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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA URAREN BANAKETARAKO SAREEN MUNTAKETA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0134 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Ura 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketa. Iraupena 150 

Segurtasuna uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen 
muntaketan eta mantentze-lanetan (zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Saneamendu-sareen muntaketa 
Iraupena 

60 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0607_2 gaitasun-ataleko LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, uraren banaketarako 
sareei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Uraren banaketarako sareak muntatzeko lan-planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak deskribatzea: eskoratzea, hedatzea, ainguratzea, 
konexioak egitea, bridatzea, soldatzea, hariztatzea. 
EI1.2 Uraren banaketarako sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Uraren banaketarako sareen muntaketa-fase desberdinetan esku hartzen duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Sareen muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea.  
EI1.5 Uraren banaketarako sare baten muntaketako lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, sarearen mailari 
egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Uraren banaketarako sare baten muntaketaren kasu praktiko batean muntaketa-sekuentzia ezartzea planoetatik eta dokumentazio 
teknikotik abiatuta eta prozesua bere mailan optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta denborari dagokienez. 
EI1.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko uraren banaketarako sare batean: 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
- Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa-teknikak definitzea. 

 
A2: Uraren banaketarako sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta, erreminta, ekipamendu eta material 

egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 
EI2.1 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea eta kokapen egokian 
jartzeko irizpideak aztertzea. 
EI2.2 Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokituta egiten dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI2.3 Euskarriak eta ainguraketak jartzea, hala badagokio, aurreikusitako dilatazioak kontuan hartuta. 
EI2.4 Material desberdinetako hodiak prestatzeko, konformatzeko eta lotzeko ekipamenduak eta erremintak erabiltzea. 
EI2.5 Uraren banaketarako sareetan erabilitako ur-biltegiak, hodiak eta material desberdinen osagarriak babesteko metodoak eta 
teknikak aplikatzea. 
EI2.6 Hodi eta osagarrietan isolamendu termikoko teknikak aplikatzea. 
EI2.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko uraren banaketarako sare batean: 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion lan-arrisku 
espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 

- Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzea eta kokatzea eta egin beharreko lanerako leku 
egokienean kokatzea. 

- Markaketa (lekuan bertan) eta indusketa egiteko sarearen zuinketa egiaztatzea eta jardun-eremua seinaleztatzea. 
- Indusketa kontrolatzeko irizpideak deskribatzea, jardun-eremua seinaleztatuz. 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prozedura normalizatuei jarraikiz prestatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak hedatzea eta lotzea. 
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- Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
- Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea, espezifikazio teknikoak eta Aplikatu beharreko araudia betez. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

EI2.8 Grabitatez elikatzen ez den banaketarako sare batean, plano eta espezifikazio teknikoak izanik: 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prozedura normalizatuei jarraikiz prestatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak teknika desberdinen bidez muntatzea eta konektatzea: mihiztadura, zorro 

bidezko lotura, zigilatzea, soldatzea, kopa bidezko lotura, bridatzea, torlojutzea. 
- Ponpak bankadan kokatzea eta finkatzea, lerrokatuz eta nibelatuz. 
- Ponpen eta dagokion zirkuituaren arteko konexio hidraulikoa egitea. 
- Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

 
Edukiak 
1.  Uraren banaketarako sareen muntaketa antolatzea. 

- Uraren banaketarako sareen muntaketaren espezifikazioak. 
- Uraren banaketarako sareen muntaketa prestatzea. Faseak. 
- Uraren banaketarako sareen muntaketa antolatzea. Lanerako plana. 
- Kalitatea uraren banaketarako sareen muntaketan. 

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

 
2.  Ekipamenduak eta teknikak uraren banaketarako sareen muntaketan 

- Uraren banaketarako sareen muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak identifikatzea instalazio-planoetatik 
abiatuta. 

- Uraren banaketarako sareen muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-teknikak. 
- Hodien eta osagarrien lotura-motak. 
- Soldadurak egiteko teknikak eta metodoak. 
- Uraren banaketarako sareen isolamendu termikorako erabiltzen diren sistemak. 
- Hodiak eta osagarriak babesteko teknikak. 
- Inprimazioak. Erabilitako materialak eta prozedurak. 
- Babes katodikoaren aplikazioa. 
- Uraren banaketan esku hartzen duten elementuen eta ekipamenduen ezaugarriak: Hodiak. Balbulak. Deposituak. Neurgailuak. 

Ponpak. Presio-multzoak 
- Kutxatilen eta erregistro-putzuen muntaketa. Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta eragiketak. 
 

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