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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
PARKE EOLIKOEN MUNTAKETAREN ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA 
 
KODEA 
ENAE0408 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Energia berriztagarriak 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA193_3 Parke eolikoen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa. (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Energia eolikoko parkeen eta instalazioen muntaketa, martxan jartzeko lanak, eta erabileraren eta mantentze-lanen 
kudeaketa koordinatzea, beharrezko kalitate eta segurtasunarekin eta indarreko araudia beteta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0615_3: Energia eolikoko instalazioen muntaketa-proiektuak garatzea. 
 
-  UC0616_3: Energia eolikoko instalazioak martxan jartzeko lanak eta haien erabilera kudeatzea. 
 
-  UC0617_3: Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanak kudeatzea. 
 
- UC0618_2: Parke eolikoetan, lanbide-arriskuak prebenitzea eta larrialdi-kasuetan jardutea. 
 
- UC0619_2: Energia eolikoko instalazioak muntatzea eta mantentzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Elektrizitatea sortzeko, energia eolikoko instalazioen hornidura, muntaketa, martxan jartzeko lanak, eta erabileraren 
eta mantentze-lanen kudeaketa egiten duten enpresa-mota guztietan garatzen du lanbide-jarduera. 
 
Produkzio-sektoreak 
Energia elektrikoaren produkzioaren sektorean eta energia berriztagarrien azpisektorean kokatuta dago. Halaber, 
prestakuntzaren erreferentea energia eolikorako ondasun-ekipamenduen produkzioaren azpisektorean ere kokatzen 
da, edo parke eolikoen mantentze-lanekin eta ustiapenarekin lotuta dauden enpresen eremuan. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Instalazio eolikoen erabileraren eta mantentze-lanen kudeaketa-teknikaria. 
Oro har, parke eolikoen muntaketa-arduraduna. 
Potentzia ertain eta handiko aerosorgailuen muntaketa-arduraduna. 
Espezialista aerosorgailuen muntaketan. 
Espezialista parke eolikoen mantentze-lanetan. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0216: Energia eolikoko instalazioen 
hornikuntzaren eta muntaketaren 
programazioa, antolaketa eta 
gainbegiratzea 

80 
MF0615_3 
Energia eolikoko instalazioen 
muntaketa-proiektuak 

120 

UF0217: Energia mini-eoliko isolatuko 
instalazioen proiektuen garapena 40 

MF0616_3 
Energia eolikoko instalazioen 
erabilera eta martxan jartzeko lanak. 

60   

MF0617_3 
Energia eolikoko instalazioen 
mantentze-lanen kudeaketa. 

90   

MF0618_2 
Segurtasuna eta lanbide-arriskuen 
ebaluazioa parke eolikoetan 

40 
  

UF0218: Parke eolikoaren muntaketa eta 
mantentze mekanikoa 60 

UF0219: Parke eolikoaren muntaketa eta 
mantentze elektrikoa 50 MF0619_2 

Energia eolikoko instalazioen 
muntaketa eta mantentze-lanak. 

150 

UF0220: Parke eolikoak kontrolatzeko eta 
erregulatzeko sistemen muntaketa eta 
mantentze-lanak. 

40 

MP0050 
Parke eolikoen muntaketa eta 
mantentze-lanak kudeatzeko 
lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 620  
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1. gaitasun-atala 

ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN  
MUNTAKETA-PROIEKTUAK GARATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOAK MARTXAN JARTZEKO 
LANAK ETA HAIEN ERABILERA KUDEATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK 
KUDEATZEA 

 
4. gaitasun-atala 

PARKE EOLIKOETAN, LANBIDE-ARRISKUAK PREBENITZEA 
ETA LARRIALDI-KASUETAN JARDUTEA 

 
5. gaitasun-atala 

ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA 
MANTENTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA-PROIEKTUAK 
GARATZEA 
 

1 
Kodea: UC0615_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Energia eolikoko instalazioen hornikuntza- eta muntaketa-programak diseinatzea eta garatzea. 
BI1.1 Proiektu teknikoaren ondoriozko informazio teknikoa eta administratiboa behar bezala erabiltzen da 
hornikuntza-programa eta muntaketa-plana lantzeko, plangintza estrategikoetan erabiltzen diren metodoei jarraikiz. 
BI1.2 Hornikuntza-plana egiteko, muntaketa-plana hornikuntza- eta biltegiratze-aukerekin koordinatzen da, eta 
hornidura une egokian bermatzen da. 
BI1.3 Instalazioaren muntaketa-planean honako datu hauek definitzen dira: etapak, fase bakoitza muntatzeko 
prozedurak, jarduera-zerrendak, denborak eta aurreikusitako epean eta kostuarekin gauzatzeko beharrezkoak 
diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 
BI1.4 Kalitatea kontrolatzeko irizpideak zehaztu egiten dira, hornikuntza eta muntaketa osatzen duten etapa 
guztietan. 

LB2: Energia eolikoko instalazioen aurretiazko muntaketa-prozesuak antolatzea eta gainbegiratzea. 
BI2.1 Parke eolikoak ezartzeko beharrezkoa den muntaketa-plana instalazioaren muntaketaren antolamendua 
proposatzeko erabiltzen da, muntaketa-sekuentzia ezartzen da planoetan eta dokumentazio teknikoan oinarrituta 
eta prozesua optimizatu egiten da, segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez. 
BI2.2 Muntaketan esku hartzen duten pertsonen lana koordinatzean, programatutako helburuak betetzen direla 
zaintzen da, efizientziari eta segurtasunari lotutako irizpideei jarraikiz. 
BI2.3 Muntaketaren edo instalazioaren osagaiak identifikatu egiten dira eta haien kokapena aurkitzen da dagozkion 
plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta. 
BI2.4 Materialak, erremintak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko instalazio 
eolikoaren arabera hautatzen dira. 
BI2.5 Osagaiak jasotzean haien egoera ikuskatzen eta ebaluatzen da, agindu teknikoetara egokitzen diren 
zehazten da eta desadostasunak transmititzen dira. 
BI2.6 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 

LB3: Energia eolikoko instalazioen, osagarrien eta kontrol- eta erregulazio-elementuen muntaketa gainbegiratzea 
proiektua, planoak, arauak eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta eta araututako eskakizunak betez, ezarritako kalitate- 
eta segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta kokapena, proiektuaren logistikari jarraikiz, eskatutako 
garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan kudeatzen da. 
BI3.2 Dorrearen zatien mihiztadura gainbegiratu egiten da eta lerrokadura, bertikaltasuna, estutze-momentuak eta 
estankotasuna egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.3 Transformazio-ekipamendua dorrearen oinarrian muntatzen da, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.4 Aldamio esekia dorrean jartzeko prozesua gainbegiratu egiten da eta lerrokadura, bertikaltasuna, estutze-
momentuak eta estankotasuna egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.5 Errotorearen muntaketa gainbegiratu egiten da ezarritako prozedurei jarraikiz eta abatzaren 
horizontaltasuna, estutze-momentuak eta palaren egoera eta sarkura egiaztatzen dira. 
BI3.6 Behe-tentsioko eta tentsio ertaineko instalazio elektrikoaren gauzatzea eta kontrola gainbegiratu egiten da 
ezarritako prozeduren arabera eta dagokion erregelamendua aplikatzen zaio. 
BI3.7 Obra-planaren eta muntaketa gauzatzearen artean desbideratzeak daudenean, hartu beharreko neurri 
zuzentzaileak finkatzen dira. 

LB4: Sarera konektatuta ez dauden aerosorgailuen instalazio txikien proiektuak eta memoria teknikoak garatzea. 
BI4.1 Oinarrizko eguraldia, haizeari dagokionez, kokapenaren arabera zehazten da. 
BI4.2 Instalazioak behar dituen datu teknikoak kalkulatzeko, eguraldia eta instalazioaren beraren eskakizunak 
hartzen dira kontuan. 
BI4.3 Elementu guztien kokapena, euste-sistema eta konexioa zehazteko, eguraldiarekin, ingurumenarekin eta 
legearekin lotutako faktoreak eta lege-faktoreak aintzat hartzen dira. 
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BI4.4 Sarera konektatuta ez dauden energia eolikoko instalazio autonomoen memoria teknikoak eta proiektuak 
egiteko, aplikatu beharreko prozedurak eta arauak aintzat hartzen dira eta obra egiteko beharrezkoa den 
informazioa txertatzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak. Materialak mugitzeko ekipamenduak, garabiak, poleak, 
polipastoak, traktela, katu hidraulikoak, eskuzko erremintak, giltza dinamometrikoak, mazoak, nibela, lodiera-
neurgailuak, zulagailu elektrikoak, terminaletarako kurrika hidraulikoa, polimetroa, isolamendu-neurgailua, telurometroa, 
anemometroak, haize-orratza eta datuak eskuratzeko ekipamenduak. Segurtasun pertsonaleko ekipamenduak. 
Instalazioen osagaiak: dorreak, aldamio esekiak, palak, errotorea, biderkagailuak, transformadoreak, anemometroak, 
haize-orratzak eta datuak eskuratzeko ekipamenduak, neurketa-ekipamenduak, kontrol-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazio eolikoaren instalazioa muntatua eta energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sistemara konektatzeko 
prest. Aerosorgailua instalazio elektrikora konektatuta. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; programa informatikoak; UNE arauak, erregelamendu elektrikoa, ingurumen-
erregelamendua eta segurtasun-erregelamendua. 
 

 
 
2. gaitasun-atala: 
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOAK MARTXAN JARTZEKO LANAK 
ETA HAIEN ERABILERA KUDEATZEA 

 
Kodea: UC0616_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Energia eolikoko instalazioak martxan jartzeko eta energizazioko prozesuak garatzea eta gainbegiratzea. 

BI1.1 Azken proben protokoloa behar bezala interpretatzen da, instalazioaren ezaugarriak kontuan izanik, eta 
elementu mekanikoei, elektrikoei eta kontrolekoei buruzko eragiketa-jarraibideak identifikatzen eta garatzen dira. 
BI1.2 Instalazioa martxan jartzeko eragiketak koordinatu egiten dira eta eragiketa bakoitzaren kalitatea eta 
segurtasuna bermatzen da, egituren sendotasuna eta estankotasuna egiaztatzeko, baita azpisistemek 
(orientaziokoak, balaztatzekoak eta pitch-a) eta zirkuitu elektrikoek ongi funtzionatzen dutela ere. 
BI1.3 Funtzionamendu-parametroak erreferentziazkoetara egokitzen direla egiaztatzen da. 
BI1.4 Energiaren instalazio eolikoa martxan jartzeko prozesuan behar den dokumentazio teknikoa eta 
administratiboa kudeatzen da. 

LB2: Eragiketa-maniobrak egitea eta energia eolikoko instalazioak erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemaren gain 
jardutea, planoetatik, arauetatik eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta eta araututako eskakizunak betez, ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI2.1 Parkean edo aerosorgailu batean egin behar diren eragiketa-maniobrak aztertu, balioetsi eta proposatu 
egiten dira, sistemaren egoeraren arabera, betiere funtzionamendua optimoa eta segurua izan dadin. 
BI2.2 Haizearen abiadura eta norabidea, tenperatura, intentsitatea, tentsioa, potentzia eta energia jakiteko 
neurketen datuek eskuratu eta erregistratu egiten dira ezarritako prozeduren arabera, sistema eguneratzeko eta 
energia eolikoko instalazioek behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. 
BI2.3 Instalazioaren parametroak egiaztatzeko eta erreferentziako parametroetara egokitzeko maniobrak, baita 
energia eolikoko instalazioen deskonexioa ere, dagokion protokoloari jarraikiz egiten dira. 

LB3: Parke eolikoak kudeatzeko teleaginte-sistemetan jardutea. 
BI3.1 Telekontroleko programa informatikoen (SCADA) bitartez emandako informazioa interpretatu eta 
erreferentziako parametroekin kontrastatzen da. 11 
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BI3.2 Produkzio-kontagailuek emandako informazioa kudeatu eta kontabilitaterako prestatu egiten da. 
BI3.3 Sarera konektatutako parke eolikoetako instalazioetan erabiltzen diren telekontrol-sistemak ezarritako 
prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI3.4 Landa-langileen lan-aginduak (sistemari atxikitako informazioaren ondoriozkoak) dagozkionari esleitzen 
zaizkio. 

LB4: Energia eolikoko instalazioen segurtasun-planak garatzen laguntzea eta planen ezarpena antolatzea eta 
gainbegiratzea. 

BI4.1 Lan bat egitean izaten diren arriskuak azaldu egiten dira zereginak gauzatzeko prozedura guztien kasuan. 
BI4.2 Arriskuak prebenitzeari buruzko informazio-kanpainen diseinuan eta dibulgazioan parte hartzen da. 
BI4.3 Lan-baldintzen azterketan parte hartzen da eta, hala badagokio, langileen osasunean eta segurtasunean 
eragin dezaketen laneko tokien aldaketa nabarmenen azterketan. 
BI4.4 Lanbide-arloko istripu, gorabehera eta gaixotasunei buruzko informazioa biltzeko metodologia finkatu egiten 
da, baita behar bezala bete ere. 
BI4.5 Laneko eta ingurumenerako arriskuen prebentzioa langile guztiei transmititzen zaie eta norbera babesteko 
ekipamenduen erabilerari buruzko informazioa eta prestakuntza ziurtatzen da. 
BI4.6 Kontingentzien eta istripuen kasuan, larrialdi-planaren koordinazioa beharrezkoa den metodologiari, 
kalitateari eta segurtasunari jarraikiz egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak. Ekipamendu eta programa informatikoak honako hauetarako: 
sistemen kudeaketa eta monitorizazioa; gainbegiratzea, kontrola eta datuak eskuratzea (SCADA); muntaketaren eta 
mantentze-lanen kudeaketa. Automata programagarriak. Polimetroa, isolamendu-neurgailua, telurometroa, fasimetroa, 
sare- eta harmoniko-aztergailua, potentzia- eta energia-aztergailua, energia-kontagailuak, takometroa, anemometroa. 
Segurtasun pertsonaleko ekipamenduak. Instalazioen osagaiak: dorreak, aldamio esekiak, palak, errotorea, 
biderkagailuak, transformadoreak, neurketa-ekipamenduak, kontrol-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Energia eolikoko instalazioak martxan jartzeko eta erabiltzeko prozesuei buruzko dokumentazio teknikoa. Energia 
eolikoko instalazioa, energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sistemara konektatua eta kudeatua. Segurtasun-
planak ezarrita. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketako eta mantentze-lanetako programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- 
eta erabilera-eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; instalazioen historiak, datu-baseak; programa 
informatikoak; UNE arauak, erregelamendu elektrikoa, ingurumen-erregelamendua eta segurtasun-erregelamendua. 

 
 

 
3. gaitasun-atala: 
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Kodea: UC0617_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanetako programak diseinatzea eta garatzea. 

BI1.1 Energia eolikoko ekipamendu eta instalazioen fabrikatzaileek emandako informazio teknikoa mantentze-
lanetarako programak lantzeko erabiltzen da. 
BI1.2 Esku hartzeko eta desmuntatu eta muntatzeko zereginak, prozedurak eta metodoak, azterketa-gamak, 
denborak eta aurreikusitako epean eta kostuarekin gauzatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide 
materialak instalazioko mantentze-lanetarako programan jasota daude. 12 
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BI1.3 Kalitate-kontroleko irizpideak mantentze-lanen fase guztietarako ezartzen dira. 
BI1.4 Ekipamenduak eta instalazioa gelditzeko arriskua dakarten puntu kritikoak kontuan hartzen dira mantentze-
lanetarako programak lantzean. 
BI1.5 Ezarritako programek baliabide propioak optimizatu, kanpoko laguntzaren premiak finkatu eta produkzio-
helburuak beteko direla bermatzen dute. 
BI1.6 Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileetan erabilitako prozedurak aldizka eguneratzen dira, eta 
detektatutako hobekuntzak gaineratzen zaizkie. 
BI1.7 Hornitzaileen diseinu-ingeniaritzekin aldizka egiten diren bileretan parte hartu eta laguntza ematen da, 
produktua etengabe hobetzeko eta fidagarri egiteko eta Eragiketak eta Mantentze-lanak departamentuaren 
esperientzia partekatzeko. 

LB2: Energia eolikoko instalazioetako mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen prozesuak antolatzea eta 
gainbegiratzea. 

BI2.1 Jasotako eta sortutako dokumentazio teknikoa eta administratiboa aztertu egiten da eta energia eolikoko 
instalazioetako ekipamenduen eta instalazioen mantentze-lanak eta konponketak antolatzeko eta gainbegiratzeko 
erabiltzen da. 
BI2.2 Ordezko osagai edo materialerako espezifikazioak landu egiten dira erosketa kudeatzeko. 
BI2.3 Ordezko piezak eta horien biltegiratzea kudeatu egiten dira fabrikatzailearen dokumentazio teknikoan eta 
makinen eta ekipamenduen historian oinarrituta. 
BI2.4 Mantentze-lanetan esku hartzen duten pertsonen lana koordinatzean, programatutako helburuak betetzen 
direla zaintzen da. 
BI2.5 Instalazioaren funtzionamendu efizientean desorekak daudenean hartu beharreko neurri zuzentzaileak 
finkatu egiten dira, eta horiek aplikatzeko bidezkoak diren argibideak ematen dira. 
BI2.6 Mantentze-lanen jarraipena egiteko, haien kalitatea eta kostuak kontrolatzen dira eta kontingentziak 
efizientziarik handienarekin eta programatutako helburuak betez konpontzen dira. 
BI2.7 Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanetan, enpresaren segurtasun-planari jarraitzea eta plan hori 
betearaztea, lan prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdi-lanak eginez, ezarritako neurriak aplikatuz eta indarrean 
dauden arauak eta legeria betez. 

LB3: Energia eolikoko instalazioetan mantentze zuzentzaile espezializatuko eragiketak egitea, jardun-prozesua ezarriz, 
argibide-eskuliburuak eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta 
segurtasunarekin. 

BI3.1 Matxurak detektatu, aztertu eta sailkatu egiten dira eta haien arrazoiak baloratu. 
BI3.2 Matxura espezializatuak gertatzen direnean jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz 
metodoari eta denborari dagokienez eta behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta 
baliabide osagarriak modu egokian hautatuz. 
BI3.3 Hondatutako elementuak ordezteko garaian, prozesua koordinatu egiten da edo, hala badagokio, 
desmuntatze- eta muntatze-prozesuaren sekuentziari jarraikiz gauzatzen da, aurreikusitako denboran eta 
eskatutako kalitatearekin, eta betiere funtzionatzen dutela egiaztatuta. 
BI3.4 Instalazioaren funtzionalitatea ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin 
lehengoratzen da. 
BI3.5 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira. 

 
 
 
 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak: materialak mugitzeko ekipamenduak, garabiak, poleak, 
polipastoak, traktela, katu hidraulikoak, eskuzko erremintak, giltza dinamometrikoak, mazoak, nibela, lodiera-
neurgailuak, zulagailu elektrikoak, terminaletarako kurrika hidraulikoa, polimetroa, isolamendu-neurgailua, telurometroa, 
fasimetroa, sare- eta harmoniko-aztergailua, potentzia- eta energia-aztergailua, energia-kontagailuak, takometroa, 
anemometroa. Segurtasun pertsonaleko ekipamenduak. Instalazioen osagaiak: dorreak, aldamio esekiak, palak, 
errotorea, biderkagailuak, transformadoreak, neurketa-ekipamenduak, kontrol-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Energia eolikoko instalazioa erabiltzeko moduan eta mantentze-lanak eginda. 
 

13 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; mantentze-lanetako programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-
eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; datu-baseak; programa informatikoak; UNE arauak, 
erregelamendu elektrikoa, ingurumen-erregelamendua eta segurtasun-erregelamendua. 
 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala: 
PARKE EOLIKOETAN, LANBIDE-ARRISKUAK PREBENITZEA ETA 
LARRIALDI-KASUETAN JARDUTEA 
 
Kodea: UC0618_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Aerosorgailuen muntaketaren, erabileraren eta mantentze-lanen ondoriozko lanbide-arriskuak ebaluatzea eta 
prebenitzea. 

BI1.1 Enpresaren segurtasun-eskuliburua interpretatu eta aplikatu egiten da, egoera bakoitzean dagokion moduan. 
BI1.2 Erortzeen, kolpeen, harrapaketen eta makinak harrapatzearen ondoriozko arriskuak identifikatu egiten dira. 
BI1.3 Parke eolikoetarako sarbideetan izandako istripuen ondoriozko arriskuak identifikatu egiten dira. 
BI1.4 Instalazio elektrikoei atxikitako arrisku elektrikoak identifikatu egiten dira. 
BI1.5 Identifikatutako arrisku bakoitzak pertsonengan izan ditzakeen ondorioak balioetsi eta sailkatu egiten dira. 
BI1.6 Arriskuak kontrolatzeko eta prebenitzeko neurriak kudeatu egiten dira eta, bakoitzak bere mailan, dagozkion 
erabaki teknikoak eta antolaketarekin lotutakoak hartzen dira. 
BI1.7 Laneko segurtasunari buruzko informazioa eta gomendioak aerosorgailuak muntatzeko, erabiltzeko edo 
mantentzeko zereginetan parte hartzen duten eta euren ardurapean dauden pertsonei transmititzen zaizkie. 

LB2: Parke eolikoen eta aerosorgailuen muntaketan eta mantentze-lanetan erabiltzen diren norbera babesteko eta 
segurtasun-ekipamenduak definitzea, kudeatzea eta erabilera-egoera onean izatea. 

BI2.1 Norbera babesteko ekipamendu orokorrak eta laneko arropak identifikatu eta kudeatu egiten dira jardueraren 
premien arabera eta arauzko baldintzetan. 
BI2.2 Erortzeak kontrolatzeko segurtasun-ekipamendu espezifikoak (hau da, arnesa, erortzeen kontrako gerrikoa 
eta segurtasuneko soka) identifikatu eta kudeatu egiten dira, indarreko araudia kontuan izanik. 
BI2.3 Telekomunikazioko baliabideen operatibotasuna gainbegiratu eta bermatu egiten da, kasu guztietan. 
BI2.4 Norbera babesteko ekipamenduak aldizka ikuskatzen dira eta hondatuta dauden edo balio ez duten 
elementuen berri eman behar da, berriak erosteko eta aldatzeko. 

LB3: Aerosorgailuak muntatzeko eta mantentzeko zereginetan erabiltzen diren krokadurako, jasotzeko eta 
seinaleztatzeko ekipamenduak modu seguruan erabiltzea. 

BI3.1 Polipastoak eta gidak behar bezala eta modu seguruan erabiltzen dira. BI3.2 Kargak, banaketa-angeluak eta 
grabitate-zentroak zehaztu egiten dira eta portaera estatikoak eta dinamikoak ebaluatzen dira. 
BI3.3 Ikusmenaren bidezko, ahozko eta keinu bidezko seinaleztapen-plana aplikatu egiten da indarreko araudia 
eta segurtasun-planean zehaztutako prozedurak betez. 

LB4: Aerosorgailura igotzeko eta jaisteko segurtasun-ekipamenduak eta prozedurak segurtasun-planaren arabera 
erabiltzea, indarreko araudiari eta aerosorgailuak muntatzeko eta mantentzeko lanetan erabiltzen diren seinaleei 
jarraikiz. 

BI4.1 Aerosorgailura igotzeko prozedurak eta mugak bete eta kontrolatu egiten dira. 
BI4.2 Aerosorgailutik jaisteko prozedurak eta mugak bete eta kontrolatu egiten dira. 
BI4.3 Igotzeko eta jaisteko maniobretan erabiltzen diren ekipamendu osagarriak behar bezala eta modu seguruan 
erabiltzen dira. 

LB5: Enpresaren segurtasun-planaren arabera jardutea aerosorgailuaren sistema elektrikoan edo turbinan muntatzeko 
eta mantentzeko maniobrak egitean. 

BI5.1 Turbina modu seguruan gelditzeko prozedurak bete egiten dira. 14 
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BI5.2 Aerosorgailuaren arrisku elektrikoen aurrean segurtasuna bermatzeko maniobrak dagozkion metodoaren eta 
araudiaren arabera egiten dira. 
BI5.3 Aerosorgailuaren arrisku mekanikoen aurrean segurtasuna bermatzeko maniobrak dagozkion metodoaren 
eta araudiaren arabera egiten dira, sistema hidraulikoan esku hartuta. 
BI5.4 Substantzia eta material arriskutsuak erabili behar diren eragiketak arauzko eskakizunen arabera eta 
enpresaren segurtasun-planari jarraikiz egiten dira. 

LB6: Larrialdi-kasuetan bizkor, eraginkorki eta segurtasunez jardutea. 
BI6.1 Istriputuaren babesa eta istripua eragin duen kausaren isolamendua berehala gauzatzen dira. 
BI6.2 Larrialdiaren balioespena segurtasun-araudian zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten da. 
BI6.3 Larrialdirako laguntza-eskaera segurtasun-planean eta indarrean den araudian ezarritakoaren arabera egiten 
da, betiere laguntzaren azkartasuna eta eraginkortasuna bermatuz. 
BI6.4 Lehen laguntzak kasu bakoitzerako agindutako osasun-gomendioen arabera ematen dira. 
BI6.5 Suhiltzaileekin egiten diren simulakroak edo probak aldizka egiten dira, ezarritako plangintzaren arabera. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak. Materialak mugitzeko ekipamenduak, garabiak, poleak, 
polipastoak, traktela, katu hidraulikoak, eskuzko erremintak, giltza dinamometrikoak, mazoak, nibela, lodiera-
neurgailuak, zulagailu elektrikoak, terminaletarako kurrika hidraulikoa, polimetroa, isolamendu-neurgailua, telurometroa. 
Segurtasun pertsonaleko ekipamenduak eta sistema osagarri espezifikoak ekipamenduak eta erremintak jasotzeko eta 
jaisteko. Telekomunikazio-sistemak. Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 
Instalazioen osagaiak: dorreak, aldamio esekiak, palak, errotorea, biderkagailuak, transformadoreak, neurketa-
ekipamenduak, kontrol- eta eragintza-ekipamendu elektrikoak eta hidraulikoak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Energia eolikoko instalazioa muntatzeko eta mantentzeko lanen ondoriozko lanbide-arriskuak identifikatuta eta 
kontrolatuta, lehen laguntzak behar izanez gero, eraginkortasuna bermatuz. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Muntaketako segurtasun-plana, aerosorgailuen mantentze-lanetarako segurtasun-eskuliburua; lehen laguntzei buruzko 
eskuliburua; proiektuak, multzo- eta zati-planoak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; UNE arauak, 
erregelamendu elektrikoa, ingurumen-erregelamendua eta segurtasun-erregelamendua. 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Energia eolikoko instalazioak muntatzeko eta mantentzeko lana prestatzea eta antolatzea, dagokion proiektuari 
jarraikiz. 

BI1.1 Muntaketaren edo instalazioaren osagaiak identifikatu egiten dira eta haien kokapena aurkitzen da jasotako 
argibideetatik edo dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta. 
BI1.2 Mantentze-lanen eraginpeko ekipamendu eta instalazioen plano eta espezifikazio teknikoak interpretatu 
egiten dira egin beharreko mantentze-jarduna zein den argi eta garbi eta zehatz-mehatz jakiteko eta mantentze-
lanen esku-hartze sekuentzia ezartzeko, segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez prozesua optimizatuz. 
BI1.3 Instalazioaren proiektuaren eta huts egindako materialen ezaugarrien edo kokapenaren beraren artean sor 
daitekeen disfuntzioa zehaztu egiten da, eta bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak 
hartzen dira, dagozkion mailan. 
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BI1.4 Muntaketa-lanen sekuentzia argibideetan, planoetan eta dokumentazio teknikoan oinarrituta ezartzen da, 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI1.5 Materialak, erremintak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko instalazio 
eolikoaren arabera hautatzen dira. 
BI1.6 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 

LB2: Energia eolikoko instalazioen muntaketan eta mantentze-lanetan, enpresaren segurtasun-planaren arabera 
jardutea, lan prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdi-lanak eginez, ezarritako neurriak aplikatuz eta indarrean dauden 
arauak eta legeria betez. 

BI2.1 Lanbide-arriskuak (mekanikoak, elektrikoak edo bestelakoak) segurtasun-planaren arabera identifikatzen 
dira, betiere energia eolikoko instalazioa muntatzen edo mantentze-lanak egiten hasi aurretik. 
BI2.2 Muntaketaren eta mantentze-lanen ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu egokian 
hautatzen dira, istripurik gerta ez dadin. 
BI2.3 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira, istripurik gerta ez dadin. 
BI2.4 Larrialdi-kasuetan aplikatu beharreko jardun-protokoloari jarraitzen zaio, betiere dagokion egoerara egokituz. 

LB3: Aerosorgailu eolikoak eta horien osagarriak eta kontrol- eta erregulazio-elementuak muntatzea proiektu, plano, 
arau eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta eta araututako eskakizunak betez, ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI3.1 Materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta kokapena, proiektuaren logistikari jarraikiz, eskatutako 
garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan egiten da. 
BI3.2 Dorrearen zatien mihiztadura egitean lerrokadura, bertikaltasuna, estutze-momentuak eta estankotasuna 
egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.3 Transformadorea dorrearen oinarrian muntatzen da, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI3.4 Aldamio esekia dorrean jartzeko prozesua egitean lerrokadura, bertikaltasuna, estutze-momentuak eta 
estankotasuna egokiak direla egiaztatzen da. 
BI3.5 Errotorearen ezarritako prozedurei jarraikiz muntatzen da eta abatzaren horizontaltasuna, estutze-
momentuak eta palaren egoera eta sarkura egiaztatzen dira. 
BI3.6 Behe-tentsioko eta tentsio ertaineko instalazio elektrikoa eta kontrola ezarritako prozeduren arabera egiten 
dira eta dagokion erregelamendua aplikatzen zaie. 
BI3.7 Sarera konektatuta ez dagoen energia eolikoko instalazio autonomo baten muntaketa proiektuaren eta 
planoen arabera egiten da. 

LB4: Energia eolikoko instalazioen prebentziozko mantentze-lanak egitea, planoetatik, arauetatik eta espezifikazio 
teknikoetatik abiatuta, betiere ongi funtziona dezan, eta araututako eskakizunak betez, ezarritako kalitate- eta 
segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Estutze-momentuen tarak zehazteko prozesua, oro har, egiaztatu egiten da, erregelamenduz finkatutako 
aldizkakotasunarekin. 
BI4.2 Koipeztatzea eta olio-aldaketa ezarritako prozeduren arabera egiten dira eta eskatutako segurtasun-
baldintzetan. 
BI4.3 Garbiketa-eragiketak baliabide egokiekin eta ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 
BI4.4 Ekipamendu eta instalazioen estankotasun egokia eta korrosiorik eza dagokion aldizkakotasunez egiaztatzen 
da. 
BI4.5 Ekipamendu eta instalazioen isolamendu elektrikoko egoera dagokion aldizkakotasunez egiaztatzen da. 
BI4.6 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak berrikusi eta eragiketa-egoera perfektuan eduki behar dira. 
BI4.7 Egindako ikuskapenen eta eragiketen emaitzak dagokien txostenean jasotzen dira. 

LB5: Energia eolikoko instalazioetan mantentze zuzentzaileko eragiketak egitea, jardun-prozesua ezarriz, argibide-
eskuliburuak eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI5.1 Matxurak detektatu eta aztertu egiten dira eta haien arrazoiak baloratu. 
BI5.2 Matxura bat gertatzen denean jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz metodoari eta 
denborari dagokionez eta behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta baliabide osagarriak 
modu egokian hautatuz. 
BI5.3 Hondatutako elementuak ordezteko, desmuntatze- eta muntatze-prozesuaren sekuentziari jarraitzen zaio, 
aurreikusitako denboran eta eskatutako kalitatearekin, eta betiere funtzionatzen dutela egiaztatuta. 
BI5.4 Instalazioaren funtzionalitatea ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin 
lehengoratzen da. 
BI5.5 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira. 
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Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Lanerako lanabesak, erremintak eta neurtzeko aparatuak. Materialak mugitzeko ekipamenduak, garabiak, poleak, 
polipastoak, traktela, katu hidraulikoak, eskuzko erremintak, giltza dinamometrikoak, mazoak, nibela, lodiera-
neurgailuak, zulagailu elektrikoak, terminaletarako kurrika hidraulikoa, polimetroa, isolamendu-neurgailua, telurometroa. 
Segurtasun pertsonaleko ekipamenduak eta sistema osagarri espezifikoak ekipamenduak eta erremintak jasotzeko eta 
jaisteko. Telekomunikazio-sistemak. Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 
Instalazioen osagaiak: dorreak, aldamio esekiak, palak, errotorea, biderkagailuak, transformadoreak, neurketa-
ekipamenduak, kontrol- eta eragintza-ekipamendu elektrikoak eta hidraulikoak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Instalazio eolikoaren instalazioa muntatua eta energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko sistemara konektatzeko 
prest. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; datu-baseak; programa informatikoak; UNE arauak, erregelamendu 
elektrikoa, ingurumen-erregelamendua eta segurtasun-erregelamendua. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1
2
3
4
5

1. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN  

MUNTAKETA-PROIEKTUAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN ERABILERA ETA 

MARTXAN JARTZEKO LANAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANEN 

KUDEAKETA 
  

4. prestakuntza-modulua:  
SEGURTASUNA ETA LANBIDE-ARRISKUEN EBALUAZIOA 

PARKE EOLIKOETAN 
 

5. prestakuntza-modulua:  
PARKE EOLIKOAK KONTROLATZEKO ETA ERREGULATZEKO 

SISTEMEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 

6. prestakuntza-modulua:  

6 PARKE EOLIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
KUDEATZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA-PROIEKTUAK 
 
Kodea: MF0615_ 3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0615_3: Energia eolikoko instalazioen muntaketa-proiektuak garatzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN HORNIKUNTZAREN ETA MUNTAKETAREN 
PROGRAMAZIOA, ANTOLAKETA ETA GAINBEGIRATZEA 
 
Kodea: UF0216 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Energia eolikoko instalazioen funtzionamendua aztertzea eta muntaketarako beharrezkoak diren espezifikazio teknikoak 
zehaztea. 

EI1.1 Energia eolikoko instalazio baten funtzionamendua arrazoitzea, energia eolikoaren aprobetxamenduan eragiten 
duten faktore teknikoak, fisikoak eta klimatologikoak kontuan hartuta. 
EI1.2 Energia eolikoko instalazio-mota guztien funtzionamendu orokorra deskribatzea. 
EI1.3 Parke eolikoen eskema funtzionaletan eta eragiketa-eskemetan oinarrituta, funtzionamenduko jardun- eta kontrol-
elementuak interpretatzea eta dagokion kudeaketa (automatikoa edo eskuz egindakoa) aztertzea. 
EI1.4 Mota horretako instalazioetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: 
udalaz gaindiko eragina duten eskualdeko planak, udal-ordenantzak, erregelamentazio elektrikoa, segurtasunari buruzko 
erregelamenduak eta ingurumen-araudia. 

A2: Energia eolikoko instalazioen proiektu teknikoak interpretatzea, muntaketa-prozesua behar bezala antolatzeko. 
EI2.1 Instalazio eoliko bat muntatzeko proiektu bat, memoria tekniko bat edo eskuliburu bat osatzen duten dokumentuak 
aztertzea, horiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko elementuak modu 
egokian interpretatuz. 
EI2.2 Parke eolikoko proiektu baten garapen-fase orokorrak deskribatzea eta parkea muntatzeko fase teknikoak 
identifikatzea, kronogrametan eta planoetan oinarrituta. 
EI2.3 Instalazio eoliko baten eta haren osagaien eskema sinbolikoak, krokisak eta diagrama isometrikoak irudikatzea, 
muntaketa mekanikoa eta elektrikoa errazteko. 
EI2.4 Energia eolikoko instalazioei dagokienez, ordenagailuaren bidez irudikatzeko sistemetan landutako informazio 
grafikoa maneiatzea eta interpretatzea, prozedura estandarizatuen bidez (energia eolikoko instalazioak diseinatzeko eta 
irudikatzeko programa espezifikoei dagozkienak) datuak kopiatzeko edo aldatzeko eragiketak eginez. 
EI2.5 Instalazio eoliko batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duen elementu bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: dorreak, aldamio esekiak, palak, 

errotorea, biderkagailuak, transformadoreak, neurketa-ekipamenduak, kontrol-ekipamenduak. 
- Instalazio eolikoen osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin lotzea. 
- Instalazioaren funtzionamendua arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien funtzioa, egitura 

eta osaera deskribatzea. 
A3: Energia eolikoko instalazioen muntaketarako hornikuntza-programak garatzea. 
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Parke eolikoen muntaketaren eta 
mantentze-lanen kudeaketa 

EI3.1 Proiektu teknikoaren ondoriozko informazio teknikoa eta administratiboa aztertzea eta erabiltzea muntaketarako 
hornikuntza-programa lantzeko, plangintza estrategikoetan erabiltzen diren metodoei jarraikiz. 
EI3.2 Hornikuntza-plana egitean, muntaketa-plana hornikuntza- eta biltegiratze-aukerekin koordinatzea eta hornidura 
une egokian bermatzea. 
EI3.3 Kalitatea kontrolatzeko irizpideak definitzea eta garatzea hornikuntza osatzen duten etapa guztietan. 
EI3.4 Gutxienez aerosorgailu bat duen energia eolikoko instalazio batean, instalazio-planoak eta martxan jartzeko 
eskuliburuak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Osagaiei eska dakizkiekeen agindu teknikoak zehaztea. 
- Osagaien harreran kalitate-kontroleko irizpideak zehaztea. 
- Hornikuntzaren logistika kudeatzea. 

A4: Energia eolikoko instalazioen muntaketarako lan-planak sortzea, dagozkien proiektuei eta ezarritako lan-prozedurei 
jarraikiz. 

EI4.1 Energia eolikoko instalazioen muntaketa-prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak deskribatzea: 
mihiztadura, torlojutzea, nibelatzea, errematxatzea, soldatzea, ainguraketa eta konexionatzea. 
EI4.2 Energia eolikoko instalazioen muntaketa-eragiketen fase bakoitzean esku hartzen duten giza baliabideak 
zerrendatzea. 
EI4.3 Muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.4 Energia eolikoko instalazioen muntaketan, lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, mailari 
egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI4.5 Gutxienez aerosorgailu bat duen energia eolikoko instalazio bati dagokion muntaketako lan-plan batean, instalazio-
planoak eta martxan jartzeko eskuliburuak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Muntaketa-fase bakoitzean languneek dituzten eskakizunak zehaztea. 
- 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. 
- Obraren planarekin alderatuta izan daitezkeen desorekak aurreikusita, gauzatu beharreko neurri zuzentzaileak 

finkatzea. 
A5: Energia eolikoko instalazioen muntaketa-eragiketetako kalitate-irizpideak definitzea dokumentazio teknikotik abiatuta, 
prozedura normalizatuak eta dagozkion erregelamentazioak aplikatuta eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI5.1 Lan-eremua prestatzeko eskatzen diren betekizunak definitzea, obraren eskakizunekin bat etorrita, eta dagozkion 
laneko arrisku espezifikoak identifikatzea eta neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI5.2 Ekipamenduen eta materialen desplazamendurako planak egitea eta egin beharreko lanerako leku egokienean 
kokatzea, segurtasun-baldintzetan. 
EI5.3 Dorrearen zatien mihiztadura gainbegiratzeko puntu kritikoak definitzea, bertikaltasuna, estutze-momentuak eta 
estankotasuna bermatzeko. 
EI5.4 Lerrokadurarekin, bertikaltasunarekin, estutze-momentuekin eta estankotasunarekin lotutako irizpideak zehaztea, 
aldamio esekia dorrean jartzeko. 
EI5.5 Errotorearen muntaketa gainbegiratzeko irizpideak definitzea eta abatzaren horizontaltasuna, estutze-momentuak 
eta palaren egoera eta sarkura egiaztatzea. 
EI5.6 Behe-tentsioko eta tentsio ertaineko instalazio elektrikoaren gauzatzea eta kontrola koordinatzea, ezarritako 
prozeduren eta aplikatu beharreko erregelamentazioaren arabera. 

 
Edukiak: 
1.  Instalazio eolikoen funtzionamendu orokorra 

- Meteorologia, haizea eta energia eolikoa. Aprobetxamendu-sistemak. 
- Parke eolikoa: 

• Osaera eta funtzionamendua. 
• Kokalekua eta ingurumen-inpaktua. 
• Instalazioaren funtzionamendu globala eta osaera. 
• Plano topografikoak eta obra zibileko planoak. 
• Azpiestazio elektrikoa. 
• Estazio meteorologikoak. 
• Telekontrola. 

- Elektrizitatea sortzeko makinak “aerosorgailua”: Printzipio fisikoak. Printzipio funtzionalak. 21 
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- Aerosorgailu baten konfigurazio mekanikoa: 
• Dorrea, aldamio esekia, palak, errotorea, biderkagailua, zirkuitu hidraulikoak. 
• Plano mekanikoak. 

- Aerosorgailu baten konfigurazio elektrikoa: 
• Sorgailu elektrikoa. Transformadoreak. 
• Neurketa-ekipamenduak. Kontrol-ekipamenduak. Ebakitzeko eta babesteko ekipamenduak. 
• Hari bakarreko eskema elektrikoak. Ingeniaritza elektrikoa. 

- Segurtasun-sistemak instalazioen funtzionamenduan. 
• Aplikatu beharreko araudia: 
• Udalaz gaindiko eragina duten eskualdeko planak. 
• Udal-ordenantzak. 
• Erregelamentazio elektrikoa. 
• Segurtasun-erregelamentazioa. 
• Ingurumen-araudia. 

2.  Instalazio eolikoen proiektuak 
- Kontzeptua eta proiektu-motak. 
- Proiektu baten osaera: Memoria. Planoak. Aurrekontua. Baldintza-agiria. 
- Planoak eta diagramak: 

• Kokapen-planoa. 
• Xehetasun-planoak eta multzo-planoak. 
• Plano sinbolikoak. 

- Eskemak eta diagramak, fluxugramak eta kronogramak. 
- Ordenagailuz lagundutako diseinurako softwarea eta hardwarea eta plano digitalizatuen bistaratzea eta 

interpretazioa. 
- Fitxategi grafikoen bidezko oinarrizko eragiketak. 

3.  Parke eolikoen muntaketaren plangintza 
- Aurretiazko urratsak: 

• Eraikuntza-proiektuaren azterketa. 
• Eraikuntzaren plangintza eta azpikontratisten eta hornitzaileen hautaketa. 
• Aerosorgailuak eta parke eolikoak muntatzeko espezifikazio meteorologikoak. 

- Laneko taldeen koordinazio teknikoa eta segurtasun-koordinazioa: 
• Dokumentazioaren kudeaketa. 
• Laneko taldearen koordinazioa. 
• Osasunaren eta segurtasunaren koordinazioa. 
• Prebentziozko baliabideak. 
• Segurtasuneko jagoleak. 

- Osagaiak biltegian eta parke eolikoan jasotzea: 
• Hondakin eta produktu kimikoen biltegiratzea. 
• Osagai handiak jasotzea eta biltegiratzea. 
• Osagai nagusien kalitate-ikuskapena. 
• Materialaren harrera teknikoaren kontrola. 

- Muntaketaren prestaketa, plangintza eta programazioa. 
- Muntatze-prozedurak. 
- Muntaketarako behar diren ekipamenduen eta elementuen zehaztapena eta hautaketa: 

• Garraioko eta logistikako ekipamenduak. 
• Biltegiratzeko lanabesak. 
• Obra zibileko ekipamenduak. 
• Altxatzeko lanabesak. 
• Muntaketa eta kontrol mekanikoko erreminta bereziak. 
• Muntaketa eta kontrol elektriko/elektronikoko erreminta bereziak. 

4.  Parke eolikoen muntaketa egitea 
- Obra egitea eta haren segimendua egitea: 

• Obra zibila: materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta jasotzea. 
• Banaketa- eta transformazio-zentroaren muntaketa. 
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• Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta eragiketak. 
• Aerosorgailuaren mihiztadura: Dorrearen mihiztadura. Aldamio esekiaren prestaketa eta muntaketa. 

Errotorearen prestaketa eta muntaketa. Barneko kableatuaren instalazioa. 
- Instalazioen eta ekipamenduen probak. 
- Kalitate-ikuskapenak eta -kontrolak: Kalitateari, segurtasunari eta ingurumenari dagozkion ikuskapenak 

muntaketan. 
- Energizazioa eta martxan jartzeko lanak. Instalazioak tentsioan jartzeko protokoloak. 
- Obra-ziurtapenak. 
- Behin-behineko harrerak. 
- Aplikatu beharreko erregelamentazioa. 
- Instalazioen egokitzapena eta hobekuntza (repowering). 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
ENERGIA MINI-EOLIKO ISOLATUKO INSTALAZIO-PROIEKTUEN GARAPENA 
 
Kodea: UF0217 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Potentzia txikiko energia eolikoko instalazioen muntaketa-proiektuak eta memoria teknikoak garatzea eta muntaketari 
ekiteko beharrezkoa den dokumentazio teknikoa idaztea. 

EI1.1 Sare elektrikora konektatuta ez dagoen aerosorgailu baten instalazioaren proiektua edo memoria teknikoa 
garatzeko gutxienekoak diren baldintzak (legezkoak, teknikoak eta klimatologikoak) definitzea. 
EI1.2 Instalazio bat egiteko beharrezkoak diren datuak biltzea, aztertzea eta kalkulatzea. 
EI1.3 Instalazioaren planoak diseinatzea, paperean edo, hala badagokio, euskarri digitalean. 
EI1.4 Memoria tekniko bat egitea eta memoria horretan instalazioaren muntaketa eta materialen hornikuntza egiteko 
eskatzen den informazio teknikoa garatzea. 

 
Edukiak: 
1.  Kokalekuaren ezaugarrien azterketa 

- Haize-arrosa. 
- Haizearen abiaduren banaketa. 
- Kokalekuaren ingurunearen ezaugarriak: desnibelak, oztopoak, itzalak… 

2.  Gutxi gorabeherako urteko energiaren kalkulua 
- Energiaren urteko produkzioaren kalkulua. 

3.  Turbinaren hautaketa 
- Turbina baten parametro bereizgarriak. 
- Turbinaren eraikuntza-printzipio bakoitzaren aplikazio tipikoak. 
- Turbina hautatzeko irizpideak 

4.  Ainguraketa- eta euste-sistemak 
- Ainguraketa- eta euste-sistema orokorrak. 
- Eraikinetarako ainguraketa- eta euste-sistemak 

5.  Afekzioak 
- Ingurumen-afekzioa. 
- Paisaia-afekzioa. 
- Pertsonengan duen afekzioa 
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6.  Memoria teknikoaren edo proiektuaren idazketa 
- Potentzia txikiko energia eolikoko instalazio baten muntaketako proiektua edo memoria teknikoa idazteko 

metodologia. 
- Memoria. Planoak: obra zibila, mekanikoak eta elektrikoak. 
- Kalkuluak. 
- Baldintza-agiria. 
- Aurrekontua. 

7.  Administrazio-baimenak 
- Instalazio-baimenak. 
- Sarera konektatzeko baimenak. 

8.  Instalazioaren faseak 
- Materialen metaketa. 
- Muntaketa. 

 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN ERABILERA ETA HAIEK JARTZEKO 
LANAK 
 
Kodea: MF0616_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0616_3: Energia eolikoko instalazioak martxan jartzeko lanak eta haien 
erabilera kudeatzea. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Energia eolikoko instalazioak martxan jartzeko eta energizazioko prozesuak garatzea eta koordinatzea. 

EI1.1 Azken proben protokoloa behar bezala interpretatzea, instalazioaren ezaugarriak kontuan izanik, eta elementu 
mekanikoei, elektrikoei eta kontrolekoei buruzko eragiketa-jarraibideak identifikatzen eta garatzen dira. 
EI1.2 Energia eolikoko instalazioetan egin behar diren martxan jartzeko eta energizazioko eragiketa bakoitzeko 
prozedurak, erremintak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.3 Instalazioa martxan jartzeko lana bideratzea eta koordinatzea, eta zirkuituek ongi funtzionatzen dutela, isolamendu 
elektrikoa, egituren sendotasuna eta estankotasuna eta parametroetara egokitzen dela egiaztatzen duten eragiketa 
bakoitzean kalitatea eta segurtasuna bermatzea. 
EI1.4 Energiaren instalazio eolikoa martxan jartzeko prozesuan behar den dokumentazio teknikoa eta administratiboa 
kudeatzea. 
EI1.5 Sarera konektatzeko gutxienez aerosorgailu oso bat duen energia eolikoko instalazio batean: 

- Instalazio elektrikoaren azterketa egiteko puntuak eta prozedurak zehaztea, dagozkien eskemen arabera. 
- Tentsioan jartzeko protokoloa definitzea, fabrikatzailearen argibideak kontuan izanik betiere. 
- Orientazioko, balaztatzeko eta pitch azpisistemen funtzionamendu optimorako irizpideak ezartzea. 
- Energia eolikoko instalazioaren martxan jartzeko eta energizazioko fase guztietan lan-parteak eta egiaztapen-

zerrendak betetzea. 
A2: Energia eolikoko instalazioetan eragiketa-maniobrak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta eta dagozkion arauzko 
prozedurak aplikatuta eta betiere, erreminta, ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz 
jardunez. 

EI2.1 Parke eoliko edo aerosorgailu batean eragiketa-maniobrak aztertzea, baita sistemaren funtzionamenduan edo 
egonkortasunean izan ditzaketen ondorioak ere, eta elementu kritikoak adieraztea. 24 
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EI2.2 Aerosorgailuak martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketa-maniobrak egitea. 
EI2.3 Instalazioko hainbat puntutan aldagaien neurketak egitea argibide teknikoei jarraikiz eta dagozkien euskarri 
dokumentaletan edo informatikoetan biltegiratzea. 
EI2.4 Instalazioa erregulatzea lortutako neurketen eta espezifikazio teknikoen arabera, errendimendua optimizatuta 
efizientzia-irizpideekin, eta ongi funtzionatzen duela egiaztatzea. 

A3: Parke eolikoak kudeatzeko teleaginte-sistemetan jardutea. 
EI3.1 Telekontroleko programa informatikoen bitartez emandako informazioa interpretatzea eta erreferentziako 
parametroekin kontrastatzea. 
EI3.2 Sarera konektatutako parke eolikoetako instalazioetan erabiltzen diren telekontrol-sistemetan jardutea. 
EI3.3 Tele-neurketako sistemek (produkzio-kontagailuek) emandako informazioa kudeatzea eta kontabilitaterako 
prestatzea. 
EI3.4 Landa-langileei lan-aginduak esleitzeko prozedura garatzea. 

A4: Energia eolikoko instalazioen segurtasun-planak garatzen laguntzea eta planen ezarpena antolatzea eta gainbegiratzea. 
EI4.1 Segurtasuneko eta osasunerako arriskuen azterketan parte hartzea, baita neurri zuzentzaileak hartzen ere. 
EI4.2 Instalazio eolikoen eremuan arriskuak prebenitzeari buruzko informazio-kanpainak diseinatzen eta garatzen parte 
hartzea, baita norberaren kargurako langileei instalazioaren muntaketaren edo mantentze-lanen ondoriozko lanbide-
arriskuen berri ematen ere. 
EI4.3 Lanbide-arloko istripu, gorabehera eta gaixotasunei buruzko informazioa biltzeko metodologia aplikatzea. 
EI4.4 Larrialdi-plana koordinatzea aktibatzen denean. 

 
Edukiak: 
1.  Energia elektrikoa produzitzeko sistema eolikoak 

- Elektrizitate-produkzioa. Energia elektrikoaren garraioa, transformazioa eta hornidura. 
- Aerosorgailuen printzipio fisikoak eta printzipio funtzionalak. 
- Sarera konektatutako energia eolikoko instalazioak. 
- Sare elektrikoaren funtzionamendua. Sarera konektatutako sistemen eskakizun teknikoak. 
- Zirkuitu elektrikoak. Sistema polifasikoak. 
- Parke eolikoa: Osaera eta funtzionamendua. Funtzionamendu globala. 
- Azpiestazio elektrikoa. 
- Estazio meteorologikoak. 
- Teleagintea eta telekontrola. Komunikazioko eta kudeaketako programa informatikoak. 
- Aerosorgailu baten konfigurazio mekanikoa: Dorrea. Aldamio esekia. Palak. Errotorea. Biderkagailua. Zirkuitu 

hidraulikoak. Plano mekanikoak. 
- Aerosorgailu baten konfigurazio elektrikoa: 

• Sorgailu elektrikoa. 
• Transformadorea. 
• Neurketa-ekipamenduak. 
• Kontrol-ekipamenduak. 
• Ebakitzeko eta babesteko ekipamenduak. 
• Hari bakarreko eskema elektrikoak. 
• Ingeniaritza elektrikoa. 

- Instalazioen kudeaketa. 
- Segurtasun-sistemak instalazioen funtzionamenduan. 

2.  Parke eolikoaren kudeaketa 
- Aktiboak: Aktiboen ezaugarriak. Dokumentazioa. Osagaien identifikazioa. 
- Efizientzia-azterlana: 

• Datu-azterketa. 
• Joerak eta balio-bizitzaren kalkulua. 
• Bermeen kudeaketa. 

- Mantentze-lanak: 
• Mantentze-lanetako estrategia. 
• Prebentziozko mantentze-lanak. 
• Mantentze-lan zuzentzaileak. 
• Mantentze-lan prediktiboak eta planifikatuak. 
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- Kudeaketa ekonomikoa. 
- Giza faktorearen kudeaketa. 
- Ordezko piezen eta stock-en kudeaketa. 
- Informazioaren teknologia. 
- Mantentze-lanen adierazleak. 
- Etengabeko hobekuntza. Diseinu-hobekuntzak. Prestakuntza. 

3.  Parke eolikoan jardutea 
- Ohiko maniobrak energia eolikoko instalazio baten ustiapenean. 
- Instalazioetan eragiteko sistemak (eskuzkoak eta automatikoak). 
- Maniobrak aerosorgailuetan. 
- Maniobrak azpiestazioetan. 
- Eragiketak egitea modu lokalean eta urruneko moduan. 
- Instalazioen eta ekipamenduen probak. 
- Azterketa elektrikoa egiteko erremintak, ekipamenduak eta teknikak. 
- Azterketa mekanikoa egiteko erremintak, ekipamenduak eta teknikak. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Parametro bereizgarrien kontsigna-balioak: Egiaztapena eta doikuntza. 
- Energizazioko, martxan jartzeko eta instalazioa gelditzeko maniobrak. 
- Instalazioak tentsioan jartzeko protokoloak. 
- Orientazioko, balaztatzeko eta pitch azpisistemen egiaztapena. 
- Instalazioen energizazioarekin lotutako dokumentazio administratiboa. 
- Instalazioen egoerari eta efizientziari buruzko azterlana eta txostenak egitea. 

4.  Segurtasuna parke eolikoan 
- Aplikatu beharreko araudia. 
- Parke eoliko batera sartzeko eskakizunak. 
- Segurtasun-araudia. Enpresa-jardueren koordinazioa. 
- Larrialdi-prozedurak. Segurtasuna eta Ingurumena. 
- Jardueren eta gorabeheren adierazpena. 
- Zaintza meteorologikoa. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA 
 
Kodea: MF0617_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0617_3: Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanak kudeatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eolikoen funtzionamendu orokorra aztertzea, mantentze-lanei buruzko plana garatzeko. 

EI1.1 Instalazio eoliko baten funtzionamendua deskribatzea dagokion dokumentazio teknikoan oinarrituta, eta 
instalazioaren atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Instalazio eoliko batean eskuz edo automatikoki eragiteko moduko elementuak eta horien manipulazioaren 
ondorioak adieraztea. 
EI1.3 Instalazio eoliko baten planoan, mantentze-programa jakin batean oinarritutako prebentziozko mantentze-lanak 
behar dituzten elementuak identifikatzea. 
EI1.4 Instalazio jakin baterako, instalazio horren puntu kritikoetan gerta daitezkeen matxurek izan ditzaketen ondorioak 
arrazoitzea. 
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Parke eolikoen muntaketaren eta 
mantentze-lanen kudeaketa 

A2: Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanetako programak diseinatzea eta garatzea. 
EI2.1 Mantentze-lanetarako programak prestatzea eta eguneratzea energia eolikoko ekipamendu eta instalazioen 
fabrikatzaileek emandako informazio teknikoan oinarrituta. 
EI2.2 Mantentze-lanetako programan esku hartzeko eta desmuntatu eta muntatzeko zereginak, prozedurak eta 
metodoak, azterketa-gamak, denborak eta aurreikusitako epean eta kostuarekin gauzatzeko beharrezkoak diren giza 
baliabideak eta baliabide materialak txertatzea. 
EI2.3 Mantentze-programaren esparruan, arriskuak (pertsonalak, ingurumenerako edo instalazioak ongi funtzionatzeko) 
dakartzaten puntu kritikoak aztertzea ekipamenduetan eta instalazioan. 
EI2.4 Egindako programetan, berezko baliabideen optimizazioa eta kanpoko laguntzen definizioa zehaztea. 
EI2.5 Ordezko piezak eta horien biltegiratzea kudeatzea, modu sistematikoan. 
EI2.6 Kalitatea kontrolatzeko irizpideak ezartzea mantentze-lanak osatzen dituzten fase guztietan. 

A3: Energia eolikoko instalazioetako ekipamenduen eta osagaien prebentziozko mantentze-lanak koordinatzea. 
EI3.1 Energia eolikoko instalazioetako ekipamenduetan eta osagaietan prebentziozko mantentze-eragiketak egitea 
beharrezkoa dela arrazoitzea, betiere ezarritako metodo bati jarraikiz. 
EI3.2 Energia eolikoko instalazioetako ekipamendu eta osagaietan egin beharreko prebentziozko mantentze-eragiketa 
bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.3 Hainbat elementu dituen eta martxan dagoen energia eolikoko instalazio batean: 

- - Prebentziozko mantentze-eragiketak egin behar zaizkien elementuak identifikatzea. 
- – Estutze-momentuak egiaztatzeko eta doitzeko eragiketak, koipeztatzeko eta olio-aldaketako eragiketak, 

ekipamenduen eta instalazioen egoera orokorra (korrosioari eta estankotasunari dagokienez) egiaztatzeko eta 
zuzentzeko eragiketak egiteko plan bat egitea. 

- – Ekipamendu eta instalazioetako isolamendu elektrikoaren egoera egiaztatzeko prozedurak deskribatzea. 
- – Instalazioaren parametro bereizgarrien balio egokiak definitzea eta horiek lortzeko eta egiaztatzeko 

prozedurak deskribatzea. 
- - Orientazioko, balaztatzeko eta pitch azpisistemek ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- – Egindako ikuskapenen eta eragiketen emaitzekin lotutako dokumentazioa garatzea. 

A4: Energia eolikoko instalazioetako mantentze-lan zuzentzaileen prozesuak gainbegiratzea. 
EI4.1 Jasotako eta sortutako dokumentazio teknikoa eta administratiboa aztertzea eta erabiltzea, eta energia eolikoko 
instalazioetako ekipamenduen eta instalazioen mantentze-lan zuzentzaileak eta konponketak gainbegiratzea. 
EI4.2 Mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzen duten pertsonen lana koordinatzea eta programatutako helburuak 
betetzen direla zaintzea. 
EI4.3 Instalazioaren funtzionamendu efizientean desorekak daudenean hartu beharreko neurri zuzentzaileak finkatzea 
eta ezartzea. 
EI4.4 Mantentze-lanetan kalitatea kontrolatzea eta, horretarako, kostuak arrazionalizatzea, kontingentziak efizientziarik 
handienarekin konpontzea eta programatutako helburuak betetzea. 

A5: Energia eolikoko instalazioetan mantentze-lan zuzentzaileko eragiketa espezializatuak egitea. 
EI5.1 Energia eolikoko instalazioetan maiztasun handiz gertatu ohi diren matxurak diagnostikatzea eta matxura horien 
kausa zehaztea. 
EI5.2 Instalazioen ekipamendu eta osagaietan egin beharreko mantentze-lan zuzentzaileko eragiketa bakoitzeko 
prozedurak deskribatzea. 
EI5.3 Orientazioko, balaztatzeko eta pitch zirkuituak konpontzea. 
EI5.4 Energia eolikoko instalazio batean askotariko matxurak gertatu direlarik: 

- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Konponketa-prozedura deskribatzea. 
- Matxurak konpontzea egoera espezializatuan. 
- Jardun-txostena betetzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan 

mantentzea. 
 
 
Edukiak: 
1.  Parke eoliko baten osaera orokorra 

- Parke eolikoa: Plano orokorrak. Plano mekanikoak. Eskema elektrikoak. 
- Parke eolikoaren azpiestazioa: Plano orokorrak. Armairu elektrikoak. Hari bakarreko eskemak. 
- Elektrizitatea sortzeko makinak. Aerosorgailuak. 
- Aerosorgailuen osagaiak eta egungo joerak. 27 
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- Aerosorgailuak kontrolatzeko sistemak: 
• Kontrol-motak. 
• Erregulazio- eta kontrol-printzipioak. 
• Kontrol programagarriko sistemak, PLCak eta PCak 
• Telekontroleko sistemak. 

- Aerosorgailuen eragiketa-egoerak. 
- Aerosorgailu konbentzionalaren deskribapena. 
 

2.  Mantentze-lanen kudeaketa energia eolikoko instalazioetan. 
- Mantentze-lanen egitura: 

• Helburuak eta metodoak aktibo eolikoen kudeaketan. 
• Mantentze-lanen motak eta ereduak. 

- Mantentze-lanak antolatzeko teknikak: 
• Ikuskapenak. 
• Merkaturatzearen prestaketa eta plangintza. 
• Matxurak sistemetan. 
• Diagnostikatzeko eta lokalizatzeko teknikak. 
• Ekipamenduen eta elementuen mantentze-lanak. 
• Prozedurak eta baliabideak. 

- Kudeaketako sistema informatikoaren ezarpena. 
- Kudeaketako informazioaren azterketa: 

• Mantentze-lanen kudeaketa ekonomikoa. 
• Mantentze-lan integralen kostua. 
• Txosten ekonomikoak. 
• Mantentze-lanen adierazleak. 
• Mantentze-lanen produktibitatea 

- Aktiboen ezaugarriak eta kodifikazioa: 
• Mantentze-lanetako biltegia eta materiala. 
• Hornigaiak. 
• Mantentze-lanetako biltegiaren antolamendua eta kudeaketa. 
• Ordezko piezen espezifikazio teknikoak 

- Informazioa egituratzea eta estandarizatzea. 
- Jardueraren adierazpen-sistema. 
- Plangintza-sistema. 
- Hornitzaileen homologazioa 
- Bermeen kudeaketa. 
- Ordezko piezen eta stock-en kudeaketa. 
- Dokumentazioaren kudeaketa: Dokumentazio teknikoa. Kalitateari buruzko dokumentazioa. Segurtasuna eta 

Ingurumena. 
 

3.  Mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen kudeaketa aerosorgailuetan 
- Prebentziozko mantentze-lanak: 

• Prebentziozko mantentze-lanen plangintza eta kudeaketa. 
• Parametroen neurketak: lortzeko eta erregistratzeko prozedurak 

- Mantentze-lan prediktiboak: 
• Azterketa termografikoak. 
• Bibrazioen azterketa. 
• Olioen azterketa. 

- Mantentze-lan zuzentzaileak: 
• Matxuren diagnostikoa. 
• Matxuratuta dauden osagaien isolamendu mekanikorako eta elektrikorako prozedurak. 
• Matxuratuta dauden osagaiak konpontzeko metodoak. 

- Ekipamenduen eta osagaien aldaketaren kudeaketa. 
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Parke eolikoen muntaketaren eta 
mantentze-lanen kudeaketa 

4. prestakuntza-modulua:  
SEGURTASUNA ETA LANBIDE-ARRISKUEN EBALUAZIOA PARKE 
EOLIKOETAN 
 
Kodea: MF0618_2 

4 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0618_2: Parke eolikoetan, lanbide-arriskuak prebenitzea eta larrialdi-
kasuetan jardutea. 

 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aerosorgailuen muntaketaren, erabiltzearen eta mantentze-lanen ondoriozko lanbide-arriskuak definitzeko eta 
ebaluatzeko irizpideak eta sailkapen-sistemak garatzea. 

EI1.1 Parke eoliko batean instalatu behar den aerosorgailu baten muntaketan egindako lanbide-jarduera guztiak 
aztertzea eta, horretarako, arrisku-egoerak zehaztea eta horiek sailkatzea tipologiaren eta garrantziaren arabera. 
EI1.2 Parke eoliko batean mantentze-jarduera espezifikoak aztertzea eta, horretarako, arrisku-egoerak zehaztea eta 
horiek sailkatzea tipologiaren eta garrantziaren arabera. 
EI1.3 Arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko neurriak definitzea kasu bakoitzean. 
EI1.4 Parke eolikoak muntatzean, erabiltzean eta haien mantentze-lanak egitean, prebentzioari buruzko informazioa 
emateko eta prebentzioa zabaltzeko neurriak garatzea. 

A2: Parke eolikoen muntaketa- eta mantentze-lanetan erabiltzen diren norbera babesteko eta segurtasun-ekipamenduak 
deskribatzea eta ezaugarriak zehaztea. 

EI2.1 Aerosorgailuen muntaketa- eta mantentze-lanetan erabiltzen den lanerako arropa espezifikoa eta norbera 
babesteko ekipamenduak sailkatzea eta horien ezaugarriak finkatzea. 
EI2.2 Erortzeak kontrolatzeko segurtasun-ekipamenduen erabilera eta ezaugarriak definitzea. 
EI2.3. Telekomunikazioko hari gabeko ekipamenduen funtzionamendua eta ezaugarriak deskribatzea eta segurtasun-
elementu gisa zergatik diren garrantzitsuak arrazoitzea. 
EI2.4 Erortzeei aurre egiteko eta norbera babesteko ekipamenduen ikuskapenean eta mantentze-lanetan izaten diren 
puntu kritikoak deskribatzea. 

A3: Materialak eta pertsonak aerosorgailu batera igotzeko eta jaisteko maniobrak aztertzea eta maniobra horiek 
segurtasunez egiteko beharrezkoak diren prozedurak eta ekipamenduak deskribatzea. 

EI3.1 Langileak aerosorgailu batera igo edo aerosorgailu batetik jaisteko segurtasun-eskakizunak ezartzea 
EI3.2 Materialak eta erremintak aerosorgailura igotzeko eta aerosorgailutik jaisteko beharrezkoak diren prozedurak eta 
ekipamenduak deskribatzea. 
EI3.3 Seinale-motak eta seinaleztatzeko baldintzak zerrendatzea eta babes-guneak mugatzea muntaketan eta 
mantentze-lanetan egindako kargen jasotze-zereginetan. 

A4: Parke eolikoen muntaketa- eta mantentze-lanetan segurtasuna bermatzen duten baldintzak eta prozedurak aztertzea. 
EI4.1 Turbina gelditzeko prozedura deskribatzea. 
EI4.2 Mantentze-lanetan arrisku elektrikoak kontrolatzeko eta murrizteko beharrezkoak diren eragiketak deskribatzea. 
EI4.3 Sistema hidraulikoaren eta pneumatikoaren ondoriozko izaera mekanikoko arriskuak kontrolatzeko eta murrizteko 
beharrezkoak diren eragiketak deskribatzea. 
EI4.4 Energia eolikoko instalazioetan egoten diren substantzia eta material arriskutsuak zerrendatzea eta kasu 
bakoitzean kontuan hartu beharreko alderdiak zehaztea. 

A5: Istripuetarako larrialdi-gailuak arrazoitzea eta balioestea, gailu bakoitza deskribatuz eta kasu bakoitzean egin beharreko 
jardunak ezarriz. 

EI5.1 Larrialdi-plan bat deskribatzea eta planaren zatiak aztertzea. 
EI5.2 Larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliabide materialei dagokienez. 
EI5.3 Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak definitzea, babesteko, balioesteko, laguntzeko eta 
lehen laguntzako neurri bakoitza deskribatuz. 
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Edukiak: 
1.  Lanbide-arriskuak parke eolikoen muntaketan eta mantentze-lanetan: 

- Prozesu teknologikoak eta arriskuen identifikazioa 
- Parkera iristeari eta parkearen barruan mugitzeari buruzko araudia. 
- Sorgailurako sarbideei buruzko araudia. 
- Materiala garraiatzeari, kargatzeari eta jasotzeari buruzko araudia. 
- Segurtasun-eskuliburua. 
- Arriskuen prebentzioa parke eolikoetan: 

• Arrisku orokorrak aerosorgailuen muntaketa- eta mantentze-eragiketetan. 
• Jatorri mekanikoa duten arriskuak. 
• Arrisku elektrikoa: Tentsio ertain eta goi-tentsioko gelaxken manipulazioa, behar diren baimenak eta 

seinaleak. 
• Erremintak maneiatzeagatiko arriskuak: Zulagailuak, makina eramangarriak eta abar. 
• Kargak eskuz maneiatzeagatiko arriskuak: Soldadura-ekipamendua, eskailera eramangarriak eta abar. 
• Substantzia eta material arriskutsuekin lotutako arriskuak. 
• Garaierako lanengatiko arriskuak. 
• Eguraldiagatiko arriskuak. 
• Laneko arriskuak bestelako zereginetan: Saskiarekin egindako lanak. Lan bertikalak. 

- Lanbide-arriskuen prebentzioa eta kontrola aerosorgailua martxan dagoela egiten diren maniobretan: 
• Antolamendua ustiapenean dagoen makinan. 
• Langileak makinan lanean seinaleak. 
• Harrapaketak eragin ditzaketen elementu mekanikoak (errotorearen blokeoa, palen mugimenduaren 

blokeoa, ekipamendu elektrikoen blokeoa eta seinaleak). 
• Lan-eremuak balizatzea. 

- Lanbide-arriskuen prebentzioa eta kontrola aerosorgailua geldi dagoela egiten diren maniobretan. 
2. Segurtasun-ekipamenduak: 

- Norbera babesteko ekipamenduak (NBE) 
- Erortzeei aurre egiteko kontrol-ekipamenduak. 
- Segurtasun-ekipamendu osagarriak. 
- Kargak jasotzea. 
- Seinaleztatzeko sistemak. 
- Ekipamenduen mantentze-lanak. 
- Honako hauen erabiltzailearen prestakuntza: 

• Zirgaz gidatutako jasogailuak. Gidari finkoz gidatutako jasogailuak 
• Kremaileraz gidatutako jasogailuak (Funtzionamendua. Erabilpen-arauak. 
• Larrialdia. Ebakuazio-sistema). 

- Sua itzaltzeko baliabide teknikoak eta larrialdi-plana: Baliabide teknikoen maneiua. 
3.  Larrialdiak: 

- Larrialdi-plana. Istriputuaren babesa. 
- Istripuaren balioespena. Laguntza-eskaera. Lehen laguntzak. Botika-kutxa 
- Aerosorgailutik ebakuatzea 

 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua:  
ENERGIA EOLIKOKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA  
MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF0619_2 

5 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0619_2: Energia eolikoko instalazioak muntatzea eta mantentzea. 
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Parke eolikoen muntaketaren eta 
mantentze-lanen kudeaketa 

Iraupena: 150 ordu 
 
 
5.1 prestakuntza-atala 
PARKE EOLIKOAREN MUNTAKETA ETA MANTENTZE MEKANIKOA 
 
Kodea: UF0218 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
muntaketa, mantentze-lan eta konponketa mekanikoari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lan-plana garatzea muntaketa-proiektu batean edo mantentze mekanikoko lan jakin batean oinarrituta. 

EI1.1 Energia eolikoko instalazio baten elementu mekanikoak identifikatzea muntaketa-proiektu batean edo memoria 
tekniko batean. 
EI1.2 Eskema sinboliko sinpleak egitea muntaketaren xehetasunarekin edo mantentze-lanetako jardunarekin lotuta. 
EI1.3 Muntaketan edo mantentze mekanikoan egin beharreko zereginak deskribatzea eta sekuentziatzea eta 
horretarako erabili behar diren erremintak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.4 Lan-ingurune batek izan behar dituen ezaugarriak definitzea mantentze-lanetako jarduera edo muntaketa-prozesu 
mekanikoak egin aurretik eta segurtasun-eskakizunak aipatzea. 

A2: Energia eolikoko instalazio batean aerosorgailu baten muntaketa mekanikoko eragiketak egitea. 
EI2.1 Beharrezkoak diren materialen eta ekipamenduen zuinketa egitea tokian bertan eta horien kokapena zehaztea 
muntatzeko. 
EI2.2 Dorrearen zatiak edo dagokion egitura mihiztatzeko prozedurak deskribatzea eta lerrokadurarekin, 
bertikaltasunarekin eta eustearekin lotutako eskakizunak ezartzea. 
EI2.3 Dorrean aldamio esekia edo turbina jartzeko eragiketak egitea, eskatutako segurtasun- eta kalitate-irizpideak 
betez. 
EI2.4 Ekipamendu guztien, sorgailuaren eta transformadorearen konexio elektrikoak egitea. 
EI2.5 Sarera konektatuta ez dauden instalazio eoliko txikien muntaketa mekanikoko eragiketak egitea 

A3: Energia eolikoko instalazio batean prebentziozko mantentze mekanikoko eragiketak egitea eta, horretarako, mantentze-
lanei buruzko eskuliburuak behar bezala interpretatzea eta egin beharreko jardunei buruzko argibide orokorrei jarraitzea. 

EI3.1 Ekipamendu eta elementuetako estutze-momentuak egiaztatzea eta tarak zehaztea. 
EI3.2 Biderkagailua eta aerosorgailuaren bestelako elementu dinamikoak koipeztatzea eta olioa aldatzea. 
EI3.3 Energia eolikoko ekipamenduak eta instalazioak behar bezain garbi eta estankotasun-egoera egokian daudela 
aztertzea eta egoera horri eustea. 
EI3.4 Prebentziozko mantentze mekanikoko zereginekin lotutako dokumentuak eta txostenak idaztea. 

A4: Energia eolikoko instalazio batean mantentze mekanikoko eragiketa zuzentzaileak egitea eta, horretarako, mantentze-
lanei buruzko eskuliburuak, planoak, proiektuak eta argibideak behar bezala interpretatzea. 

EI4.1 Ohiko matxura mekaniko ez espezializatuak detektatzea, aztertzea eta balioestea. 
EI4.2 Jarduteko sekuentzia matxurak konpontzeko metodo eta prozedura sistematikoen arabera garatzea eta jardunaren 
kalitatea eta segurtasuna bermatzea. 
EI4.3 Detektatutako matxura konpontzeko beharrezkoak diren ekipamenduak, erremintak eta tresnak definitzea. 
EI4.4 Matxuratuta dagoen elementua konpontzea edo aldatzea eta ongi funtzionatzen duela egiaztatzea zerbitzua berriz 
martxan jarri aurretik. 
EI4.5 Aerosorgailua funtzionamendu nominalean berrezartzeko beharrezkoak diren protokoloak definitzea. 
EI4.6 Mantentze zuzentzaile mekanikoko zereginekin lotutako dokumentuak eta txostenak idaztea. 

 
Edukiak: 
1.  Energia eolikoko instalazioen muntaketa eta mantentze mekanikoaren metodologia. 

- Instalazio-motak: 31 
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• Obra zibila: Sarbideak. Linea elektrikoen eta komunikazioetarako kutxatilak eta zangak. Aerosorgailuaren 
zimenduak. 

• Makina eolikoa. Aerosorgailua. 
• Azpiestazio elektrikoa. 
• Dorre meteorologikoak. 
• Bestelako instalazioak. 

- Parke eolikoen eta aerosorgailuen muntaketa eta mantentze mekanikoa: 
• Lan-metodologia parke eoliko batean: muntaketa, martxan jartzea, mantentze-lan prebentibo eta 

zuzentzaileak, laneko ekipamenduak. 
• Instalazioak prestatzeko eta zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
• Muntaketa-faseak. Antolamendua eta segurtasun-plana. 
• Kalitatea muntaketan. Baldintza teknikoen agiria. 
• Lanaren dokumentazio teknikoko prozesuak. 
• Matxuren tipologia. 
• Mantentze-lanetako programa. 
• Matxuren diagnostikoa energia eolikoko instalazioetan. 
• Instalazio bateko osagaien isolamendu mekanikorako eta elektrikorako prozedurak, mantentze-lan 

zuzentzaileak egin ahal izateko. 
• Instalazioen osagai mekanikoak konpontzeko metodoak. 
• Jardueren azterketa ekonomikoa. 
• Instalazio eolikoen muntaketa eta mantentze mekanikoa egiteko ohikoenak diren ekipamenduak eta 

erremintak. 
• Segurtasun-sistemak mantentze-lanetarako. 

2.  Energia eolikoko instalazioen muntaketa eta mantentze mekanikoa. 
- Muntaketa mekanikoaren egituraren diseinua. 
- Mantentze mekanikoaren egituraren diseinua. 
- Aerosorgailuen muntaketa eta mantentze mekanikoaren teknikak eta eragiketak: 

• Zimenduak eta dorrea. 
• Eraikuntza-prozesua. 
• Torloju bidezko loturen printzipio nagusiak: Lotura bihurritua, parea. Lotura tenkatua, trakzio-indarra. 

Zatien arteko loturak estutzeko prozedurak. Tenkatua dorrearen oinarrian. Momentu altuetako erabilitako 
erremintak. Prebentziozko mantentze-lanak Nacelle eta ezaugarri tekniko-teknologikoak: abatza eta 
konoa: Pala-errodamenduen biraketa-printzipioak eta zilindroen mugimenduak. Abatzaren mihiztadura 
eta mantentze-lanak. Jartzeko prozesua. Funtzionamendua. Palak: Atalen deskribapena. Palen 
kontzeptu nagusiak. Muntaketa, maneiua, jartzea eta estutzeko prozesua. Estutzearen eragina 
errodamenduaren asentamenduan eta pitch-aldeak. Erritmo-aldaketako sistema: Pitch positiboa eta 
negatiboa. Prebentziozko mantentze-lanetako eta arazoak detektatzeko prozedurak. Mantentze-lan 
zuzentzaileak. Ardatz geldoa: deskribapena eta funtzionamendua. Elementuaren garrantzia. Muntaketa 
eta prebentziozko mantentze-lanak, estutzeak, koipeztatzeak eta ixte-eraztunak. Mantentze-lan 
zuzentzaileak eta zuzentzaile handiak. Orientazio-sistemak, Yaw: Deskribapena eta funtzionamendua. 
Lotutako sistemak (haizearen norabidearen kontrola eta kableen biribilkatze-kontrola). Muntaketa eta 
mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak. Erroduraren hausturak. Biderkagailua: Deskribapena eta 
funtzionamendua. Hainbat eredu. Birzirkulazioa eta hoztea, osagaien deskribapena eta 
funtzionamendua. Muntaketa, mantentze-lan prebentiboa, zuzentzailea eta prediktiboa. Ikuskapen 
bisualak, txirbilak, bideoskopioa, bibrazioen azterketa eta olio-azterketa. Biderkagailu-aldaketa. 
Biderkagailuaren konponketa. Balazta: Balazta-zirkuitua, matxardak, balaztatzeko materialak eta diskoak 
Transmisio-ardatza: kardana, lerrokadura, junturak, koipeztatzea, errotulak, torlojuak eta estutze-
momentua Sorgailua: Deskribapena eta funtzionamendu orokorra. Muntaketa. Lerrokadura. Mantentze-
lan prebentiboak, zuzentzaileak eta zuzentzaile handiak. Akoplamendua: Funtzioen deskribapena eta 
estutze-momentuek irristatzeko duten garrantzia. Ereduak. Motelgailua. Muntaketa. Mantentze-lan 
prebentiboak eta zuzentzaileak. Oliohidraulikoa (konbentzionala eta proportzionala). Multzo hidraulikoa. 
Sistema hidraulikoa aerosorgailuaren barruan. Aerosorgailu baten eskema hidraulikoa. Eskema orokorra. 
Funtzionamendu-eskemak. Tanga eta bastidorea. Olioa. Iragazketa. Ponpa, Presioa mugatzeko 
balbulak. Presioaren erredukzio-balbulak. Metagailuak. Muntaketa. Mantentze-lan prebentiboak eta 
zuzentzaileak. Hozte-sistema. Funtzionamendua. Muntaketa eta mantentze-lanak. Biraketa-sistema: 
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Yaw-aren motoerreduktoreak, balazta hidraulikoak, amarratze-torlojuen estutze-momentua. Polipastoa 
Haize-orratza eta Anemometroa: Seinaleen doikuntza eta egiaztapena. 

• Aerosorgailuaren bestelako elementuak: Potentziaren zirkuitu elektrikoak: Funtzionatzeko moduak, 
dimentsioak, ezaugarriak, babesak, ebakitzeko eta aginteko elementuak, eusteko torlojuen estutze-
momentuak. Elementu osagarriak: Erlazioa eta sentsoreen funtzionamendua (bibrazioak, abiadura, 
tenperatura eta abar). Haizagailuak. Igogailua. Berokuntzako erresistentziak eta abar. 

• Lanaren dokumentazio teknikoko prozesuak. Lan-parteak. 
• Dokumentazioa eta datu-baseetan adieraztea. 

3.  Mekanika espezifikoa. 
- Momentuak kontrolatzeko eta koipeztatzeko erremintaren erabilera. 
- Makinaren mihiztadura lantegian eta landan jartzeko prozesua. 
- Prebentziozko mantentze-lanak. 
- Materialak ezagutzea. 
- Mekanizazioaren teknologia: Tornua, fresa eta ebakitzeko erremintak. 
- Soldadura: Soldaduraren teknologia. Soldadura-motak, elektrodoak). 

 
 
5.2 prestakuntza-atala 
PARKE EOLIKOAREN MUNTAKETA ETA MANTENTZE ELEKTRIKOA 
 
Kodea: UF0219 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
muntaketa, mantentze-lan eta konponketa elektrikoari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lan-plana garatzea muntaketa-proiektu batean edo mantentze elektrikoko lan jakin batean oinarrituta. 

EI1.1 Energia eolikoko instalazio baten elementu elektrikoak identifikatzea muntaketa-proiektu batean edo memoria 
tekniko batean. 
EI1.2 Eskema sinboliko sinpleak egitea muntaketaren xehetasunarekin edo mantentze-lanetako jardunarekin lotuta. 
EI1.3 Muntaketan edo mantentze elektrikoan egin beharreko zereginak deskribatzea eta sekuentziatzea eta horretarako 
erabili behar diren erremintak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.4 Lan-ingurune batek izan behar dituen ezaugarriak definitzea mantentze-lanetako jarduera edo muntaketa-prozesu 
elektrikoak egin aurretik eta segurtasun-eskakizunak aipatzea. 

A2: Energia eolikoko instalazio batean aerosorgailu baten muntaketa elektrikoko eragiketak egitea. 
EI2.1 Beharrezkoak diren materialen eta ekipamenduen zuinketa egitea tokian bertan eta horien kokapena zehaztea 
muntatzeko. 
EI2.2 Ekipamendu guztien, sorgailuaren eta transformadorearen konexio elektrikoak egitea. 
EI2.3 Sarera konektatuta ez dauden instalazio eoliko txikien muntaketa elektrikoko eragiketak egitea. 

A3: Energia eolikoko instalazio batean prebentziozko mantentze elektrikoko eragiketak egitea eta, horretarako, mantentze-
lanei buruzko eskuliburuak behar bezala interpretatzea eta egin beharreko jardunei buruzko argibide orokorrei jarraitzea 

EI3.1 Ekipamendu eta elementuetako estutze-momentuak egiaztatzea eta tarak zehaztea. 
EI3.2 Energia eolikoko ekipamenduak eta instalazioak behar bezain garbi eta estankotasun-egoera egokian daudela 
aztertzea eta egoera horri eustea. 
EI3.3 Ekipamendu elektrikoak aztertzea eta mantentzea ongi funtzionatzen dutela bermatzeko. 
EI3.4 Prebentziozko mantentze elektrikoko zereginekin lotutako dokumentuak eta txostenak idaztea. 

A4: Energia eolikoko instalazio batean mantentze elektrikoko eragiketa zuzentzaileak egitea eta, horretarako, mantentze-
lanei buruzko eskuliburuak, ingeniaritza elektrikoak, proiektuak eta argibideak behar bezala interpretatzea. 

EI4.1 Ohiko matxura elektriko ez espezializatuak detektatzea, aztertzea eta balioestea. 
EI4.2 Jarduteko sekuentzia matxurak konpontzeko metodo eta prozedura sistematikoen arabera garatzea eta jardunaren 
kalitatea eta segurtasuna bermatzea. 33 
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EI4.3 Detektatutako matxura konpontzeko beharrezkoak diren ekipamenduak, erremintak eta tresnak definitzea. 
EI4.4 Matxuratuta dagoen elementua konpontzea edo aldatzea eta ongi funtzionatzen duela egiaztatzea zerbitzua berriz 
martxan jarri aurretik. 
EI4.5 Aerosorgailua funtzionamendu nominalean berrezartzeko beharrezkoak diren protokoloak definitzea. 
EI4.6 Mantentze zuzentzaile elektrikoko zereginekin lotutako dokumentuak eta txostenak idaztea. 

 
Edukiak: 
1.  Elektroteknia eta elektromagnetismoa 

- Elektroteknia: Elektrizitateari eta elektromagnetismoari buruzko oinarri orokorrak. 
• Elektrizitatearen izaera: Kontzeptuak eta oinarrizko legeak. Magnitude elektrikoak. 
• Magnetismoa eta elektromagnetismoa: Kontzeptuak eta oinarrizko legeak. Magnitude magnetikoak. 

- Zirkuitu elektrikoak: 
• KZ eta KA zirkuituak. 
• Sinbologia. 
• Irudikapen grafikoa. 

- Magnitude elektrikoen neurketa: 
• Prozedura. 
• Neurtzeko tresnak. 

2.  Energia eolikoko instalazioen muntaketa eta mantentze elektrikoaren metodologia 
- Parke eolikoen eta aerosorgailuen muntaketa eta mantentze-lanak. 
- Lan-metodologia parke eoliko batean: Muntaketa, martxan jartzea, mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak, 

laneko ekipamenduak. 
- Instalazioak prestatzeko eta zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Muntaketa-faseak. Antolamendua eta segurtasun-plana. 
- Kalitatea muntaketan. Baldintza teknikoen agiria. 
- Lanaren dokumentazio teknikoko prozesuak. 
- Matxuren tipologia. 
- Mantentze-lanetako programa. 
- Matxuren diagnostikoa energia eolikoko instalazioetan. 
- Instalazio bateko osagaien isolamendu mekanikorako eta elektrikorako prozedurak, mantentze-lan zuzentzaileak 

egin ahal izateko. 
- Instalazioen osagai elektrikoak konpontzeko metodoak. 
- Jardueren azterketa ekonomikoa. 
- Instalazio eolikoen muntaketa eta mantentze elektrikoa egiteko ohikoenak diren ekipamenduak eta erremintak. 
- Txostenak eta dokumentuak idaztea. Lan-parteak. 
- Segurtasun-sistemak mantentze-lanetarako. 

3.  Sare elektrikoen eta transformazio-zentroaren muntaketa eta mantentze-lanak 
- Parkea osatzen duten sare elektrikoak. 

• Osaera eta ezaugarri teknikoak eta muntaketari dagozkionak. 
• Funtsezko osagaien deskribapena. (Generazio-zirkuituak, kontrol-zirkuituak eta zerbitzu osagarriak). 
• Lur-zirkuituak. 
• Sare elektrikoetako matxuren tipologia. 
• Sare elektrikoen muntaketa eta mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 

- Transformazio-zentroak: 
• Propietateak eta aplikazioak. 
• Ohiko antolamenduak. 
• Eskema elektrikoak. 
• Transformazio-zentroko matxuren tipologia. 
• Transformazio-zentroen muntaketa eta mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 

- Tentsio ertaineko gelaxkak: 
• Motak eta funtzioak. 
• Maniobra-, ebaketa- eta babes-gailuak. 
• Eskema elektrikoak eta araudia. 
• Tentsio ertaineko gelaxken muntaketa eta mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 

34 

 
 
 

 



 
 

Parke eolikoen muntaketaren eta 
mantentze-lanen kudeaketa 

4.  Sorgailu eta motor elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanak 
- Sorgailu elektrikoak 

• Sorgailu-motak: Alternadore sinkronoak eta asinkronoak. Eragiketa-printzipioa. Eraikuntza- eta 
teknologia-alderdiak. 

• Errotore harilkatudun makina asinkronoa: Makinaren deskribapena. Funtzionamendua. 
• Izar-triangelua konexioa. 
• Irristatzearen kontzeptua eta energia-balantzea (azpisinkronoa, sinkronoa, hipersinkronoa). 
• Sorgailuen babesa. 
• Behe-tentsioko eta tentsio ertaineko erregelamendu elektroteknikoa. 
• Sorgailu elektrikoaren muntaketa, akoplamendua, lerrokadura eta interkonexioa. 
• Aerosorgailuaren mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. Eskuilen, errodamenduen eta 

konexioen egiaztapena eta aldatzeko metodoa. Isolamenduaren egiaztapena. 
- Motor elektrikoak: 

• Korronte alternoko motor asinkronoak, urtxintxa-kaiolazkoak: Eragiketa-printzipioa. Eraikuntza- eta 
teknologia-alderdiak. 

• Korronte alternoko motor asinkronoak, errotore harilkatuzkoak: Eragiketa-printzipioa. Eraikuntza- eta 
teknologia-alderdiak. 

• Abiatze-motak eta motorren babeste elektrikoa. 
5.  Aerosorgailu batean kaxa elektrikoen muntaketa eta mantentze-lanak 

- Kaxak: Ground, Top eta Hub. 
- Hari bakarreko diagrama elektrikoak. 
- Hiru hariko diagrama elektrikoak. 
- Kaxetan gailu elektrikoen/elektronikoen antolamendua. Eragiketa-printzipioa, horien eraikuntza- eta teknologia-

alderdiak. 
- Babesak, katigatzeak eta segurtasunak. 
- Muntatzeko, martxan jartzeko eta mantentzeko prozedura. 

6.  Tresneria-ekipamenduen muntaketa eta mantentze-lanak 
- Magnitude fisikoen kontzeptu orokorrak: 
- Presioa, emaria, tenperatura, nibela, bibrazioak, abiadura eta abar. 
- Honako hauen neurgailuen deskribapen teknikoa, ezaugarriak, hautaketa, instalazioa eta konfigurazioa: 
- Abiadura (Encoder). 
- Bibrazioak. 
- Emaria. Presioa. Tenperatura. Eta abar. 
- Tresneria-ekipamenduen mantentze-lanak: Egiaztapena eta diagnostikoa. Muntaketa eta desmuntaketa. 

Konponketa. 
7.  Parkeko azpiestazioaren kontroleko teleagintean jardutea 

- Softwarearen eta hardwarearen eraketa, funtzionamendua (lokala eta urrunekoa). 
- Monitorizazioa eta aldagaien doikuntza, datu-baseak, matxurak eta abar. 

 
 
5.3 prestakuntza-atala 
PARKE EOLIKOAK KONTROLATZEKO ETA ERREGULATZEKO SISTEMEN 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0220 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
parke eolikoen muntaketari, mantentzeari eta konpontzeari dagokionez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lan-plana garatzea kontrolatzeko eta erregulatzeko sistema baten muntaketa-proiektu batean edo mantentze-lan jakin 
batean oinarrituta. 

EI1.1 Energia eolikoko instalazio bat kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuak identifikatzea muntaketa-proiektu 
batean edo memoria tekniko batean. 
EI1.2 Eskema sinboliko sinpleak egitea muntaketaren xehetasunarekin edo mantentze-lanetako jardunarekin lotuta. 
EI1.3 Kontrolatzeko edo erregulatzeko sistemen muntaketan edo mantentze-lanetan egin beharreko zereginak 
deskribatzea eta sekuentziatzea eta horretarako erabili behar diren erremintak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.4 Lan-ingurune batek izan behar dituen ezaugarriak definitzea kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemen mantentze-
lanetako jarduera edo muntaketa-prozesua egin aurretik eta segurtasun-eskakizunak aipatzea. 

A2: Energia eolikoko instalazio batean aerosorgailu bat kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemen muntaketa-eragiketak 
egitea. 

EI2.1 Beharrezkoak diren materialen eta ekipamenduen zuinketa egitea tokian bertan eta horien kokapena zehaztea 
muntatzeko. 
EI2.2 Sorgailu bat kontrolatzeko eta erregulatzeko ekipamenduen interkonexioak egitea. 

A3: Energia eolikoko instalazio batean kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemen prebentziozko mantentze-eragiketak egitea 
eta, horretarako, mantentze-lanei buruzko eskuliburuak behar bezala interpretatzea eta egin beharreko jardunei buruzko 
argibide orokorrei jarraitzea 

EI3.1 Energia eolikoko ekipamenduak eta instalazioak behar bezain garbi eta estankotasun-egoera egokian daudela 
aztertzea eta egoera horri eustea. 
EI3.2 Kontrolatzeko eta erregulatzeko ekipamenduak aztertzea eta mantentzea ongi funtzionatzen dutela bermatzeko. 
EI3.3 Kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemen prebentziozko mantentze-lanekin lotutako dokumentuak eta txostenak 
idaztea. 

A4: Energia eolikoko instalazio batean kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemen mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea 
eta, horretarako, mantentze-lanei buruzko eskuliburuak, planoak, proiektuak eta argibideak behar bezala interpretatzea. 

EI4.1 Ohiko matxura ez espezializatuak detektatzea, aztertzea eta balioestea. 
EI4.2 Jarduteko sekuentzia matxurak konpontzeko metodo eta prozedura sistematikoen arabera garatzea eta jardunaren 
kalitatea eta segurtasuna bermatzea. 
EI4.3 Detektatutako matxura konpontzeko beharrezkoak diren ekipamenduak, erremintak eta tresnak definitzea. 
EI4.4 Matxuratuta dagoen elementua konpontzea edo aldatzea eta ongi funtzionatzen duela egiaztatzea zerbitzua berriz 
martxan jarri aurretik. 
EI4.5 Aerosorgailua funtzionamendu nominalean berrezartzeko beharrezkoak diren protokoloak definitzea. 
EI4.6 Mantentze zuzentzaile elektronikoko zereginekin lotutako dokumentuak eta txostenak idaztea. 

 
Edukiak: 
1.  Elektronika 

- Elementu aktibo eta pasibo elektronikoak ezagutzea eta aztertzea. Erresistentziak, kondentsadoreak, 
induktantziak, diodoak, transistoreak eta abar. 

- Zirkuitu integratuak: Eragiketa-anplifikadoreak, bihurgailu analogikoak eta digitalak, eta abar. 
- Potentziaren gailu erdieroaleak: 

• Tiristoreak, GTO tiristoreak, MOSFET transistoreak, IGBT transistoreak. 
• Eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 

- Zirkuitu elektronikoak: 
• Elikatze-iturriak. 
• DC-AC eta AC-DC potentzia-bihurgailuak IGBTekin (Inbertsoreak eta artezgailu aktiboak). 
• IGBTa, potentzia-etengailu azkarra. 
• IGBTen driverrak. 
• Eragiketa-printzipioa eta eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 

2.  Potentzia-sistema elektronikoaren muntaketa eta mantentze-lanak aerosorgailuan. 
- Kondentsadoreen busa (energia-biltegiratze ertaina). 

• Eragiketa-printzipioak, eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
• Polipropileno-kondentsadoreak (snubber-ak). 

- Korronte-kaptadoreak (Hall-efektua duten zelulak). Eragiketa-printzipioak, eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
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- Crowbar-a (gaintentsioen aurkako babesa). Eragiketa-printzipioak, eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
- PWM (pultsu-zabaleraren modulazioa) kontrola duen inbertsorea. Eragiketa-printzipioak, eraikuntza- eta 

teknologia-alderdiak. 
- Artezgailu aktiboa. Eragiketa-printzipioak, eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
- Muntaketarako eta mantentze-lanetako prozedurak eta eragiketak. 
- Egiaztapen-sistema eta abiarazte-prozedura. 

3.  Kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemaren muntaketa eta mantentze-lanak aerosorgailuan. 
- CCU (Converter Control Unit) kontrol-unitatea: Funtzionamendua eta eraketa. 
- Interfazea sorgailuaren kontrol-sistema nagusiarekin: Komunikazioak. 
- Sorgailu elektrikoaren integrazioa, artezgailu aktiboa, inbertsorea, apareilajea eta kontrola (CCU). 
- Firmwarea CCUra kargatzea. 
- PLC (Kontrol logiko programagarria): 

• Hardwarearen konfigurazioa eta osaera, programazioa, kableak. 
• Matxuren azterketa. 

- Muntaketarako prozedurak eta eragiketak 
- Monitorizazioko erremintak eta programazioa. 
- Funtzionamendua, lokala-urrunekoa. 
- Aldagaien monitorizazioa. 
- Parametro-aldaketa. 
- Mantentze-lanetarako eragiketak eta prozedura: Mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 

4.  Parkeko azpiestazioaren kontroleko teleagintearen muntaketa eta mantentze-lanak. 
- Eragiketa-printzipioak, eraikuntza- eta teknologia-alderdiak. 
- Muntaketarako prozedura eta eragiketak. 
- Mantentze-lanetarako eragiketak eta prozedura: Mantentze-lan prebentiboak eta zuzentzaileak. 

 
 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua:  
PARKE EOLIKOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK KUDEATZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0050 

6 
 

Iraupena: 160 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Energia eolikoko instalazioen muntaketa-eragiketetako kalitate-irizpideak definitzea dokumentazio teknikotik abiatuta, 
prozedura normalizatuak eta dagozkion erregelamentazioak aplikatuta eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI1.1 Lan-eremua prestatzeko eskatzen diren betekizunak definitzen laguntzea, obraren eskakizunekin bat etorrita, eta 
dagozkion laneko arrisku espezifikoak identifikatzen eta neurri zuzentzaileak proposatzen parte hartzea. 
EI1.2 Ekipamenduen eta materialen desplazamendurako planak egiten parte hartzea eta egin beharreko lanerako leku 
egokienean kokatzea, segurtasun-baldintzetan. 
EI1.3 Dorrearen zatien mihiztadura gainbegiratzeko puntu kritikoak definitzen laguntzea, bertikaltasuna, estutze-
momentuak eta estankotasuna bermatzeko. 
EI1.4 Lerrokadurarekin, bertikaltasunarekin, estutze-momentuekin eta estankotasunarekin lotutako irizpideak definitzen 
laguntzea, aldamio esekia dorrean jartzeko. 
EI1.5 Errotorearen muntaketa gainbegiratzeko irizpideak definitzen laguntzea eta abatzaren horizontaltasuna, estutze-
momentuak eta palaren egoera eta sarkura egiaztatzea. 
EI1.6 Behe-tentsioko eta tentsio ertaineko instalazio elektrikoaren gauzatzearen eta kontrolaren koordinazioan esku 
hartzea, ezarritako prozeduren eta aplikatu beharreko erregelamentazioaren arabera. 
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A2: Energia eolikoko instalazioetan eragiketa-maniobrak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta eta dagozkion arauzko 
prozedurak aplikatuta eta betiere, erreminta, ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz 
jardunez. 

EI2.1 Aerosorgailuak martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketa-maniobrak egiten parte hartzea. 
EI2.2 Instalazioko hainbat puntutan aldagaien neurketak egiten esku hartzea argibide teknikoei jarraikiz eta dagozkien 
euskarri dokumentaletan edo informatikoetan biltegiratzea. 
EI2.3 Instalazioa erregulatzeko iradokizuna egitea lortutako neurketen eta espezifikazio teknikoen arabera, 
errendimendua optimizatuta efizientzia-irizpideekin, eta ongi funtzionatzen duela egiaztatzea. 

A3: Parke eolikoen telekontroleko sistemen bitartez eragiketan jardutea. 
EI3.1 Teleaginte-sistemak emandako informazioa interpretatzea eta erreferentziako parametroekin kontrastatzea. 
EI3.2 Sarera konektatutako parke eolikoetako instalazioen eragiketan parte hartzea, telekontroleko sistemen bitartez. 
EI3.3 Telekontroleko sistemak sortutako informazioaren kudeaketan eta prestaketan parte hartzea, gero produktibitate-
datu moduan erabiltzeko. 

A4: Energia eolikoko instalazioen mantentze-lan zuzentzaileko prozesuak gainbegiratzen elkarlanean aritzea. 
EI4.1 Jasotako eta sortutako dokumentazio teknikoa eta administratiboa aztertzen eta erabiltzen esku hartzea, eta 
energia eolikoko instalazioetako ekipamenduen eta instalazioen mantentze-lan zuzentzaileak eta konponketak 
gainbegiratzea. 
EI4.2 Mantentze-lan zuzentzaileetan esku hartzen duten pertsonen lana koordinatzen parte hartzea eta programatutako 
helburuak betetzen direla zaintzea. 
EI4.1 Mantentze-lanetan kalitatea kontrolatzen esku hartzea eta, horretarako, kostuak arrazionalizatzea, eta 
kontingentziak efizientziarik handienarekin konpontzen eta programatutako helburuak betetzen laguntzea. 

A5: Energia eolikoko instalazioetan mantentze zuzentzaileko eragiketak egiten parte hartzea. 
EI5.1 Hainbat instalazio eolikoetan izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzen parte hartzea. 
EI5.2 Konpontzeko prozedura iradokitzea, matxura identifikatu ostean. 
EI5.3 Matxuren konponketan laguntza ematea. 
EI5.4 Jardunari buruzko txostena betetzen esku hartzea. 

A6: Materialak eta pertsonak aerosorgailu batera igotzeko eta jaisteko maniobrak aztertzen parte hartzea eta maniobra 
horiek segurtasunez egiteko beharrezkoak diren prozedurak eta ekipamenduak deskribatzen laguntzea. 

EI6.1 Langileak aerosorgailu batera igo edo aerosorgailu batetik jaisteko segurtasun-eskakizunak ezartzen esku hartzea 
EI6.2 Materialak eta erremintak aerosorgailura igotzeko eta aerosorgailutik jaisteko beharrezkoak diren prozedurak eta 
ekipamenduak definitzen parte hartzea. 
EI6.3 Babes-guneak seinalatzen eta mugatzen parte hartzea, muntaketan eta mantentze-lanetan egindako kargen 
jasotze-zereginetan. 

A7: Energia eolikoko instalazio batean aerosorgailu baten muntaketa-eragiketak egitea. 
EI7.1 Beharrezkoak diren materialen eta ekipamenduen zuinketa tokian bertan egiten esku hartzea eta horien kokapena 
zehazten laguntzea, muntatzeko. 
EI7.2 Aerosorgailu baten muntaketa mekanikoko eragiketetan parte hartzea. 
EI7.2 Ekipamendu guztien, sorgailuaren eta transformadorearen konexio elektrikoak egiten parte hartzea. 
EI7.3 Sarera konektatuta ez dauden instalazio eoliko txikien muntaketa mekanikoko eragiketetan parte hartzea 

A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI8.1 Arduraz jokatzea giza harremanetan zein egin beharreko lanetan. 
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI8.3 Zuhurtziaz eta jasotako jarraibideen arabera ekitea egitekoei, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen 
saiatzea. 
EI8.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI8.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI8.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1.  Energia eolikoko instalazioen muntaketa: 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea. 
- Ekipamenduen eta materialen desplazamendurako planak egitea eta leku egokienean kokatzea. 
- Dorrearen zatien mihiztadura gainbegiratzeko puntu kritikoak, bertikaltasuna, estutze-momentuak eta 

estankotasuna bermatzeko. 
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- Lerrokadurarekin, bertikaltasunarekin, estutze-momentuekin eta estankotasunarekin lotutako irizpideak, aldamio 
esekia dorrean jartzeko. 

- Errotorearen muntaketa gainbegiratzeko irizpideak, abatzaren horizontaltasuna, estutze-momentuak eta palaren 
egoera eta sarkura egiaztatuz. 

- Behe-tentsioko eta tentsio ertaineko instalazio elektrikoaren gauzatzearen eta kontrolaren koordinazioa, ezarritako 
prozeduren eta aplikatu beharreko erregelamentazioaren arabera. 

2.  Eragiketa-maniobrak energia-instalazioetan: 
- Aerosorgailuak martxan jartzeko eta gelditzeko eragiketa-maniobrak. 
- Aldagaien neurketak instalazioko hainbat puntutan, argibide teknikoei jarraikiz eta dagozkien euskarri 

dokumentaletan edo informatikoetan biltegiratuta. 
- Instalazioa erregulatzea lortutako neurketen eta espezifikazio teknikoen arabera. 

3.  Energia eolikoko instalazioen mantentze zuzentzaileko prozesuak: 
- Mantentze-lanetako kalitatearen kontrola eta, horretarako, kostuak arrazionalizatzea, eta kontingentziak 

efizientziarik handienarekin konpontzen eta programatutako helburuak betetzen laguntzea. 
- Matxuratuta dagoen elementuaren konponketa edo ordezkapena eta ongi funtzionatzen duela egiaztatzea 

zerbitzua berriz martxan jarri aurretik. 
- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Konponketa-prozeduraren deskribapena. 
- Matxuren konponketa egoera espezializatuan. Jardunari buruzko txostena betetzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduen eta erreminten azterketa eta lan egiteko moduan mantentzea. 

4.  Laneko arriskuak: 
- Segurtasuna materialak eta pertsonak aerosorgailu batera igotzean eta jaistean. 
- Materialak eta erremintak aerosorgailura igotzeko eta aerosorgailutik jaisteko beharrezkoak diren prozeduren eta 

ekipamenduen definizioa. 
5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 

- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
*GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0615_3 
Energia eolikoko 
instalazioen muntaketa-
proiektuak 

• Bide-ingeniaria 
• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa. 

2 urte 

MF0616_3 
Energia eolikoko 
instalazioen erabilera eta 
haiek martxan jartzeko lanak 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa. 

2 urte 

MF0617_3 
Energia eolikoko 
instalazioen mantentze-
lanen kudeaketa 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa 

2 urte 

MF0618_2 
Segurtasuna eta lanbide-
arriskuen ebaluazioa parke 
eolikoetan 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa, biek 

prestakuntza espezifikoa izan behar dute 
Lanbide Arriskuen Prebentzioan. 

2 urte 

MF0619_2 
Energia eolikoko 
instalazioen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa. 

2 urte 

 
**Azken 5 urteotan egiaztatua 
 
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 gainera Hezkuntza 

Ministerioak, edo baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Kudeaketa-gela 45 60 

Energia eolikoaren lantegia 200 200 

Prebentzioko instalazioak 150 150 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 
Kudeaketa-gela X X X X X 

Energia eolikoaren lantegia X X   X 

Prebentzioko instalazioak    X  
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbela. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Inprimagailua 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Kudeaketarako eta mantentze-lanetarako software espezifikoa 

Energia eolikoaren lantegia 

Makina-erreminta, ekipamenduak eta materiala: 
− Mekanizazio-zentroa eta lotutako ekipamendua: Tornuak, Fresatzeko 

makinak. Artezgailua, Zerratzeko makina. Zutabe-zulagailua. Esmerila. 
− Soldadura-kabinak eta lotutako ekipamendua 
− Soldadura oxiazetilenikoko ekipamenduak. 
− Doitzeko eta kalibratzeko erremintak dituzten ekipamenduak  
− Lan mekanikoetarako ekipamendua duten erreminta-kaxak. 
− Elektrizitate-lanetarako ekipamendua duten erreminta-kaxak (behe-tentsioa, 

erdi-tentsioa eta goi-tentsioa) 
− Erreminta-armairuak (Erreminta bereziak) 
− Giltza dinamometrikoak 
− Momentu-biderkagailuak 
− Momentu-kontrola duten bihurkin birakaria 
− Tortsionadore hidraulikoa 
− Tenkagailu hidraulikoa 
− Ardatz-lerrokatzaile digitala 
− Garabi txikia 
− Lan-mahaiak 
− Guraize-eskailerak, 3 m-ko garaiera. 43 
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Neurketa-ekipamenduak 
− Osziloskopioak 
− Erregistradorea 
− Polimetro digitalak 
− Fasimetroa 
− Takometro optikoa 
− Errele-egiaztagailua 
− Isolamendu elektrikoaren neurgailua 
− Pintza anperimetrikoak 
− Infragorri-termometroa / kamara termografikoa 
− Bibrazio-aztergailua. 
− Talka-pultsuen aztergailua 
Probetarako ekipamenduak eta mahaiak: 
− Aerosorgailuak / aerosorgailu-azpimultzoak. 
− Potentzia bihurtzeko ekipamenduak 
− Aerosorgailuetako kontrol- eta eragiketa-ekipamenduak 
− Sentsorikako praktiketarako mahaia 
− Ardatzen lerrokadurako praktiketarako mahaia 
− Errodamenduen praktiketarako mahaia 
− Torloju bidezko lotura bihurrituak eta tenkatuak egiteko eta egiaztatzeko 

praktiketarako mahaia 
− Balazta- eta blokeo-sistemetarako praktiketarako mahaia 
− Aerosorgailuetan oliohidraulikorako praktiketarako mahaia 
− Tentsio ertaineko gelaxkak dituen praktiketarako mahaia (Sorketaren 

konfigurazioa). 
− Transformazio-zentroko praktiketarako mahaia (Transformatuak). 

Arriskuak prebenitzeko 
instalazioak parke eolikoetan 

Instalazioak** 
− Aerosorgailuaren dorrea (bi zati, 30 bat metro) aldamio esekiarekin 
− Aerosorgailuen jasogailuak dituzten praktiketarako instalazioak. 
− Laneko arrisku elektrikoen praktiketarako instalazioak, tentsio ertaineko 

gelaxkak dituztenak. 
Babes-ekipamenduak 
− Arnes integrala, eslingarekin eta xurgatzeko sistemarekin 
− Segurtasun-sokak, energia xurgatzekoarekin 
− Noranzko biko jaitsigailu automatikoa 
− Ez erortzekoak 
− Larrialdiko jaitsigailua 
− Segurtasun-kaskoa, kokospekoarekin 
− Eraso mekanikoen aurkako eskularruak 
− Eskularru dielektrikoak 
− Aurpegiko pantaila 
− Pertika, tentsio-gabeziaren adierazlearekin  
− Mosketoiak 
− Ukabileko blokeagailua 
− Euste-blokeagailua 
− Eskalatzeko soka ziurtatu-erdiautomatikoen sorta 
− Zipriztinen kontrako betaurrekoak. 
− Gas organikoentzako iragazkia duen maskara. 

 
**Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
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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 lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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