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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA ELEMENTU SINTETIKOEN KONPONKETA ETA KONFORMAZIOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF1251 
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 

Metalezko elementuen konformazioa 60 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 LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1 Tratatu beharreko plastikozko materiala identifikatzea, eta eragindako deformazioak eta hausturak aztertzea. 

EI1.1 Konpondu beharreko plastiko-mota edo material konposatua identifikatzea, dagozkion saiakuntzak aplikatuz. 
EI1.2 Material sintetiko mota identifikatzeko erabiltzen diren metodoak hautatzea (errekuntza-proba, soldadura-proba, kode bidezko 
identifikazioa…). 
EI1.3 Erabili beharreko konponketa-prozesua hautatzea, hauek kontuan hartuz: material sintetiko mota, loturak jasan beharko dituen 
esfortzuak eta konponketaren bideragarritasuna. 

A2 Konponketa-prozesuak planifikatzea, materiala eta kalte-mota kontuan izanik. 
EI2.1 Konponketa egiteko euskarriak eta txantiloiak presatzea. 
EI2.2 Konformazio- eta/edo lotura-lanetan erabiltzen diren ekipoak, tresnak, erremintak eta materialak identifikatzea, eta egoki 
erabiltzen diren begiratzea (trebetasun handirik ez da behar). 
EI2.3 Itsasgarri bidezko loturetan, produktuen eta katalizatzaileen nahasketak egiteak. 
EI2.4 Konponketa-produktuak aplikatzea, ezarritako prozesuari jarraituz. 
EI2.5 Mota bateko eta besteko lanak egitean, ezarritako segurtasun-arauak errespetatzea. 
EI2.6 Konpondutako edo ordezkatutako elementuari hasierako ezaugarriak ematea. 

 
Edukiak 
1. Material plastikoak eta konposatuak  

- Material plastiko eta konposatu motak: 
• Termoplastikoak 
• Termoegonkorrak 
• Elastomeroak 

- Material plastikoen konposizioa eta ezaugarriak. 
- Material plastiko eta konposatuen saiakuntzak: 
- Materialak beroarekiko duen portaera. 
- Material plastikoak identifikatzea. 
- - Ibilgailuen eta produktuen fabrikatzaileen sinbologia. 

2. Elementu sintetikoak konpontzeko diagnostikoan erabiltzen diren teknikak 
- Plastikozko piezetako konponketak edo ordezkapenak diagnostikatzeko teknika. 
- Mailatuak edo hausturak hautematea. 
- Kanpoko eremuetako eta nerbiodun eremuetako pitzadurak detektatzea. 
- Tentsioen diagnostikoa. 

3. Konponketa-prozesuetako metodoak eta teknikak 
- Elementu sintetikoen konponketak egiteko behar diren ekipoak eta tresnak. 
- Termoplastikoak soldadura bidez konpontzea. 
- Material sintetikoak itsasgarrien, erretxinen eta errefortzu-materialen bidez konpontzea. 
- Termoplastikoen deformazioaren tratamendua eta konformazioa. 
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- Termoegonkor erdizurrunen eta malguen konformazioa (oholak). 
- Konponketarako txantiloiak eta euskarriak prestatzea (trazadura eta konformazioa) 
- Plastikozko materialen konponketako segurtasun-arauak  

 
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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