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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA ALTZAIRUZKO HODIKO GAS-SAREEN MANTENTZE-LANAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0194 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Gasa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Iraupena 100 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0612_2: ALTZAIRUZKO GAS-SAREAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE gaitasun-ataleko 
LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Altzairuzko gas-sareen ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea. 

EI1.1 Altzairuzko gas-sareetan gertatzen diren matxurak diagnostikatzea eta horien arrazoiak zehaztea. 
EI1.2 Altzairuzko gas-sareen ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa zuzentzaile bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.3 Mantentze-eragiketa zuzentzaileetan erabilitako erreminta eta ekipamendu osagarriak deskribatzea eta horien erabilera- eta 
kontserbazio-modua arrazoitzea. 
EI1.4 Altzairuzko gasa banatzeko sare baten funtzionamendu akastuneko hainbat ohiko kasutan: 

- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Konponketa-prozedura deskribatzea. 
- Matxurak konpontzea. 
- Sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

 
Edukiak 
1.  Altzairuzko hodiko gas-sareen plangintza eta prebentziozko mantentze-lanak: 

- Altzairuzko gas-sareen mantentze-lanetarako aplikazio-araudi espezifikoa. 
- Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzioko eta ingurumena babesteko neurriak altzairuzko gas-sareen mantentze-lanetan. 
- Altzairuzko hodiko gas-sareen prebentziozko mantentze-lanak. Mantentze-lanen plangintza. Sarearen funtzionamenduaren 

azterketa. 
- Aldizka gainbegiratu beharra izan dezaketen altzairuzko hodiko gas-sare baten zatiak eta elementuak 
 

2.  Altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileak: 
- Altzairuzko hodiko gas-sare bateko matxuren diagnostikoa. 
- Kalitatea altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileetan. 

• Oinarrizko alderdi ekonomikoak eta estrategikoak. 
• Kalitatearen dokumentazio teknikoa. Prozeduren eskuliburua. 
• Agindu teknikoen agiriak eta kalitate-kontrola. 

- Sareko osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 
- Hodiak, balbulak eta osagarriak desmuntatzeko eta berritzeko metodoak. 
- Kargako jardunen deskribapena eta horiek egiteko metodoak. 
- Korrosioaren aurkako babesak: 

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak. 
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