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IZENA 
BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO GOI-TENTSIOKO SARE ELEKTRIKOEN ETA TRANSFORMAZIO-
ZENTROEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 

 

KODEA 
ELEE0209 

 

LANBIDE-ARLOA 
Elektrizitatea eta elektronika. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Instalazio elektrikoak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ELE380_2 Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko sare elektrikoen eta transformazio-zentroen muntaketa eta 
mantentze-lanak. (328/2008 EDa, 2008ko otsailaren 29koa). 

 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Bigarren eta hirugarren mailako goi-tentsioko sare elektrikoak eta transformazio-zentroak muntatzea eta mantentzea, 
kalitate-irizpideak, segurtasun-kondizioak eta indarrean dagoen araudia betez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1177_2: Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko aireko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea 
- UC1178_2: Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea 
- UC1179_2: Transformazio-zentroak muntatzea eta mantentzea 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Enpresa txiki, ertain eta handietan egiten du lan, nagusiki pribatuetan eta besteren kontura, goi-tentsioko aireko eta 
lurrazpiko sare elektrikoen eta transformazio/zentroen muntaketan eta mantentze-lanetan. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Energia elektrikoaren ekoizpenaren eta banaketaren sektorean kokatzen da profesional hau, goi-tentsioko sare 
elektrikoen eta transformazio-zentroen muntaketaren eta mantentze-lanen jardueretan. 

 
Lanbideak edo lanpostuak: 
7522.1029 Energia elektrikoko lineen instalatzaile konpontzailea, oro har. 
7522.1038 Goi-tentsioko linea elektrikoen instalatzaile konpontzailea. 
7522.1010 Aireko eta lurpeko kable elektrikoen lotzailea 
Linea elektrikoen instalatzailea.  
Lurrazpiko linea elektrikoen instalatzailea.  
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Trakzio elektrikoko lineen instalatzailea.  
Linea elektrikoen instalatzaile konpontzailea.  
Sare elektrikoen instalatzaile mantentzailea (airekoak eta lurrazpikoak).  
Energia elektrikoa banatzeko sare eta zentroen instalatzaile mantentzailea 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1177_2 
Goi-tentsioko aireko sare elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-lanak 

200 

UF0992: Goi-tentsioko aireko sare 
elektrikoen muntaketa 

80 

UF0993: Goi-tentsioko aireko sare 
elektrikoen mantentze-lanak 

70 

UF0994: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa goi-tentsioko 
instalazio elektrikoen muntaketan eta 
mantentze-lanetan (zeharkakoa) 

50 

MF1178_2 
Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoen 
muntaketa eta mantentze-lanak 

160 

UF0995: Goi-tentsioko lurrazpiko sare 
elektrikoen muntaketa 

60 

UF0996: Goi-tentsioko lurrazpiko sare 
elektrikoen mantentze-lanak 

50 

UF0994: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa goi-tentsioko 
instalazio elektrikoen muntaketan eta 
mantentze-lanetan (zeharkakoa) 

50 

MF1179_2 
Transformazio-zentroen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

150 

UF0997: Transformazio-zentroen 
muntaketa 

50 

UF0998: Transformazio-zentroen 
mantentze-lanak 

50 

UF0994: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa goi-tentsioko 
instalazio elektrikoen muntaketan eta 
mantentze-lanetan (zeharkakoa) 

50 

MP0205 
Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-
tentsioko sare elektrikoen eta 
transformazio-zentroen muntaketa eta 
mantentze-lanetako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

80   

ORDUAK, GUZTIRA 490  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO  

GOI-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOAK MUNTATZEA 
ETA MANTENTZEA 

 
2. gaitasun-atala 

BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO  
GOI-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOAK 

MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 
 

3. gaitasun-atala 
TRANSFORMAZIO-ZENTROAK MUNTATZEA ETA 

MANTENTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO GOI-TENTSIOKO 
AIREKO SARE ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC1177_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Goi-tentsioko aireko sareen euskarriak muntatzea, proiektuaren eta muntatze-planaren arabera, ezarritako 
prozedura eta segurtasun-baliabideak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin.  

BI1.1 Sarearen zuinketa, euskarrien eta zangen kokapena eta abar proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egiten da.  
BI1.2 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da.  
BI1.3 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira.  
BI1.4 Zangen eta zuloen neurriek proiektuaren espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatzen da.  
BI1.5 Euskarriak armatzeko, ezarritako prozedurak eta fabrikatzailearen espezifikazioak aplikatzen dira.  
BI1.6 Euskarrien lur-konexioak muntatzeko, proiektuaren dokumentuak kontsultatzen dira eta araututako balio 
ohmikoa kalkulatzen da.  
BI1.7 Euskarria altxatzeko eta eusteko, baliabide egokiak erabiltzen dira, segurtasun-arauak erabiliz, eta euskarria 
zuzentzea eta galgatzea lortzen da.  
BI1.8 Euskarrien eta, hala badagokio, ainguraketen zimendatze- eta hormigoitze-lanak proiektuaren espezifikazioei 
jarraikiz egiten dira.  

LB2: Goi-tentsioko aireko sareetako eroaleak jartzea eta tenkatzea proiektuaren eta muntatze-planaren arabera, 
ezarritako prozedura eta segurtasun-baliabideak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin.  

BI2.1 Bobinak, poleak eta horiek jartzeko ekipoa toki jakin batean uzten da, eta toki hori egokia da.  
BI2.2 Eroaleak jartzeko ekipoa erabiltzeko kokatzen eta prestatzen da.  
BI2.3 Eroaleak eta babes-kablea, behar direnean (20 kV baino gehiagorako), kaltetu gabe jartzen dira, eta 
tenkatzeko prest uzten dira.  
BI2.4 Eroaleak tenkatzeko eta doitzeko, kontuan hartzen dira giro-tenperatura, haizearen abiadura eta lotu aurretiko 
itxaron-denbora, proiektuak zehaztutako katenaria eta gezia lortzeko.  
BI2.5 Euspena egiteko, eroalearen finkapena isolagailuari lotzen zaio, elementu euskailu eta muntaketa egokiaren 
bidez.  
BI2.6 Grapaketa egiteko, eroalearen finkapena dagokion grapari lotzen zaio, estutze-momentu egokiarekin.  
BI2.7 Babes-kablea finkatu behar denean, dagokion graparekin lotzen zaio euskarriari, estutze-momentu 
egokiarekin.  
BI2.8 Isolagailuak, isolagailu-kateak eta lotura-elementuak proiektuak zehaztutako tokian muntatzen dira, 
isolamendu-baldintzak betetzen dituztela (distantziak, hezetasuna eta abar).  
BI2.9 Eroaleen arteko junturak egiteko, material egokiak eta erreminta eta ekipo espezifikoak erabiltzen dira, eta 
juntura-kopuruak ezin du izan proiektuan zehaztutakoa edo arauzkoa baino handiagoa.  
BI2.10 Hegazti-fauna babesteko elementuak eta seinaleztapen-balizak adierazitako tokietan jartzen eta finkatzen 
dira. 

LB3: Babes-, maniobra- eta seinaleztapen-elementuak muntatzea, proiektuaren eta muntatze-planaren arabera, 
ezarritako prozedura eta segurtasun-baliabideak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin.  

BI3.1 Babes- eta maniobra-elementuak (ebakigailuak, fusibleak, ebaki-organoak, birkonektagailuak eta abar) 
proiektuaren dokumentazioa kontsultatuz muntatzen dira.  
BI3.2 Babes- eta maniobra-elementuen arteko konexio-zubiek segurtasun-distantziak betetzen dituzte.  
BI3.3 Seinaleztapen-elementuak arauzko altueran jartzen eta finkatzen dira, identifikatzeko.  
BI3.4 Ez igotzeko sistema arauzko altueran jartzen eta finkatzen da, eta bere funtzioa betetzen du.  

LB4: Sarea abiaraztea, proiektuaren eta konpainia hornitzailearen arauen arabera, ezarritako segurtasun-prozedura eta 
-baliabideak aplikatuz.  

BI4.1 Deskargua edo baimena prest izaten da muntatutako sarea beste sare edo azpiestazio bati konektatzeko 
jarduera-egunetan.  

1 
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BI4.2 Babes- eta lan-eremuak seinaleztatzen dira, beharrezko segurtasun-eskakizunak betez.  
BI4.3 Tentsiorik ez dagoela bermatzen da egindako frogaketen bidez eta baliabide egokiak erabiliz (pertika 
detektatzaileak, kable-jaurtigailuak eta abar).  
BI4.4 Sare nagusian konpondu behar den zatia babestu egiten da, eroaleak lurrera konektatuz.  
BI4.5 Sarera, azpiestaziora edo transformazio-zentrora konektatzeko, elementu egokiak erabiltzen dira eta lotura 
mekanikoa bermatzen da.  
BI4.6 Sarea berriz martxan dagoela egiaztatzen da, beharrezko elementuekin.  
BI4.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI4.8 Prozesua dokumentatzeko behar den informazioa instalazioaren muntaia- eta abiarazte-txostenean jasotzen 
da.  

LB5: Goi-tentsioko sare elektrikoen konponketak eta mantentze-lanak tentsiorik gabe egitea, ezarritako prozedurei 
jarraikiz, kalitate- eta segurtasun-baldintza eta erantzun-denbora egokiekin.  

BI5.1 Mantentze-lan prediktiboa egiteko (sarearen eta osagaien ikuskapena), instalazioaren osagaiak hartu eta 
ebaluatu egiten dira, eta dagokien lan-aginduan apuntatzen da haien egoera.  
BI5.2 Mantentze-lan prebentiboan, hauek hartzen dira kontuan:  

-  Ordezkatutako elementua bat dator lan-partean adierazitakoarekin.  
-  Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira.  

BI5.3 Mantentze-lan zuzentzaileetan:  
-  Matxura eta matxuren-partean adierazitakoa bat datozela egiaztatzen da.  
-  Instalazioaren osagaien anomaliak zuzentzen dira, muntaketa-prozedurei jarraikiz.  
-  Ordezkatutako elementua eta elementu matxuratua berdin-berdinak direla edo antzeko ezaugarriak dituztela 

egiaztatzen da.  
-  Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira.  

BI5.4 Sareko eragiketetan:  
-  Eragiketa-zentroari deskargua eskatzen zaio, modu egokian eta garaiz. 
-  Ahal bada eta eragiketa-prozeduretan horrela jasotzen bada, linea beste sare edo azpiestazio bati 

konektatzen zaio zerbitzua ez eteteko.  
-  Segurtasun-, seinaleztapen- eta babes-neurriak ezarritako prozedura erabiliz aplikatzen dira.  
-  Lanak amaitu eta seinaleztapen- eta segurtasun-elementuak kendutakoan, eragiketa-zentroari sare baten 

zerbitzua berriz martxan jartzeko eskatzen zaio.  
-  Instalazioaren abiaraztea arauzko funtzionamendu-parametroekin bat datorrela egiaztatzen da.  

BI5.5 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.  
BI5.6 Neurgailuek kalibratze-ziurtagiria indarrean dutela egiaztatzen da.  
BI5.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI5.8 Prozesua dokumentatzeko behar den informazioa instalazioaren konpontze- eta abiarazte-txostenean jasotzen 
da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Garabi-besoak, dibidietak, freno-makinak eta kable pilotua, poleak, pistolak, traktelak eta tirvita. Prentsak, matrizeak, 
presio-falka bidezko deribazioak egiteko erremintak. Zinta metrikoa, teodolitoa, estazio osoa eta beruna. Mazoak eta 
tasak. Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak 
egiteko makinak. Tentsiorik badagoen jakiteko egiaztagailuak. Prismatikoak. Neurgailuak (telurometroa, dinamometroa, 
termometroa, voltamperemetro-matxarda, etab.). Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Mantentze-lanetarako 
terminal eramangarria. Norbera babesteko ekipo eta elementuak eta babes kolektibokoak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko aireko sareen instalazioak. Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-
tentsioko aireko sareen mantentze-lanak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentu teknikoak. Muntaketaren, euskarrien eta burdineriaren planoak. Lan-
aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoen eskuliburuak. Araudiak 
(Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa). Goi-tentsioko airetiko lineen araudia. Arauak: Normalizazio elektrotekniko 
nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, CENELEC). Autonomia-erkidegoetako arauak, elektrizitate-konpainien arau 
bereziak. Deskargu-prozedurak. Mantentze-lanen fitxak. Matxuren historia. Segurtasun-arauak. Proiektuaren anomaliei 
buruzko txostena. Instalazioaren azken trazatuari buruzko txostena. Soberako lurrak jasotzeko baimena. Soberako 
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lurren kantitatea jasotzeko egoera-orria. Deskargu-eskaerak. Kaltetutako instalazioan lan egiteko baimena. Muntaketari 
buruzko txostena. Mantentze-lanen txostena. Lan-parteak. 
 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO GOI-TENTSIOKO 
LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 

Kodea: UC1178_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Behe-tentsioko lurrazpiko sareen eroaleak muntatzea harea-ohantzearen gainean eta hodiaren azpian zangetan, 
muntatze-proiektu eta -planaren arabera, prozedura eta segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako 
kalitatearekin.  

BI1.1 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da.  
BI1.2 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira.  
BI1.3 Zuinketa, zangen eta kutxatilen neurriak eta abar proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egiten da, ziurtatuz ez 
duela bat egiten proiekzio bertikal bereko beste zerbitzu batzuekin eta indarren den araudia betez.  
BI1.4 Lanak (galtzadak, espaloiak, kale-gurutzeak, errepideak, etab.) dagozkien baimenekin egiten dira.  
BI1.5 Kableak zangaren oinarriaren gainean asentatzeko edo kableak hodietan sartzeko eta instalazioa 
ezarpenerako prestatzeko, instalazio-mota hartzen da kontuan.  
BI1.6 Ezartze-lanetan, eroaleek ez dute kalterik jasan behar (arrabolak jarri eta gurutzeak saihestu behar dira), eta 
instalazio-motaren eta indarrean den araudiaren arabera jartzen dira.  
BI1.7 Eroaleen juntura eta konexioak egiteko, arauen eta muntaketa-jarraibideen araberako elementu egokiak 
erabiltzen dira.  
BI1.7 Eroaleak markatu eta distantzia egokian multzokatzen dira, muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentuei 
jarraikiz.  
BI1.9 Babes mekanikoak eta sarearen seinaleztapenarenak muntatzen dira, indarrean den araudia betez.  
BI1.10 Kaxak, terminalak eta junturak fabrikatzailearen arau eta jarraibideei jarraikiz egin eta muntatzen dira.  
BI1.11 Instalazioko elementuei egindako probetan:  

-  Jarraitutasuna ziurtatzen da.  
-  Faseen ordena egiaztatzen da.  
-  Isolamendua egiaztatzen da.  
-  Pantaila metalikoaren jarraitutasuna eta lur-konexio egokia egiaztatzen dira.  
-  Araudiaren araberako saiakuntzak egiten dira.  

BI1.12 Kablea lurrazpiko saretik aireko sarera igarotzeko, neurri egokiko altzairuzko hodia erabiltzen da, eta kablea 
babesle egokiarekin buxatzen da.  

LB2: Goi-tentsioko sare elektrikoen eroaleak galerietan muntatzea, muntatze-proiektuaren eta -planaren arabera, 
prozedura eta segurtasun-baliabide egokiak aplikatuz, eskatutako kalitatearekin.  

BI2.1 Sarearen trazadurako material-bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-planaren arabera 
egiten da.  
BI2.2 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira. 
BI2.3 Erretiluak, burdineria, euskarriak eta abar proiektuaren espezifikazioak eta indarrean den araudia betez 
kokatzen eta finkatzen dira.  
BI2.4 Kableak erretiluan asentatzeko, kontuan hartzen da euskarri-mota, bertan jarri beharreko kable-kopurua eta 
galeriako gainerako zerbitzuak.  
BI2.5 Jartzean, eroaleek ez dute kalterik jasan behar, eta indarrean den araudiaren arabera jartzen dira.  
BI2.6 Eroaleak markatu eta distantzia egokian multzokatzen dira, muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentuei 
jarraikiz.  
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BI2.7 Eroaleen juntura eta konexioak egiteko, arauen eta muntaketa-jarraibideen araberako elementu egokiak 
erabiltzen dira.  
BI2.8 Instalazioko elementuei egindako probetan:  

-  Jarraitutasuna ziurtatzen da.  
-  Faseen ordena egiaztatzen da.  
-  Isolamenduak egiaztatzen dira.  
-  Pantaila metalikoaren jarraitutasuna eta lur-konexio egokia egiaztatzen dira.  
-  Metalezko erretiluek lur-konexio zuzena dutela egiaztatzen da.  
-  Araudiaren araberako saiakuntzak egiten dira.  

BI2.9 Lurrazpiko saretik aireko sarera, kablea neurri egokiko altzairuzko hodiaren bidez igarotzen da, eta kablea 
babesle egokiarekin buxatzen da.  

LB3: Goi-tentsioko sarea abiaraztea, proiektuaren eta konpainia hornitzailearen arauen arabera, ezarritako segurtasun-
prozedura eta -baliabideak aplikatuz.  

BI3.1 Muntatutako sarea beste sare bati edo transformazio-zentro bati konektatzeko deskargu edo baimena eskatu 
egiten da jarduera-egunetarako.  
BI3.2 Tentsiorik ez dagoela ziurtatzeko, beharrezko egiaztapenak egiten dira.  
BI3.3 Babes- eta lan-eremuak seinaleztatzen dira, beharrezko segurtasun-eskakizunak betez.  
BI3.4 Konpondu beharreko aireko sarearen zatia babestu egiten da, eroaleak lurrera konektatuz.  
BI3.5 Sarera, azpiestaziora edo transformazio-zentrora konektatzeko, elementu egokiak erabiltzen dira eta lotura 
mekanikoa bermatzen da.  
BI3.6 Sarea berriz martxan dagoela egiaztatzen da, beharrezko elementuekin.  
BI3.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI3.8 Instalazioaren muntaketari buruzko txostenean, beharrezko datuak jasotzen dira, dagokien formatuan.  

LB4: Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak konpontzea eta mantentzea, ezarritako prozedurei jarraikiz, kalitate-
baldintza eta erantzun-denbora egokiekin.  

BI4.1 Mantentze-lan prediktiboa egiteko (sarearen eta haren osagaien ikuskapena), instalazioaren osagaiak hartu 
eta ebaluatu egiten dira, eta lan-partean apuntatzen da haien egoera.  
BI4.2 Mantentze-lan prebentiboetan:  

-  Ordezkatutako elementua lan-partean adierazitakoarekin bat datorrela egiaztatzen da.  
-  Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira. 

BI4.3 Mantentze-lan zuzentzaileetan:  
-  Matxura eta matxuren-partean adierazitakoa bat datozela egiaztatzen da.  
-  Instalazioaren osagaien anomaliak zuzentzen dira, muntaketarako emandako prozedurei jarraikiz.  
-  Ordezkatutako elementua eta elementu matxuratua berdin-berdinak direla edo antzeko ezaugarriak dituztela 

egiaztatzen da.  
-  Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira.  

BI4.4 Sareko operazioetan:  
-  Sarearen deskargua eskatzen zaio operazio-zentroari.  
-  Ahal bada eta eragiketa-prozeduretan horrela jasotzen bada, linea beste sare bati konektatzen zaio zerbitzua 

ez eteteko.  
-  Segurtasun-, seinaleztapen- eta babes-neurriak ezarritako prozedura erabiliz egiten dira.  
-  Sarea berriz martxan jartzeko eskatzen zaio operazio-zentroari.  
-  Instalazioaren abiaraztea egiaztatzen da.  

BI4.5 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.  
BI4.6 Neurgailuek kalibratze-ziurtagiria indarrean dutela egiaztatzen da.  
BI4.7 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI4.8 Beharrezko informazioa matxuren konponketei eta instalazioaren abiarazteari buruzko txostenean jasotzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Garabi-besoak, dibidietak, freno-makinak eta kable pilotua, altxagarriak eta abar. Prentsak, matrizeak eta presio-falka 
bidezko deribazioak egiteko erremintak. Palak, sumilak, paletak eta abar. Kableen harilak, tornuzilak, arrabolak, etab. 
Zinta metrikoa, koloretako zinta itsasgarriak, etab. Mazoak eta tasak. Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan 
mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak egiteko makinak. Isolamendu-neurgailua. Lurrazpiko 
kableak egiaztatzeko eta lokalizatzeko ekipoa. Neurgailuak (telurometroa, voltamperemetro-matxarda, etab.). 
Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Mantentze-lanetarako terminal eramangarria. Babes-ekipo eta -elementuak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak. Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoen mantentze-lanak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentu teknikoak. Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren parteak. 
Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoen eskuliburuak.  
Dagokion araudia. Arauak: Normalizazio elektrotekniko nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, CENELEC). Autonomia-
erkidegoetako arauak, elektrizitate-konpainien arau bereziak. Mantentze-lanen fitxak. Matxuren historia. Segurtasun-
arauak. Proiektuaren anomaliei buruzko txostena. Instalazioaren azken trazatuari buruzko txostena. Soberako lurrak 
jasotzeko baimena. Soberako lurren kantitatea jasotzeko egoera-orria. Deskargu-eskaerak. Kaltetutako instalazioan lan 
egiteko baimena. Muntaketari buruzko txostena. Mantentze-lanen txostena. Lan-parteak. 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
TRANSFORMAZIO-ZENTROAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 

Kodea: UC1179_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Aire zabaleko transformazio-zentroak muntatzea, dokumentazio teknikoa kontsultatuz, ezarritako segurtasun-
kondizioetan eta eskatutako kalitatearekin.  

BI1.1 Transformazio-zentroa osatzen duten materialen bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-
planaren arabera egiten da.  
BI1.2 Lurreko sare desberdinetarako zanga, kutxatila eta abarren zuinketa egitean, proiektuaren espezifikazioak 
betetzen dira, eta kontuan hartzen da lursaila nolakoa den.  
BI1.3 Erremintak eta beharrezko baliabideak muntaketaren beharren arabera aukeratzen dira.  
BI1.4 Transformazio-zentroetako lur-konexiorako arauzko sareak (babesekoa, neutroa, burdineriarena eta abar) 
proiektuaren dokumentazioa kontsultatuz muntatzen dira, araudia aplikatuz eta araututako balio ohmikoa lortuz.  
BI1.5 Transformadoreko euskarri eta burdineria eta babes- eta maniobra-elementuak dokumentazio teknikoan 
zehaztutako kokapen jakinean kokatzen dira, ezarritako prozedurak aplikatuz.  
BI1.6 Transformadorea kokatzeko, prebentzio- eta segurtasun-arauak eta dokumentazio teknikoko espezifikazioak 
betetzen dira eta ez da kaltetzen tokiz aldatzean.  
BI1.7 Kable-sareak proiektuko planoen arabera egiten dira.  
BI1.8 Eroaleen konexioak egiteko, terminalak, juntura-maukak eta shunt egokia erabiltzen dira, eta segurtasun-
distantziak betetzen dira.  
BI1.9 Behe-tentsioko koadroak muntatu eta finkatu egiten dira, eta proiektuan ezarritako babes-elementuak 
dauzkate.  
BI1.10 Isolamendu-mailak, fase-aginduak eta beste bermatzeko, instalazioko elementuen probak egiten dira.  
BI1.11 Sistemaren abiaraztea bat dator baimen-, maniobra- eta erregulazio-protokoloekin.  
BI1.12 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI1.13 Muntaketa-txostenak eta lan-parteak egiteko, ezarritako informazioa biltzen da egindako jardueretan, 
sortutako gorabeheretan eta hartutako konponbideetan.  

LB2: Aurrefabrikatutako eta aurrez fabrikatu gabeko transformazio-zentroak muntatzea, dokumentazio teknikoa 
kontsultatuz, ezarritako segurtasun-kondizioetan eta eskatutako kalitatearekin.  

BI2.1 Transformazio-zentroa osatzen duten materialen bilketa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz eta muntatze-
planaren arabera egiten da.  
BI2.2 Kanpoko kokalekua edo eraikinena aukeratzeko, proiektuko dimentsioak eta espezifikazioak betetzen dira. 
BI2.3 Transformazio-zentroko lur-konexiorako arauzko sareak (babesekoa, neutroa, burdineriarena, transformadore-
upelarena eta abar) proiektuaren dokumentazioa kontsultatuz muntatzen dira, araudia aplikatuz eta araututako balio 
ohmikoa lortuz.  
BI2.4 Linea- eta transformazio-gelak, neurketa-gelak eta abar eta haien elementuak proiektuak zehaztutako ordenan 
muntatzen dira, fabrikatzailearen dokumentazioa eta biliz eta lotura mekanikoa bermatuz.  
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BI2.5 Transformadorea baliabide egokiekin eta segurtasun-planaren arabera pertsonen eta ekipoen segurtasuna 
bermatuz kokatzen da.   
BI2.6 Gelak eta haien elementuak (ebakigailuak, fusibleak, transformadorea eta abar) eroale, pletina eta abar 
erabiliz konektatzen dira, proiektuko espezifikazioen arabera, eta hango eskema elektrikoa elektrikoari jarraituz.  
BI2.7 Behe-tentsioko koadroak muntaketa-planaren arabera muntatzen dira, eta proiektuan zehaztutako maniobra- 
eta babes-elementu eta eroaleekin.  
BI2.8 Jarraitutasuna, fase-ordena eta isolamenduak instalazioko elementuetan egindako proben bidez egiaztatzen 
dira.  
BI2.9 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.  
BI2.10 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI2.11 Beharrezko informazioa, gorabeherak eta hartutako erabakiak instalazioaren muntaia- eta abiarazte-
txostenean jasotzen dira.  

LB3: Transformazio-zentroetan lan egitea eta haien mantentze-lanak egitea, ezarritako segurtasun-prozedura eta 
-arauak betez, eskatutako kalitatearekin.  

BI3.1 Instalazioko osagaien ikuskapena (mantentze-lan prebentiboa) elementu hauek hartu eta ebaluatuz egiten da:  
- Elementu mekanikoen eta katigamenduen funtzionamendua.  
- disjuntorearen desarra.  
- Lur-konexioak (konexioak eta balio ohmikoak, besteak beste).  
- Olio-maila eta tenperatura, besteak beste.  
- Babes-erreleen doikuntza.  
- Kableen egoera.  

BI3.2 Mantentze-lan prebentiboetan:  
- Lan-partean adierazitakoarekin bat datorren elementua ordezkatzen da.  
- Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira.  

BI3.3 Mantentze-lan zuzentzaileetan:  
- Matxura eta matxuren-partean adierazitakoa bat datozela egiaztatzen da.  
- Instalazioaren osagaien anomaliak zuzentzen dira, muntaketarako emandako prozedurei jarraikiz.  
- Elementu matxuratua ezaugarri berdin-berdinak dituen beste batekin ordezkatzen da.  
- Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira.  

BI3.4 Sareko operazio eta maniobretan:  
- Babes- eta segurtasun-arauak betetzen dira (urrezko bost arauak).  
- Elementua doitu edo desmuntatu egiten da, eta, behar bada, beste batekin ordezkatzen da.  
- Prozedura egokia erabiltzen da lana egiteko.  
- Ordezkatutako elementuen doikuntzak eta egiaztapenak beharrezko zehaztasunarekin egiten dira.  
- Instalazioaren abiaraztea egiaztatzen da. 

BI3.5 Baliabide teknikoak, neurgailuak eta erremintak lan bakoitzaren eskakizunen arabera erabiltzen dira.  
BI3.6 Norbera, instalazioak eta ekipoak babesteko arauak lan guztietan betetzen dira.  
BI3.7 Beharrezko informazioa muntaketari eta instalazioaren abiarazteari buruzko txostenean jasotzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Transformazio-zentroen inguratzaile aurrefabrikatuak. Sumila, erakuslea, palak eta mazoak, besteak beste. Pertika, 
tenkagailuak, traktela, girgiluak eta kakoa, besteak beste. Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak. Lan mekanikoak 
egiteko eskuzko erremintak. Mekanizazio-lanak egiteko makinak. Kurrika hidraulikoa. Kableak etiketatzeko elementuak. 
Kabinak manipulatzeko eragingailuak. Erreleak doitzeko proba-ekipoak. Fusible-ateragailua. Neurgailuak (telurometroa, 
voltamperemetro-matxarda, polimetroa etab.). Dokumentuak egiteko tresna informatikoak. Babes-ekipo eta -elementuak 
(erdi-tentsioko eskularruak, botak eta aulki isolatzaileak, eta abar). 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Transformazio-zentroak, euskarri gainean. Etxola itxurako transformazio- zentroak, kanpokoak eta barrukoak. Euskarri 
gaineko transformazio-zentroen mantentze-lanak. Etxola itxurako kanpoko zein barneko transformazio- zentroen 
mantentze-lanak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketa-proiektu eta -planaren dokumentu teknikoak. Muntatze-planoak. Lan-aginduak. Matxuren deskribapenaren 
parteak. Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak. Ekipoen eskuliburuak. Dagokion araudia. Arauak: Normalizazio 
elektrotekniko nazionala eta nazioartekoa (UNE, CEI, CENELEC). Autonomia-erkidegoetako arauak, elektrizitate-
konpainien arau bereziak. Mantentze-lanen fitxak. Matxuren historia. Segurtasun-arauak. Proiektuaren anomaliei 
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buruzko txostena. Instalazioaren azken trazatuari buruzko txostena. Soberako lurrak jasotzeko baimena. Soberako 
lurren kantitatea jasotzeko egoera-orria. Lur-konexioen balioen erregistroa. Isolamendu-erregistroak. Konexio-
erregistroak. Erreleen doikuntzen erregistroak. Deskargu-eskaerak. Kaltetutako instalazioan lan egiteko baimena. 
Muntaketari buruzko txostena. Mantentze-lanen txostena. Lan-parteak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
GOI-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA 

ETA MANTENTZE-LANAK  

 
2. prestakuntza-modulua:  

GOI-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  

 
3. prestakuntza-modulua:  

TRANSFORMAZIO-ZENTROEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK 

 
4. prestakuntza-modulua:  

BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO  
GOI-TENTSIOKO SARE ELEKTRIKOEN ETA 

TRANSFORMAZIO-ZENTROEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
  

1 

2 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
GOI-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF1177_ 2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1177_2 Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko aireko sare 

elektrikoak muntatzea eta mantentzea. 
 

Iraupena: 200 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
GOI-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA  
 
Kodea: UF0992 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1177_2ko LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-

burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Goi-tentsioko aireko sare elektrikoak osatzen dituzten zati eta elementuak identifikatzea, haien ezaugarri espezifikoak 
analizatuz eta indarrean dagoen esparru arauemailearen eta arauzko esparruaren arabera. 

EI1.1 Energia elektrikoa banatzeko lineak sailkatzea eta deskribatzea, tentsioaren eta banaketa-sistemaren arabera. 
EI1.2 Goi-tentsioko aireko sare baten egitura oinarri hartuta, haren ezaugarriak planoetan ezarriak egonik, hura osatzen 
duten zatiak identifikatzea ikurrak eta elementu errealak erlazionatuz (katalogoetan edo argazkietan). 
EI1.3 Goi-tentsioko instalazio elektrikoak osatzen dituzten elementuen zerrenda egitea eta haien ezaugarriak 
deskribatzea (euskarriak, burdineria, isolagailuak eta abar). 
EI1.4 Goi-tentsioko aireko sare elektriko baten dokumentu teknikoetan oinarrituta: 

-  Sarean eragina duten instalazioak identifikatzea eta gurutzatze, paralelismo eta hurbiltasunei buruzko araudia 
betetzen duten begiratzea. 

-  Haren ibilbide osoan lurrean dauden malda posibleak adieraztea. 
-  Sarearen garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
-   Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 

A2: Sare elektriko baten euskarriak muntatzea. 
EI2.1 Zer muntaketa-fase, material, baliabide tekniko eta segurtasun-baliabide behar diren adieraztea. 
EI2.2 Muntatzeko zer baimen behar den adieraztea. 
EI2.3 Lan hauetarako behar diren teknika, erreminta, baliabide tekniko eta norbera babesteko baliabideak deskribatzea: 

-  Euskarriak zimendatzea eta hormigoitzea. 
-  Euskarriak muntatzea eta altxatzea. 
-  Euskarriak finkatzea eta berdintzea. 

A3: Kableak jartzea eta tenkatzea eta lur-konexioa eta babes-elementuak instalatzea, erreminta eta babes- eta segurtasun-
baliabide egokiekin. 

EI3.1 Isolagailuetan kableak jartzea eta lotzea (grapaketa edo euspena). 
EI3.2 Kableen juntura egitea, erreminta egokiekin. 
EI3.3 Kableak tenkatzea gezi jakin bat izan dezaten. 
EI3.4 Babes- eta maniobra-elementuak jartzea eta konektatzea (ebakigailuak eta fusibleak, besteak beste). 
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A4: Goi-tentsioko aireko sare elektriko bat abiaraztea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 
EI4.1 Dokumentazio teknikoan dagoen informazioa errespetatuz egin beharreko urratsak zerrendatzea. 
EI4.2 Erabiltzen diren baliabide teknikoak, osagarriak, baimenak eta materialak zerrendatzea. 
EI4.3 Urrats bakoitzean erabili beharreko neurgailuak deskribatzea. 
EI4.4 Zer neurri bereizgarri eta parametro kontrolatu behar diren adieraztea, eta neurketa-prozedura deskribatzea. 

 

Edukiak: 
 
1. Energia elektrikoaren banaketa. 

� Banaketa-motak (triangelua, izarra eta abar). Sareen tipologia eta egitura. 
� Garraiatze- eta banatze-lineak. Tentsioak. 
� Azpiestazioak eta transformazio-zentroak. Motak. 
� aireko linea baten elementuak (zimenduak, euskarriak, eroaleak eta abar). Motak. 
� Babes-, maniobra- eta lotze-elementu osagarriak. (Isolagailuak, burdineria, ebakigailuak, etengailuak eta abar). 
� Planoen interpretazioa (plano topografikoak, obra zibilekoak). 
� Lineen sinbologia eta planoak.  

2. Goi-tentsioko aireko lineen euskarrien muntaketa. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak (estatukoak, erkidegokoak, tokikoak). 
� Sarearen zuinketa. Kaleak irekitzea. Materiala biltzea. 
� Lur-mota. Euskarriak zimendatzea, hormigoitzea eta ainguratzea. 
� Euskarriak armatzea eta altxatzea, mota eta ezaugarrien arabera. 
� Euskarrien eraikuntza-ezaugarriak (metalikoak, sareta, hormigoia, zura, besteren bat).  
� Euskarri-motak: Lerrokatzekoak edo angeludunak.  
� Esekitzekoa, lotzekoa, ainguratzekoa, linea-hasierakoa, linea-amaierakoa, euskarri bereziak. 
� Gurutzetak muntatzea. Motak eta ezaugarriak: bandera gisakoa, ganga gisakoa (triangelua, geruzetan, erpinean), 

kanadarra, zirkuitu bikoitza, triangelu horizontala, hiruzulokakoa. 
� Isolagailuen muntaketa. Motak eta ezaugarriak. Euskarrien lur-konexioa Motak eta ezaugarriak. 
� Euskarrien zenbakikuntza, markaketa eta oharrak. 
� Baliabide osagarriak, muntaketa-tresnak eta neurgailuak.  

3. Goi-tentsioko aireko lineak jartzea eta tenkatzea. 
� Eroale-motak. Izaera eta ezaugarri elektriko eta mekanikoak. 
� Eroaleen junturak eta loturak. Zubiak. 
� Lurrerako kablea. Ezaugarriak. 
� Kable eramailea edo mezularia. Ezaugarriak. 
� Eroaleak jartzeko eta tenkatzeko makineria (tripodea, traktela eta abar). 
� Materiala biltzea. Eroaleak eta babes-kablea muntatzea.  
� Kableen tenkaketa eta euspena. Baldintzak. Geziak. 
� Gurutzamenduak eta paralelismoa.  
� Erreminta eta baliabide tekniko osagarriak. 

4. Babes-, maniobra- eta seinaleztapen-elementuen muntaketa goi-tentsioko aireko lineetan. 
� Babes- eta maniobra-elementuen muntaketa (ebakigailuak, etengailuak, fusibleak eta abar). Motak eta ezaugarriak. 
� Seinaleztapen-elementuak, ez igotzeko elementuak eta hegazti-fauna babestekoak muntatzea. 
� Erreminta eta baliabide tekniko osagarriak.  

5. Goi-tentsioko sare elektriko bat abiaraztea. 
� Abiarazteko prozedurak. Konexio-motak. Deskarguak. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak (estatukoak, erkidegokoak, tokikoak). 
� Konpainia hornitzailearen arauak. Hasierako ikuskapenaren prozedura. 
� Arauaren arabera, aldez aurretik egin behar diren neurketa eta egiaztapenak (besteak beste, lur-konexioaren 

zirkuituaren erresistentzia).  
� Erremintak, ekipoak eta baliabide tekniko osagarriak (telurometroak eta isolamendu-neurgailuak, besteak beste). 
� Elektrizitateari eta segurtasunari buruzko araudia. 
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1.2. prestakuntza-atala 
GOI-TENTSIOKO AIREKO SARE ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 

Kodea: UF0993 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1177_2ko LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Goi-tentsioko aireko instalazio elektriko baten mantentze-lan prediktiboak eta prebentiboak egitea, dokumentazio 
teknikoan oinarrituta, ezarritako prozedurei jarraituz, eta segurtasun- eta kalitate-kondizioak betez. 

EI1.1 Sarea eta haren osagaiak ikuskatzea, haiek hartu eta ebaluatuz, eta haien egoera dagokien lan-aginduan idatziz. 
EI1.2 Dokumentazio teknikoaren arabera berrikuspenak edo instalazioko elementuen ordezkapenak zer maiztasunekin 
egin behar diren zehaztea. 
EI1.3 Mantentze-lanen planean adierazitako elementuak berritzea, behar den zehaztasunarekin eta prozedurak jarraituz. 
EI1.4 Jarduera-txostena betetzea, egindako lanak jaso ditzan. 

A2: Instalazioaren matxurak konpontzea, ezarritako prozedurei jarraituz eta kalitate- eta segurtasun-kondizioak betez. 
EI2.1 Matxuren tipologia eta ezaugarri tipikoak zehaztea. 
EI2.2 Matxura eta matxuren-partean adierazitakoa bat datozela egiaztatzea. 
EI2.3 Matxuraren kausa posiblearen hipotesia egitea, instalazioan dauden sintomekin erlazionatuz. 
EI2.4 Goi-tentsioko linea baten instalazio batean, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta segurtasun-ekipo eta 
-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

-  Maniobra- edo babes-elementuak ordezkatzea. 
-  Fusibleak berritzea. 
-  Isolagailuak ordezkatzea. 
-  Linea deskonektatzea eta beste sare, azpiestazio edo transformazio-zentro bati konektatzea. 

EI2.5 Jarduera-txostena betetzea, egindako lanak jaso ditzan. 

A3: Txostenak eta dokumentuak egitea. 
EI3.1 Matxuraren kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 
EI3.2 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea; txosten hori behar bezala egituratu behar da, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 
EI3.3 Sarea osatzen duten elementuen dokumentazio teknikoa irakurtzea, haien mantentze-lanak egiteko. 

Edukiak: 
 
1. Goi-tentsioko sare elektrikoen mantentze-lan prediktiboak. 

� Azterketa normala: Azterketa-irizpideak. Maiztasuna. Erabili beharreko baliabideak (informatikoak, neurtzekoak, 
behaketakoak, eta abar). 

� Azterketa sakona: - Azterketa-irizpideak. Maiztasuna. 
� Sareko elementuak (euskarriak, eroaleak, junturak eta abar). 
� Babes- eta maniobra-aparatuak (ebakigailuak, fusibleak eta abar). 
� Puntu beroen identifikazioa.  
� Tresnak, ekipamenduak eta baliabide osagarriak (neurtzeko, behartzeko, eta abar). 
� Dokumentu-euskarria. Aztertu beharreko puntuen taula. 
� Segurtasun-ekipamenduak.  

2. Goi-tentsioko sare elektrikoen mantentze-lan prebentiboak. 
� Bizkor agertzen diren arazoak (isolagailuen haustura, zuhaitzen hazkundea, eta abar). 
� Motel agertzen diren arazoak (oxidatze-prozesuak, burdineriaren higadura, eta abar). 
� Elementuen ordezkapena (isolagailuak, burdineria eta abar). Doikuntzak eta egiaztapenak. 
� Maiztasuna. 
� Dokumentu-euskarria. 
� Tresnak, ekipamendu eta baliabide osagarriak (telurometroak, termometroak, terminal eramangarriak eta abar). 
� Segurtasun-ekipamenduak.  
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3. Goi-tentsioko sare elektrikoen mantentze-lan zuzentzaileak. 
� Goi-tentsioko aireko lineetako ohiko matxurak (lur-konexioen akats garbiak, deribazioak eta abar). 
� Matxurak topatzeko prozedurak. 
� Goi-tentsioko lineetan lan egitea. 
� Diagnostiko-teknikak. Ekipoak eta erremintak (meghometroa, Wheatstone-ren zubia). 
� Lur-konexioak: finkoak eta eramangarriak. 
� Elementuen ordezkapena edo konponketa. Egiaztapenak. 
� Segurtasun-ekipamenduak.  

4. Deskargua eta tentsio-berrezartzea lineetan. 
� Deskargu-prozedura. Baimenak. 
� Ordezko zerbitzua. Egin beharreko maniobrak. 
� Konpainia hornitzailearen arauak. 
� Tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. Metodoak, erremintak eta ekipoak. 
� Langunearen seinaleztapena. Lur-konexio finkoak eta eramangarriak. 
� Tentsioa berrezartzea. Aldez aurretik egin beharreko egiaztapenak eta neurketak. 
� Baimenak. Dokumentu-euskarria. 
� Segurtasun-arauak eta ekipoak 

 
 
1.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA GOI-TENTSIOKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0994 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, 

UC1177_2 gaitasun ataleko segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
– Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 
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EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan tentsiorik 
ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-elementuen 
kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 

Edukiak: 
 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:  
� Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia batzuk.  
� Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  

 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.  
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

-  Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.  
-  Sua.  

� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. Langileen segurtasunaren 
eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  

 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.  
� Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza. Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

 

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

-  Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
-  Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
-  Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
-  Atal aktiboetatik urruntzea. 
-  Tartean oztopoak jartzea. 
-  Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: 
- Masen lur-konexioa. 
- Isolamendu bikoitza. 
- Etengailu diferentziala. 

� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. 
� Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 



 
 

Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko sare elektrikoen  
eta transformazio-zentroen muntaketa eta mantentze-lanak 

 

 
 

 

23 

2. prestakuntza-modulua:  
GOI-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF1178_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1178_2 Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko lurrazpiko sare 

elektrikoak muntatzea eta mantentzea. 
 

Iraupena: 160 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
GOI-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MUNTAKETA 
 

Kodea: UF0995 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1178_2 gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-

burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak osatzen dituzten zatiak identifikatzea, eta ezaugarri espezifikoak eta aplikatu 
beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Goi-tentsioko lurrazpiko sare baten egitura (lurperatua, hodietan sartua edo galerietan zehar doana) oinarri hartuta, 
ezaugarriak planoen bidez zehaztuak egonik: 

-  Sarearen zatiak adieraztea. 
-  Sarean parte hartzen duten elementuak izendatzea (elektrikoak, kableak, erretiluak, euskarriak, zangak, 

kutxatilak, seinaleztapena eta abar) eta haien funtzio eta ezaugarriak adieraztea. 
-  Ikur edo irudikapenak benetako elementuarekin erlazionatzea (edo katalogoarekin edo argazki batekin). 
-  Planoetan aplikatutako arauzko alderdiak (zangen neurriak, kokapena, gurutzaketak, hurbiltasunak eta abar) eta 

erreferentziako araudia aplikatzearen ondoriozkoak erkatzea. 
EI1.2 Lurperatuak dauden edo hodietan nahiz galerietan zehar doazen goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoetako 
elementuak sailkatzea, haien aplikazioaren, kokapenaren eta funtzionamenduaren arabera: 

-  Eroaleak. 
-  Zangak eta kutxatilak. 
-  Galeriak eta eroaleen euskarri edo loturak. 
-  Babes mekanikoak eta seinaleztapen-babesak. 
-  Terminalak eta junturak. 
-  Babes- eta maniobra-elementuak. 
-  Lur-konexioak. 

EI1.3 Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektriko baten dokumentu teknikoetan oinarrituta: 
-  Sarean eragina duten instalazioak identifikatzea eta gurutzatze eta hurbiltasunei buruzko araudia betetzen duten 

begiratzea. 
-  Zangak, zoladuraren arabera, zer seinaleztapen eta babes mekaniko dituen adieraztea. 
-  Sarearen garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
-   Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

sarearen funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 

A2: Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoak (lurperatuak, hodietan sartuak edo galerietan zehar doazenak) muntatzea, 
dokumentazio teknikoa oinarri hartuta. 

2 
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EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan lurrazpiko sare elektriko baten dokumentu teknikoetan edo 
muntaketa-proiektuan oinarrituta: 

-  Muntaketa-faseak zerrendatzea, eta zer elementu, material, baliabide tekniko, baliabide osagarri eta segurtasun-
baliabide behar diren adieraztea. 

-  Fase bakoitzean behar diren baimenak eta aurretiazko jarduerak adieraztea, eta horietako bakoitza dagokion 
erakundearekin eta eskaera-prozedurarekin erlazionatzea. 

-  Sareak pasatzen diren inguruetan dauden muntaketa-arazo posibleak hautematea, eta haien konponbide 
posibleak adieraztea. 

-  Lan hauetarako behar diren teknika, baliabide tekniko eta norbera babesteko baliabideak deskribatzea: 
-  Zangak irekitzea. 
-  Kableen asentua eta hodien muntaketa zangetan. 
-  Hodi edo erretiluen eta kableen kokapena. 
-  Kableen lotura eta konexioa. 
-  Kableen identifikazioa. 

EI2.2 Goi-tentsioko lurrazpiko linea baten instalazio batean (benetakoa edo benetako elementuekin eskalan egina), 
prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

-  Kableak hodi, kutxatila eta erretiluetan jartzea eta finkatzea. 
-  Eroaleen arteko juntura. 
-  Kableen identifikazioa, multzokatzea eta markaketa. 

EI2.3 Goi-tentsioko lurrazpiko instalazio elektriko bat abiarazteko kasu batean: 
-  Egin beharreko urratsak haietako bakoitzean erabiltzen diren dokumentu edo baliabide tekniko eta osagarriekin, 

baimenekin eta materialekin erlazionatzea. 
-  Kontrolatu beharreko neurri bereizgarri eta parametroak, erabili beharreko neurgailuak eta neurketa-prozedura 

adieraztea. 

Edukiak: 
1. Goi-tentsioko lurrazpiko lineetarako eroaleak, junturak eta osagarriak. 

� Motak eta ezaugarriak. Isolamendu lehorrekoak eta paper inpregnatuzkoak. 
� Konexioak eta junturak. Motak eta ezaugarriak. 
� Osagarriak (terminalak, konektoreak, junturak, zintak eta abar). 
� Konexioak eta junturak egitea.  
� Ekipamenduak eta erremintak. 
� Aireko eta lurrazpiko konexioak. Elementu osagarriak. 
� Lur-konexioak. Segurtasun-ekipamenduak.  

2. Goi-tentsioko lurrazpiko lineen muntaketa. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak (estatukoak, erkidegokoak, tokikoak). 
� Materiala biltzea. 
� Zangetan, ohantzearen gainean, zuzenean lurperatua edo hodietan sartua: 

- Sarearen zuinketa. Zangak irekitzea. Kutxatilak. 
Gurutzamenduak eta paralelismoak. 
- Ohantzearen prestaketa. Hodiak kokatzea. 
- Kablea jartzea. Identifikazioa eta multzokatzea. 
- Makina eta baliabide lagungarriak. 
- Zangen itxiera. Faseak. Babesa eta seinaleztapena.  

� Galerietan: Kableak jartzea eta finkatzea (Erregeletak, erretiluak, bridak eta abar). Identifikazioa eta multzokatzea. 
– Burdineria eta elementu osagarriak. 

� Lur-konexioa (pantailak, erretiluak eta abar). Exekuzio-moduak. Jarraitutasuna. 
� Behar diren elementu osagarriak, erremintak eta ekipoak. 
� Segurtasun-ekipamenduak.  

3. Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektriko bat abiaraztea. 
� Abiarazteko prozedurak. Konexio-motak. Deskarguak. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak (estatukoak, erkidegokoak, tokikoak). 
� Konpainia hornitzailearen arauak. 
� Hasierako ikuskapenaren prozedura. Faseen, eta beste batzuen, jarraitutasuna eta ordena egiaztatzea. 
� Aldez aurretiko arauzko neurketa eta egiaztapenak. 
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2.2. prestakuntza-atala 
GOI-TENTSIOKO LURRAZPIKO SARE ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0996 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1178_2ko LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Goi-tentsioko lurrazpiko instalazio elektriko baten mantentze-lan prediktiboak eta prebentiboak egitea, dokumentazio 
teknikoan oinarrituta, ezarritako prozedurei jarraituz, eta segurtasun- eta kalitate-kondizioak betez. 

EI1.1 Goi-tentsioko lurrazpiko sare elektrikoa eta haren osagaiak ikuskatzea, haiek hartuz, eta haien egoera dagokien 
lan-aginduan idatziz eta ebaluatuz.  
EI1.2 Dokumentazio teknikoaren arabera berrikuspenak edo goi-tentsio lurrazpiko sareko elementuen ordezkapenak zer 
maiztasunekin egin behar diren zehaztea. 
EI1.3 Ordezkatu beharreko elementuak ordezkatu eta doitzea, berdinak direla edo ezaugarri berdinak dituztela egiaztatu 
ondoren, ezarritako prozeduren arabera. 
EI1.4 Jarduera-txostena betetzea, egindako lanak jaso ditzan. 

A2: Goi-tentsioko lurrazpiko sare batean matxurak konpontzea, ezarritako prozedurei jarraituz, eta segurtasun- eta kalitate-
kondizioak betez. 

EI2.1 Ondorioen arabera matxura-mota diagnostikatzea, eta instalazioko elementuekin erlazionatzea. 
EI2.2 Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, eta eragindako ondorioekin erlazionatzea. 
EI2.3 Goi-tentsioko lurrazpiko linea bateko matxuren konponketa-lanetan, eragiketa hauek egitea: 

-  Deskargua eskatzea. 
-  Prozeduretan adierazitako seinaleztapen-, segurtasun- eta babes-neurriak ondo erabiltzea. 
-  Matxuratutako elementuak ordezkatzea. 
-  Sarea abiarazteko eskatzea eta abiarazten dela egiaztatzea. 

A3: Txostenak eta dokumentuak egitea. 
EI3.1 Matxurak diagnostikatzeko prozedura egitea; behar diren ekipo eta baliabide teknikoak. 
EI3.2 Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txosten bat egitea, eta txosten hori behar bezala egituratzea, ondo 
dokumentatu ahal izateko bai prozesua bai emaitzak. 
EI3.3 Lurrazpiko instalazioa osatzen duten elementuen dokumentazio teknikoa hautatzea, haien mantentze-lanak eta 
konponketak egiteko. 

Edukiak: 
1. Goi-tentsioko lurrazpiko instalazioen mantentze-lan prediktiboak. 

� Azterketa-irizpideak. Maiztasuna. 
� Lurrazpiko sareko elementuak (ebakigailuak, fusibleak, terminalak eta abar). 
� Puntu beroak identifikatzea. 
� Tresnak, ekipamendu eta baliabide osagarriak (neurtzeko, behartzeko, eta abar). 
� Dokumentu-euskarria. Aztertu beharreko puntuen taula. 
� Segurtasun-ekipamenduak.  

2. Goi-tentsioko lurrazpiko instalazioen mantentze-lan prebentiboak. 
� Elementuen ordezkapena (elementuak, terminalak eta abar).  
� Maiztasuna. 
� Prozedurak. Dokumentu-euskarria. 
� Erreminta, ekipo eta baliabide tekniko osagarriak.  
� Segurtasun-ekipamenduak.  

3. Goi-tentsioko lurrazpiko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileak. 
� Goi-tentsioko lurrazpiko lineetako ohiko matxurak (isolamendu-galerak, lur-konexioak eta abar). 
� Matxurak topatzeko prozedurak. 
� Diagnostiko-teknikak. Ekipamenduak eta erremintak. 
� Elementuen ordezkapena edo konponketa. Egiaztapenak. 
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� Segurtasun-ekipamenduak.  

4. Deskargua eta tentsio-berrezartzea lurrazpiko lineetan. 
� Deskargu-prozedura. Baimenak. 
� Ordezko zerbitzua. Egin beharreko maniobrak. 
� Konpainia hornitzailearen arauak. 
� Tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. Metodoak, erremintak eta ekipoak. 
� Langunearen seinaleztapena. Lur-konexio finkoak eta eramangarriak. 
� Tentsioa berrezartzea. Aldez aurretik egin beharreko egiaztapenak eta neurketak. 
� Baimenak. Dokumentu-euskarria. 
� Segurtasun-arauak eta ekipoak. 

 
 

2.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA GOI-TENTSIOKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0994 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
– Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan tentsiorik 
ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-elementuen 
kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 
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Edukiak 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:  

- Lan-istripua.  
- Gaixotasun profesionala.  
- Lanetik eratorritako beste patologia batzuk.  

� Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.  
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 
� Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.  
� Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea.  
� Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.  
� Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza. Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

-  Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
-  Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
-  Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
-  Atal aktiboetatik urruntzea. 
-  Tartean oztopoak jartzea. 
-  Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: 
- Masen lur-konexioa. 
- Isolamendu bikoitza. 
- Etengailu diferentziala. 

� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. 
� Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
TRANSFORMAZIO-ZENTROEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  
 

Kodea: MF1179_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1179_2 Transformazio-zentroak muntatzea eta mantentzea. 

 

Iraupena: 150 ordu 

3 
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3.1. prestakuntza-atala 
TRANSFORMAZIO-ZENTROEN MUNTAKETA 
Kodea: UF0997 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1179_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Transformazio-zentroak (aire zabalekoak, aurrefabrikatuak eta aurrefabrikatuak ez direnak) osatzen dituzten zatiak 
identifikatzea, eta ezaugarri espezifikoak eta aplikatu beharreko araudia aztertzea. 

EI1.1 Transformazio-zentroen egituran oinarrituta, ezaugarriak planoetan zehaztuak izanik: 
-  Transformazio-zentroak zer atal dituen adieraztea. 
-  Parte hartzen duten elementuak eta gelak izendatzea, eta haien funtzio eta ezaugarriak adieraztea. 
-  Ikur edo irudikapenak benetako elementuarekin erlazionatzea (edo katalogoarekin edo argazki batekin). 
-  Planoetan aplikatutako arauzko alderdiak (distantziak, babesak, lur-konexioak, kokapena eta abar) eta 

erreferentziako araudia aplikatzearen ondoriozkoak erkatzea. 
EI1.2 Transformazio-zentroetako elementuak sailkatzea, haien aplikazioaren, kokapenaren eta funtzionamenduaren 
arabera: 

-  Transformadoreak. 
-  Maniobra-elementuak: ebakigailuak, besteak beste. 
-  Babes-elementuak: fusibleak, autobalbulak eta etengailu automatikoak, besteak beste. 
-  Neurketa-elementuak. 
-  Seinaleztapen-elementuak. 
-  Lur-konexioak. 
-  Konexio-elementuak eta barra-kolektoreak, besteak beste. 

EI1.3 Gelak eta haietako elementuak transformazio-zentro motekin erlazionatzea. 
EI1.4 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentroen dokumentazio teknikoan oinarrituta: 

-  Transformazio-zentro mota, kokapena eta ezaugarriak identifikatzea. 
-  Ezaugarrien plakan, erabilitako konexio-motetan eta tentsioa eta akoplamenduak doitzeko aukeraren arabera, 

transformadorearen ezaugarriak adieraztea. 
-  Transformazio-zentroaren egitura eta osaera identifikatzea, zer motatakoa den eta zer osagai dituen adieraziz 

(sarrera-gela, neurketa-gela, babesa, aireztapen-sistema eta sua itzaltzeko putzua, besteak beste). 
-  Gelak edo transformazio-zentroaren atalak osatzen dituzten ekipo eta elementuak identifikatzea (babes-, 

neurketa-, aginte- eta maniobra-elementuak, isolamenduak, behe-tentsioko elementuak eta abar), zer 
motatakoak diren eta zer ezaugarri dituzten adieraziz. 

-  Aireztapen-sistema eta suak itzaltzekoa identifikatzea. 
-  Lur-konexio motak eta haien zatiak identifikatzea, eta izan behar dituzten ezaugarri teknikoak eta arauzkoak 

adieraztea. 
-  Transformazio-zentroaren garapenean araudia aplikatu den begiratzea. 
-   Instalazioko elementuen ezaugarriak aldatzeak edo instalazioaren zatiren baten funtzionamendu okerrak 

transformazio-zentroaren funtzionamenduan izango lituzkeen eraginei buruzko hipotesia egitea. 

A2: Transformazio-zentroak muntatzea, dokumentazio teknikoan oinarrituta. 
EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan aurrefabrikatutako aire zabaleko zentro baten dokumentu 
teknikoetan edo muntaketa-proiektuan oinarrituta: 

-  Muntaketa-faseak zerrendatzea, eta zer elementu, material, baliabide tekniko, baliabide osagarri eta segurtasun-
baliabide behar diren adieraztea. 

-  Lur-konexioetarako zangak irekitzean zer zailtasun sor litekeen eta haien konponbide posibleak adieraztea, lur-
motaren arabera. 

-  Transformadorea bere tokian jartzeko behar diren teknika, baliabide tekniko eta norbera babesteko bitartekoak 
deskribatzea. 

EI2.2 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten eskalako instalazio batean, prozedurari jarraituz eta 
erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

-  Transformazio-zentroko elementuak eta, baldin badaude, gelak muntatzea. 
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-  Eroaleak transformadorera eta gainerako elementuetara konektatzea (barra-kolektoreak, ebakigailuen konexioa, 
babes-elementuak, gelaxkak gelaxkekin, eta abar). 

-  Lur-konexioko sareen muntaketa eta konexioa simulatzea. 
-  Behe-tentsioko koadroak muntatzea. 

EI2.3 Aurrefabrikatutako aire zabaleko zentro bat abiarazteko kasu batean: 
-  Egin beharreko urratsak dokumentu teknikoekin, osagarriekin eta baimenekin erlazionatzea. 
-  Neurketa bereizgarriak eta parametroen kontrola, neurketa- eta segurtasun-prozedura erabiliz egina, simulatzea. 
-  Transformazio-zentroa banaketa-sareari eta behe-tentsioko sareari lotzeko prozedura simulatzea. 
-  Tentsioaren konexio-, deskonexio- eta doitze-maniobrak simulatzea, segurtasun-prozedura eta -ekipo egokia 

erabiliz. 

Edukiak: 
1. Transformazio-zentroak. 

� Transformazio-zentro motak eta haien sailkapena. 
� Aire zabaleko transformazio-zentro bat osatzen duten elementuak. 
� Euskarriak. Motak eta ezaugarriak (hormigoia, metalikoa eta abar). 
� Transformadorea. Motak eta ezaugarriak. 
� Burdineria, tiranteak. 
� Behe-tentsioko koadroak. 
� Transformadorearen eta behe-tentsioko koadroaren arteko konexioa. 
� Lur-konexioko sarea (neutroa eta burdineriakoa, besteak beste). 
� Babes- eta maniobra-elementuak (fusibleak, tximistorratzak eta ebakigailuak, besteak beste). 
� Neurketa- eta seinaleztapen-elementuak. 
� Barneko transformazio-zentro bat osatzen duten elementuak. 
� Etxolak eta inguratzaileak. Motak eta ezaugarriak. 
� Goi-tentsio-ko gelak. Motak eta ezaugarriak. SF6 gelak. 
� Transformadorea. Motak eta ezaugarriak. 
� Transformadorearen eta gelen arteko konexioak. Motak eta ezaugarriak. 
� Behe-tentsioko koadroak. 
� Behe-tentsioko koadroaren interkonexioak. 
� Behe-tentsioko babes- eta maniobra-elementuak. 
� Lur-konexioko sarea (neutroa eta burdineriakoa, besteak beste). 
� Babes- eta maniobra-elementuak (ebakigailuak, fusibleak eta abar). 
� Neurketa- eta seinaleztapen-elementuak. 
� Sistema osagarriak (aireztapena, argiztapena, urak ateratzekoa eta abar). 
� Transformazio-zentro aurrefabrikatuak Motak eta ezaugarriak. 
� Planoak interpretatzea. Transformazio-zentroen sinbologia eta planoak 

2. Transformazio-zentroen muntaketa 
� Muntaketa-faseak. Materiala biltzea. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak. 
� Zuinketa, lur-konexioak (burdineria, neutroa eta abar) Lurraren ezaugarriak. Zangak irekitzea. 
� Transformadorearen euskarria eta burdineria muntatzea. Transformadorea altxatzea. 
� Elementu osagarriak muntatzea. Babesa eta maniobra. 
� Eroaleen konexioa. 
� Behe-tentsioko koadroen muntaketa eta konexioa. 
� Behar diren tresnak eta ekipoak. 
� Segurtasun-ekipamenduak. 

3. Barruko transformazio-zentroen muntaketa 
� Muntaketa-faseak. Materiala biltzea. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak. 
� Zuinketa. Lur-konexioak (burdineria, neutroa eta abar) Lurraren ezaugarriak. Zangak irekitzea. 
� Gelen muntaketa eta konexioa (linea, transformadoreak, neurketa eta abar). 
� Transformadoreen muntaketa eta konexioa. Motak eta ezaugarriak. 
� Behe-tentsioko koadro modularraren muntaketa. Motak eta ezaugarriak. 
� Behar diren tresnak eta ekipoak. 
� Segurtasun-ekipamenduak. 
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4. Transformazio-zentro bat abiaraztea. 
� Abiarazteko prozedura. Deskarguak. 
� Aldez aurretik behar diren baimen administratiboak. 
� Konpainia hornitzailearen arauak. 
� Hasierako ikuskapenaren prozedura. Jarraitutasuna, fase-ordenak, isolamendua eta abar egiaztatzea. 
� Aldez aurretik egin beharreko arauzko neurketa eta egiaztapenak (urrats-tentsioa, kontaktu-tentsioa eta abar). 
� Erreminta, ekipo eta baliabide tekniko osagarriak. 
� Elektrizitateari eta segurtasunari buruzko araudia. 

 
 
 

3.2. prestakuntza-atala 
TRANSFORMAZIO-ZENTROEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0998 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1179_2ko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten mantentze-lan prediktiboak eta prebentiboak egitea, 
dokumentazio teknikoan oinarrituta. 

EI1.1 Instalazioko elementuen mantentze-lanen maiztasuna ezartzea, fabrikatzaileren dokumentazioan ezarritako batez 
besteko balio-bizitza oinarri hartuta. 
EI1.2 Instalazioaren osagaien ikuskapena egitea: 

-  Elementu mekanikoak eta katigamendukoak. 
-  Disjuntorearen desarra. 
-  Lur-konexioa (konexioak, balio ohmikoak). 
-  Olio-mailak, tenperatura. 
-  Kableen egoera. 

EI1.3 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten eskalako instalazio batean, prozedurari jarraituz eta 
erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egitea: 

-  Maniobra-, babes- edo neurketa-elementuak ordezkatzea. 
-  Fusibleak berritzea. 
-  Etengailu automatikoaren konexio- eta deskonexio-maniobrak simulatzea, segurtasun-prozedura eta -ekipo 

egokia erabiliz. 
-  Transformazio-zentroko ohiko maniobren simulazioa (linean egiten diren lanak, gelen eta konexioa eta 

deskonexioa, eta abar). 

A2: Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten mantentze-lan zuzentzaileak egitea, dokumentazio 
teknikoan oinarrituta. 

EI2.1 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro bateko matxuren diagnostiko eta kokapenean: 
Matxuraren sintomak interpretatzea, eta instalazioko elementuekin erlazionatzea. 
-  Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, eta deskribatutako eraginen eta haien kausen arteko erlazioa 

deskribatzea. 
-  Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea. 

EI2.2 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten eskalako instalazioan: 
-  Babes- eta maniobra-elementuen diagnosi-prozedura egitea. 
-  Egin beharko liratekeen proba, neurketa eta egiaztapenenak simulatzea, beharrezko prozedura, baliabide 

tekniko eta segurtasun-bitartekoak erabiliz. 
-  Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

Edukiak: 
1. Transformazio-zentroen mantentze-lan prediktiboak. 

� Azterketa-irizpideak. Maiztasuna. 
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� Transformazio-zentroko elementuak (euskarriak, gelak, transformadoreak, lur-konexioa, sistema osagarriak eta 
abar). 

� Puntu beroak. 
� Tresnak, ekipamenduak eta baliabide osagarriak (neurtzeko, behartzeko, eta abar). 
� Dokumentu-euskarria. Aztertu beharreko puntuen taula. 
� Segurtasun-ekipamenduak. 

2. Transformazio-zentroen mantentze-lan prebentiboak. 
� Elementuen ordezkapena (elementuak, terminalak, autobalbulak eta abar). 
� Maiztasuna. 
� Prozedurak. Dokumentu-euskarria. 
� Erreminta, ekipo eta baliabide tekniko osagarriak. 
� Segurtasun-ekipamenduak. 

3. Transformazio-zentroen mantentze-lan zuzentzaileak. 
� transformazio-zentroetako ohiko matxurak. 
� Matxurak topatzeko prozedurak. 
� Diagnostiko-teknikak. Ekipamenduak eta erremintak. 
� Elementuen ordezkapena edo konponketa. Egiaztapenak. 
� Segurtasun-ekipamenduak. 

4. Deskargua eta tentsio-berrezartzea transformazio-zentroetan. 
� Deskargu-prozedura. Baimenak. 
� Ordezko zerbitzua. Egin beharreko maniobrak. 
� Konpainia hornitzailearen arauak. 
� Tentsiorik ez dagoela egiaztatzea. Metodoak, erremintak eta ekipoak. 
� Langunearen seinaleztapena. Lur-konexio finkoak eta eramangarriak. 
� Tentsioa berrezartzea. Aldez aurretik egin beharreko egiaztapenak eta neurketak. 
� Baimenak. Dokumentu-euskarria. 
� Matxurak topatzeko prozedurak. 
� Segurtasun-arauak eta ekipoak. 

 
 
3.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA GOI-TENTSIOKO 
INSTALAZIO ELEKTRIKOEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN 
 
Kodea: UF0994 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, UC1179_2 

gaitasun ataleko segurtasunari eta arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea.  
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea.  
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  
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A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea.  
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako:  

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea.  
– Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz.  

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta istripua izan 
dutenak eramatea.  

A3: Arrisku elektrikoaren aurrean langileen osasuna eta segurtasuna babesteko behar diren prebentzio- eta segurtasun-
neurriak hartzea. 

EI3.1 Lana egin behar den instalazio-zatia deskonektatzea, eta instalazio elektrikoko elementu aktibo guztietan tentsiorik 
ez dagoela egiaztatzea. 
EI3.2 Maniobrak, neurketak, entseguak eta egiaztapenak egitea, eragiketa horiek egiteko ezarritako babes-ekipoak 
erabiliz. 
EI3.3 Tentsio-elementuen ondoan lanak egiten hasi aurretik eragiketak egin daitezkeen erabakitzea, tentsio-elementuen 
kopurua minimizatzeko behar diren segurtasun-neurriak hartuz.  
EI3.4 Sute- edo leherketa-arriskua duten tokiak aztertzea, ezarritako araudia bete dezaten. 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

� Lana eta osasuna.  
� Lan-arriskuak. Arrisku-faktoreak.  
� Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak:  
� Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. Lanetik eratorritako beste patologia batzuk.  
� Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak.  

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.  
� Tresna eta ekipoak erabiltzeak dituen arriskuak.  
� Sistemak eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak.  
� Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak.  
� Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 
� Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa.  
� Sua.  
� Lan-kargatik eratorritako arriskuak: Neke fisikoa. Neke mentala. Lanean pozik ez egotea. Langileen segurtasunaren 

eta osasunaren babesa. Babes kolektiboa. Banakako babesa.  

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak.  
� Istripu-motak. Istripua izan duenaren lehen mailako ebaluazioa.  
� Lehen laguntza. Sorospena.  
� Larrialdi-egoerak.  
� Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  
� Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria.  

4. Arrisku elektrikoak. 
� Istripu elektriko motak. 
� Zuzeneko kontaktuak: 

-  Zuzeneko kontaktua linea bateko bi eroale aktiborekin. 
-  Zuzeneko kontaktua linea bateko eroale aktibo batekin eta masa edo lurrarekin. 
-  Indukzio bidezko deskarga. 

� Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa: 
-  Atal aktiboetatik urruntzea. 
-  Tartean oztopoak jartzea. 
-  Atal aktiboak estaltzea. 

� Zeharkako kontaktuak: 
- Masen lur-konexioa. 
- Isolamendu bikoitza. 
- Etengailu diferentziala. 
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� Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
� Segurtasun-arauak: Tentsiorik gabe egiten diren lanak. Tentsioarekin egiten diren lanak. 
� Segurtasun-materiala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
BIGARREN ETA HIRUGARREN KATEGORIAKO GOI-TENTSIOKO  
SARE ELEKTRIKOEN ETA TRANSFORMAZIO-ZENTROEN MUNTAKETA 
ETA MANTENTZE-LANETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK  
 

Kodea: MP0205 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Goi-tentsioko aireko eta lurrazpiko sare elektrikoak muntatzea. 

EI1.1 Goi-tentsioko linea baten instalazioan, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta segurtasun-baliabide 
egokiak erabiliz, eragiketa hauek egiten laguntzea:  

-  Euskarriak armatzea, altxatzea eta berunean jartzea. Isolagailuetan kableak jartzea eta lotzea (grapaketa edo 
euspena).  

-  Kableak hodi, kutxatila eta erretiluetan jartzea eta finkatzea. 
-  Kableen identifikazioa, multzokatzea eta markaketa. Eroaleen arteko junturak.  
-  Kableak tenkatzea gezi jakin bat izan dezaten.  
-  Babes- eta maniobra-elementuak muntatzea (ebakigailuak eta fusibleak, besteak beste).  

EI1.2 Goi-tentsioko aireko eta lurrazpiko sare elektriko bat abiaraztean:  
-  Egin beharreko urratsak haietako bakoitzean erabiltzen diren dokumentu edo baliabide tekniko eta osagarriekin, 

baimenekin eta materialekin erlazionatzea.  
-  Kontrolatu beharreko neurri bereizgarri eta parametroak adieraztea, eta erabili beharreko neurgailuak eta 

neurketa-prozedura deskribatzea. 

A2: Goi-tentsioko aireko eta lurrazpiko sare elektrikoak mantentzea eta konpontzea. 
EI2.1 Goi-tentsioko aireko linea elektrikoetako matxuren diagnostiko eta kokapenean:  

-  Matxuraren sintomak interpretatzea, eta instalazioko elementuekin erlazionatzea.  
-  Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, eta deskribatutako eraginen eta haien kausen arteko erlazioa 

deskribatzea.  
-  Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea.  
-  Egin beharko liratekeen proba, neurketa eta egiaztapenenak adieraztea, erabili behar diren prozedura, baliabide 

tekniko eta segurtasun-bitartekoak zehaztuz.  
-  Babes- eta maniobra-elementuen diagnosi-prozedura egiten laguntzea.  
-  Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena prestatzea. 

EI2.2 Goi-tentsioko linea baten instalazio batean, prozedurari jarraituz eta erreminta eta babes- eta segurtasun-ekipo eta 
-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egiten laguntzea:  

-  Maniobra- edo babes-elementuak ordezkatzea.  
-  Fusibleak berritzea.  
-  Isolagailuak ordezkatzea.  

4 
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-  Linea deskonektatzen eta beste sare, azpiestazio edo transformazio-zentro bati konektatzen laguntzea.  

A3: Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentroak muntatzea. 
EI3.1 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten instalazioan, prozedurari jarraituz eta erreminta eta 
babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egiten laguntzea:  

-  Transformazio-zentroko elementuak eta, baldin badaude, gelak muntatzea.  
-  Eroaleak transformadorera eta gainerako elementuetara konektatzea (barra-kolektoreak, ebakigailuen konexioa, 

babes-elementuak, gelaxkak gelaxkekin, eta abar).  
-  Lur-konexioko sareak muntatzea eta konektatzea.  
-  Behe-tentsioko koadroak muntatzea.  

EI3.2 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro bat abiaraztean:  
-  Egin beharreko urratsak dokumentu teknikoekin, osagarriekin eta baimenekin erlazionatzea.  
-  Neurketa bereizgarriak eta parametroen kontrola, neurketa- eta segurtasun-prozedura erabiliz egina, adieraztea.  
-  Transformazio-zentroa banaketa-sareari eta behe-tentsioko sareari lotzeko prozedurak zerrendatzea.  
-  Tentsioaren konexio-, deskonexio- eta doitze-maniobrak adieraztea, segurtasun-prozedura eta -ekipo egokia 

erabiliz.  

A4: Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentroak mantentzea eta konpontzea.  
EI4.1 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro bateko matxuren diagnostiko eta kokapenean:  

-  Matxuraren sintomak interpretatzea, eta instalazioko elementuekin erlazionatzea.  
-  Matxuraren kausa posibleen hipotesia egitea, eta deskribatutako eraginen eta haien kausen arteko erlazioa 

deskribatzea 
-  Matxuraren kausa edo kausak hautemateko, esku-hartze plan bat egitea.  
-  Babes- eta maniobra-elementuen diagnosi-prozedura egitea.  
-  Egin beharko liratekeen proba, neurketa eta egiaztapenenak egitea, beharrezko prozedura, baliabide tekniko eta 

segurtasun-bitartekoak erabiliz.  
-  Egindako jardueren eta lortutako emaitzen txostena idaztea.  

EI4.2 Aurrefabrikatutako aire zabaleko transformazio-zentro baten konponketan, prozedurari jarraituz eta erreminta eta 
babes- eta segurtasun-baliabide egokiak erabiliz, eragiketa hauek egiten laguntzea:  

-  Maniobra-, babes- edo neurketa-elementuak ordezkatzea.  
-  Fusibleak berritzea.  
-  Etengailu automatikoaren konexio- eta deskonexio-maniobrak egitea, segurtasun-prozedura eta -ekipo egokia 

erabiliz.  
-  Transformazio-zentroko ohiko maniobrak egitea (linean egiten diren lanak, gelen eta konexioa eta deskonexioa, 

eta abar).  

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 
 

Edukiak: 
1. Goi-tentsioko sare elektrikoen muntaketa. 

� Saretako elementuen ezaugarriak. Egiaztatzea. 
� Lubakiak eta kanalizazioak egitea. 
� Euskarrien instalazioa. Kableak jartzea eta markatzea. 
� Junturak. Jarraitutasun eta isolamendu-erresistentziaren neurketa. 
� Geziak. Erregulazioa eta neurketa. 
� Babes- eta maniobra-elementuen muntaketa. 
� Lur-konexioen neurketak. Martxan jartzea. Agindu-liburua. 
� Konpainia hornitzailearen araudia. 
� Instalazioaren dokumentazioa.  
� Konexio-prozedurak. 

2. Goi-tentsioko sare elektrikoen konponketa. 
� Goi-tentsioko sare elektrikoen ohiko matxurak. 
� Matxuren kausak: barnekoak, kanpokoak. 
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� Matxurek eragindako ondorioak. 
� Konexioa eta deskonexioa: Maniobrak eta prozedurak. 
� Elementuak ordezkatzea eta berritzea. Prozedurak. 
� Konpainia hornitzailearen araudia. 
� Jardueraren eta emaitzen txostenak egitea. 

3. Transformazio-zentroen muntaketa. 
� Elementuen muntaketa: Gelak ebakigailuak, fusibleak eta abar. 
� Eusteko burdineriaren muntaketa. 
� Behe-tentsioko koadroak. Muntatze-prozedurak. 
� Elementuen konexioa: linea eta transformadorea, tximistorratza, transformadorea eta behe-tentsioko koadroa. 
� Lur-konexioko instalazioak. Lur-konexioaren isolamendu-mailak neurtzea. 
� Martxan jartzea. Agindu-liburua. Instalazioaren dokumentazioa. 
� Konexioa eta deskonexioa. Prozedurak. Tentsioa doitzea. 

4. Transformazio-zentroen konponketa. 
� Transformazio-zentro baten ohiko matxurak. 
� Matxuren kokapena. Barnekoak, kanpokoak. 
� Jarduera-prozedurak. 
� Babes-, maniobra- eta neurketa-elementuak ordezkatzeko prozedurak. 
� Ebakigailuen eta etengailuen maniobrak. 
� Lur-konexio finkoak eta eramangarriak. Prozedurak. 
� Konexioa eta deskonexioa. Konpainia hornitzailearen arauak. 
� Jardueraren eta emaitzen txostenak egitea. 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
� Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
� Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
� Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
� Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
� Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea. 
� Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
� Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF1177_2 
Goi-tentsioko aireko sare 
elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

•  Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
instalazio elektrikoen lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

2 urte 4 urte 

MF1178_2 
Goi-tentsioko lurrazpiko sare 
elektrikoen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
instalazio elektrikoen lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

 

2 urte 4 urte 

MF1179_2 
Transformazio-zentroen 
muntaketa eta mantentze-
lanak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion 
graduko tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elektrizitatea eta elektronika lanbide-arloko 
instalazio elektrikoen lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

2 urte 4 urte 

 

 

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea.  
 
Salbuetsita daude: 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 

Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 



 
 

Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko sare elektrikoen  
eta transformazio-zentroen muntaketa eta mantentze-lanak 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m2) / 15 IKASLE AZALERA (m2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Bigarren eta hirugarren 
kategoriako goi-tentsioko sare 
elektrikoen eta transformazio-
zentroen muntaketak eta 
mantentze-lanak egiteko 
lantegia 

140 140 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Bigarren eta hirugarren 
kategoriako goi-tentsioko sare 
elektrikoen eta transformazio-
zentroen muntaketak eta 
mantentze-lanak egiteko 
lantegia 

X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

− Espezialitateko software espezifikoa.  

− Bulegotikako softwarea. 

− Orri birakaria. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Bigarren eta hirugarren 
kategoriako goi-tentsioko sare 
elektrikoen eta transformazio-
zentroen muntaketak eta 
mantentze-lanak egiteko lantegia 

− Lan elektrikoak egiteko eskuzko erremintak.  

− Lan mekanikoak egiteko eskuzko erremintak. 

− Garabi-besoak, dibidietak, freno-makinak. 

− Kable pilotua, poleak, traktela, pertika, tenkagailua, girgiluak eta kakoa, 
kurrika hidraulikoa eta abar.  

− Prentsak, matrizeak, presio-falka bidezko deribazioak egiteko erremintak. 

− Mazoak eta tasak, palak, paletak, sumilak, erakusleak eta abar.  

− Mekanizazio-lanak egiteko makinak. 

− Kableen harilak, tornuzilak, arrabolak, etab.  

− Eroaleen junturen kitak. 

− Kableak etiketatzeko elementuak. 

− Transformazio-zentroen inguratzaile aurrefabrikatuak.  

− Kabinak manipulatzeko eragingailuak.  

− Fusible-ateragailuak. 

− Teodolitoa.  

− Isolamendu-neurgailua. 



 
 
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

40

− Telurometroa. 

− Dinamometroa.  

− Termometroa. 

− Voltamperemetro-matxarda. 

− Termobisio-ekipoak. 

− Tentsiorik badagoen jakiteko egiaztagailuak. 

− Lurrazpiko kableak egiaztatzeko eta lokalizatzeko ekipoa.  

− Erreleak doitzeko proba-ekipoak. 

− Norbera babesteko ekipo eta elementuak eta babes kolektibokoak 
(eskularruak, betaurrekoak, botak, lur-konexio eramangarriak, aulkitxoak eta 
alfonbra isolatzaileak, besteak beste).  

− Dokumentuak egiteko tresna informatikoak.  

− Mantentze-lanetarako terminal eramangarria 
 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
- 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta lanbide-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. 

 



 

 



 

 

 




