclotek egiten dituen jardueren kasuan, begiraleek gutxienez eraso-ekipo
oso bat eramaten dute.
Ibilbide motaren, partaide kopuruaren eta, jakina, erabiliko diren bizikleta
motaren araberakoa izango da.
Badaude ezinbesteko ekipo bi, segurtasun handiagoa izateari begira begirale
bakoitzak eraman beharko lituzkeenak:
1- Ordezko piezak eta erreminta
2- Botikina

4.3.1 Oinarrizko hornidura mekanikoa:
-

Desmuntagarriak
Adabakien kutxa
Aire-ponpa (balbula desberdinei egokitzekoa)
Erabilera anitzeko giltza (allenak (6 2ra bitarte); izar erako bihurkina,
gurutze erako bihurkina)
Kate-erreminta
Biela-erauzgailua
Giltza zabalgarri txikia
Finkoak: 14 – 15, 8-9, 10 -11
Plastikozko bridak
Zinta isolatzailea
Aliketa txikiak
Bieletarako allenak
Balazta-kable eta aldatzeko pare bana
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Gerta daitezkeen gurpil-zulaketak ez daitezen eragozpen izan, gutxienez
diametro bakoitzeko ganbera bana eraman behar da. Hainbat begirale joanez
gero, badago pisua haien artean banatzea.
Ganbera handiak (28 edo 26) besterik ez eramanez gero, ezin dute balio gurpil
txikiagoetarako, asko jota larrialdi-mailarako baino ez.

4.3.2 Botikineko oinarrizko hornidura:
-

Artazi txikiak
Pintzak
Latexezko eskularruak (eskuan izan dezakegun zikinkeriak ez dezan
ukitu zaurituriko atala)
Xaboi eta urez beteriko ontzitxoa (nahastuta, zauriak garbitzeko)
Soluzio iodatua
Bendak
Gazak
Esparatrapua
Tiritak

4.4 NOLA KUDEATU IKASLEEN BIZIKLETEN EGOERA. GURE
ESPERIENTZIA!
Egun oraindik ere uste da bizikletaren mekanika hain dela erraza, ezen
mekanikariarengana eramatea dirua eta denbora xahutzea den.
Sistematikoki, talde bakoitzean erabilera segururako mantentze-maila egokirik
ez duten bizikletak aurkitzen ditugu.
Beraz, eta lehenik eta behin, nahitaezkoa da gurasoekin komunikatzea,
gogorarazteko seme-alabaren bizikleta egoki mantendu behar dutela eta,
ezagutza horiek eduki ezean, mekanikariarengana jo beharra dagoela.
Argumentua oso sinplea da, eta, teorian, familiak maila positiboan
erreakzionarazi beharko lituzke, IZAN ERE, BIZIKLETAREN EGOERA
FUNTSEZKOA BAITA BEREN SEME-ALABEN SEGURTASUNERAKO,
jarduera edo ibilbide bat bizikletaz egiten dutenean.
Errealitatea, baina, oso bestelakoa denez, begiraleek, parke itxian, bizikleta
bakoitzaren oinarrizko azterketa egiten dute, dagokien doikuntza egiteko edo,
bizikletak arazo oso nabarmenak edukiz gero, jardueratik kanpo uzteko.
Errutinaz, gure taldeek beti eramaten dute motxila bat barruan ia tailer oso bat
duena, ordezko piezak, ez daramatzagunak zakutoetan, eta tailerreko aireponpak barne. Era berean, beti eramaten ditugu ordezko bizpahiru bizikleta,
baita dagozkien kaskoak ere, arazorik egonez gero aukera hori izateko eta ez
utzi behar izateko inork ikastetxean. Jakina, horrek logistika konplexuagoa,
ibilgailua... eduki beharra dakar.
Gure kasuan, ohartarazi ere ohartarazten ditugu familiak begiraleak ahalmen
osoa duela egoera txarrean dagoen bizikleta baten erabilera
debekatzeko, eta, hori dela eta, ikaslearen parte-hartzea galarazteko.
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Logika hutseko kontua dirudien horrek arazoak ekarri dizkigu behin baino
gehiagotan familiekin, beraien ezagutza tarteko “bizikleta egoera ezin hobean
baitago”.
Biciclotekin maila estandarizatuan egiten ditugun jardueren kasuan, enpresak
bere bizikleta-flota jartzen du, neurri desberdinetako bizikletak eskainita, hala
nola kaskoak. Kasu horretan, ordezko piezak modelo bakarrekoak direnez,
errazagoa izaten da. Baina konponketa motak ere (badaude) bizikleta modelo
berarenak izan ohi dira, eta, kasu batzuetan, arazoak errepikatu egiten dira,
dela modeloaren ahulgunea direlako, dela begiraleak, jarduera ugari egin
ondoren, oso ohituta daudelako doitze edo konponketa berberak egitera.
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