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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA ALUMINIOZKO ELEMENTU METALIKOEN KONPONKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0915: 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-egiturazkoen mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Metalezko elementuak eta elementu sintetikoak Iraupena 230 

Material sintetikoen konponketa (Zeharkakoa) 80 
Elementu sintetikoen konponketa 80 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ibilgailuen 
mantentze-lanetan (Zeharkakoa). 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0128_2 METALEZKO ELEMENTUAK ETA ELEMENTU SINTETIKOAK KONPONTZEA gaitasun-ataleko 
LB1 lanbide-burutzapenarekin, aluminioari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aluminiozko elementu metalikoak konpontzeko erremintak, ekipoak eta tresnak identifikatzea.  

EI1.1 Ekipoen eta tresnen ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea: 
 Lan-ekipoak deformazioaren arabera hautatzea. 
 Aluminiorako MIG/MAG ekipoen funtzionamendua aztertzea. 
 Aluminiorako inertzia-mailuaren zatiak identifikatzea. 
 Aluminioaren konponketetan erabiltzen diren lan-ekipoak deskribatzea. 

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

 Eremu errematxatuetan edo itsasgarria duen eremuetan konponketak egitea. 
 Mailatuak mailu espezifiko eta tas bidez konpontzea. 
 Iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuetan eta iritsi ezin den eremuetan konponketak egitea. 
 Aluminiorako inertzia-mailu espezifikoarekin konkatuak konformatzea. 
 Aluminiorako espezifikoak diren tinkatze-elementuen bidez deformazioak konpontzea. 
 Elementuak hasierako forma eta kota berak dituela egiaztatzea. 

 
Edukiak 
1. Konpontzeko behar diren ekipoak eta tresnak  

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

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

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

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0914: Material sintetikoen konponketa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ibilgailuetako karrozerien elementu ez-egiturazkoen mantentze-lanak 
. 
 
.              
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