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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ELEMENTU SINTETIKOEN KONPONKETA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0916: 
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 
Aluminiozko elementu metalikoen konponketa 40 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 LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Material plastikoen eta konposatuen propietate mekanikoak aztertzea, haien ezaugarriak zehazteko saiakuntzen emaitzak interpretatuz. 

EI1.1 Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren plastiko-motak eta haien izaera aztertzea. 
EI1.2 Ibilgailuetan gehien erabiltzen diren erretxindun zuntzezko material konposatu motak eta haien izaera deskribatzea. 
EI1.3 Material termoplastikoen, termoegonkorren eta konposatuen elastikotasun-, deformagarritasun- eta malgutasun-saiakuntzak 
identifikatzea. 
EI1.4 Materialak beroan duen portaera-saiakuntzak egitea. 
EI1.5 Saiakuntza teknologikoen emaitzak interpretatzea, ezaugarriak elkar erlazionatuz. 

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

EI2.1 Material plastiko edo konposatu motak identifikatzea, gehien erabiltzen diren metodoak aplikatuz (sugar-saiakuntzak, sigla 
bidezko identifikazioa). 
EI2.2 Materialak eta haien oinarrizko propietateak erlazionatzea. 
EI2.3 Konpontze-prozesuko lanak identifikatzea, haien arteko erlazioa kontuan hartuta. 
EI2.4 Konpontze-metodoa dokumentazio teknikoaren bidez zehaztea. 
EI2.5 Erabili beharreko ekipoak, erremintak eta materialak zehaztea. 

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

EI3.1 Elementuak edo azpimultzoak konpontzeko beharrezko txantiloiak eta euskarriak trazatzea eta konformatzea. 
EI3.2 Loturak lixatzeko prozesuak egitea, eskatutako produktuaren edo akaberaren arabera. 
EI3.3 Nahasi beharreko produktuen ezaugarriak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI3.4 Material plastikoak eta konposatuak konpontzea eta konformatzea, zenbait konpontze-prozesuren bidez: 

 Produktuak proportzio egokian nahastea, plastiko ijeztuak, plastiko injektatuak eta material konposatuak konpontzeko, 
hasierako forma eta funtzioa izan ditzaten. 

 Produktuak aplikatzeko prozesuak egitea (espatula, brotxa, pistola termikoa...), geruzaren lodiera eta geruza, karga eta 
sendogarrien arteko denbora aintzat hartuz, fabrikatzailearen espezifikazioen arabera. 

 Material termoplastikoak soldadura bidez lotzea, eskatutako espezifikazioak betez. 
 Akabera-prozesuak egitea, piezari hasierako formak eta ezaugarriak emateko. 

 
Edukiak 
1. Material plastikoak eta konposatuak  

– Material plastikoen konposizioa eta ezaugarriak. 
– Materialak beroarekiko duen portaera. 
– Konponketarako txantiloiak eta euskarriak prestatzea (trazadura eta konformazioa). 
– Poliester-erretxinadun beira-zuntzaren konposizioa. 
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– Ezaugarriak eta propietateak. 
– Erreakzio-produktuak. 
– Plastikozko hegaxkak. 
– Zenbait lodieratako manta-zuntzak. 
– Erretxin- eta masilla-aplikazioa. 
– Ibilgailuen eta produktuen fabrikatzaileen sinbologia. 

2. Elementu sintetikoak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 
– Plastikozko piezetako konponketak edo ordezkapenak diagnostikatzeko teknika. 
– Eremu hondoratuen diagnostikoa. 
– Lixatzea. 
– Begi hutsez ikustea. 
– Ukimenaren bidezkoa. 
– Gomazko takoa. 
– Leku hauetan hausturarik ote dagoen detektatzea: 

• Barruko eremuak. 
• Lotura-erlaitzak. 
• Auto barneko kontsolak eta aginte-taulak. 
• Elementu mugigarriei eusteko eremuak. 

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

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

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

 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– 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 UF0915: Aluminiozko elementu metalikoen 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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