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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA METALEZKO ELEMENTUEN KONFORMAZIOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1250 
Lanbide-arloa GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 
Lanbide-eremua Ibilgailuen karrozeria 
Profesionaltasun-ziurtagiria Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak Iraupena 180 

Elementu sintetikoen konponketa eta konformazioa 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak 

Iraupena 
80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Trebakuntza-atal hau bat dator UC0134_3 EGITURAZKOAK EZ DIREN ELEMENTU MUGIGARRIAK ETA FINKOAK KONPONTZEKO 
PROZESUAK PLANIFIKATZEA, HAIEN GAUZATZEA KONTROLATUZ gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1 Metalezko elementuetako deformazioak aztertzea, eta konponketa-prozesuak planifikatzea. 

EI1.1 Elementuen material-mota eta propietateak identifikatzea, konponketa-prozesua zehazteko. 
EI1.2 Metalezko materialen saiakuntzak interpretatzea, eta haien izaera eta ezaugarriekin lotzea. 
EI1.3 Diagnostiko-teknikak aztertzea (bisuala, lixatzea, ukimenaren bidezkoa, formadun orraziarekin egiten dena), deformazioak 
identifikatzeko. 
EI1.4 Gehiena komeni den konponketa-prozesua hautatzea, hauek kontuan izanik: ibilgailuaren osaera eta forma, kaltearen egoera 
eta deformazio-mota. 

A2 Jarraitu beharreko konponketa-prozesuak planifikatzea, egoera bereziak kontuan izanik. 
EI2.1 Konkatua kentzeko, tenkatzeko, tinkatzeko eta txapa errepasatzeko prozesuetan erabili beharreko teknikak hautatzea. 
EI2.2 Konkatua kentzeko teknika desberdinak aplikatzea (kolpekatze bidezkoa, kolpekatze eta erreminta pasibo bidezkoa, 
kanpoaldekoa, eta kanpoaldekoa pintura kaltetu gabe). 
EI2.3 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun-arauak errespetatzea. 
EI2.4 Konpondutako edo ordezkatutako elementuari hasierako ezaugarriak ematea. 

A3: Aluminiozko elementu metalikoen konponketako prozesuak kudeatzea. 
EI3.1 Erabili beharreko ekipoak eta tresnak identifikatzea: 

 Lan-ekipoak deformazioaren arabera hautatzea. 
 Aluminiorako MIG/MAG ekipoen funtzionamendua aztertzea. 
 Aluminioaren konponketetan erabiltzen diren lan-ekipoak deskribatzea. 

EI3.2 Erabiltzen diren konponketa-prozesuak identifikatzea, hasierako formak eta kotak emateko: 
 Iristeko errazak eta iristeko zailak diren eremuak eta iritsi ezin den eremuak konpontzea. 
 Tas eta/edo mailu espezifiko bidez konkatua kentzea. 
 Aluminiorako tinkatze-elementu espezifikoen bidez deformazioak konformatzea. 
 Eremu errematxatuetan edo itsasgarria duen eremuetan konponketak egitea. 

EI3.3 Elementuak jatorrizko forma eta kota berak dituen begiratzea. 
 
Edukiak 
1. Metalezko elementuak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 

- Lixatzea. 
- Bisuala (txaparen islak erabiltzea). 
- Ukimenaren bidezkoa. 
- Orraziak. 
- Metalezko materialen saiakuntzak. 
- Zimurrak detektatzea.  
- Kolorearen eragina: argiak eta ilunak. 
- Txapa-eremuetan urak aurkitzeko eta/edo masilletan eta zigilatzaileetan pitzadurak aurkitzeko teknikak. 
- Txapa-eremuetan deslerrokadurak aurkitzeko teknika. 
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2. Kaltea sailkatzea, mailaren, hedaduraren eta kokapenaren arabera 
- Txapazko piezetako konponketak edo ordezkapenak zehazteko teknika. 
- Kalteen sailkapena:  
• Maila: baxua, ertaina eta altua 
• Hedadura: ordezkapena 
• Kokapena: iristeko erraza, iristeko zaila, ezin iritsi. 

- Ibilgailuaren balio salgarria 
- Prezioa ipintzeko gidak. 
- Balorazioak egiteko programa informatikoak. 
- Zuzeneko eta zeharkako kalteak. 

3. Konpondutako elementua aztertzeko teknikak. 
- Perdoi- eta lasaiera-probak. 
- Nerbioen eta ondoko eremuekiko etenduren kontrola. 
- Konpondutako piezetan urik baden begiratzea. 
- Paneletako zigilagailuen egiaztapena.  

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Karrozeria-arloaren plangintza eta kontrola 
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