
 

 

ENERGIA ETA 
URA 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN KUDEAKETA 

 [3. maila] 





 
 

Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

Edukiak 
 
 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA 
 
IZENA ................................................................................................................................................................ 6 
KODEA .............................................................................................................................................................. 6 
LANBIDE-ARLOA.............................................................................................................................................. 6 
LANBIDE-EREMUA........................................................................................................................................... 6 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA ......................................................................................... 6 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA .......................................................................................................... 6 
GAITASUN OROKORRA .................................................................................................................................. 6 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-ATALEN ZERRENDA ...................... 6 
LANBIDE-INGURUNEA..................................................................................................................................... 6 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN IRAUPENA................................. 7 

 
 
II PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN LANBIDE-PROFILA 
 

1
2 

1. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 10 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN PROZESUAK GAINBEGIRATZEA ERREGIMEN 
EGONKORREAN 

 
2. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 11 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETA-MANIOBRAK KONTROLATZEA ABIATZE- ETA 
GELDITZE-PROZESUETAN ETA FUNTZIONAMENDU-EGOERA ANOMALOETAN 

 
3. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 14 

3 
4 

ZENTRAL ELEKTRIKOEN ERAGIKETA-ARLOAN INPLIKATUTAKO GIZATALDEA KOORDINATZEA  
ETA PRESTATZEA 

 
4. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 15 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PLANTAN JARDUTEA ETA LEHEN MAILAKO  
MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
III PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIRAKO PRESTAKUNTZA 

1
2 

4
3 

 
1. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 20 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PROZESUAK GAINBEGIRATZEA 
 
2. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 25 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAN ABIATZE- ETA GELDITZE-MANIOBRAK ETA EGOERA 
ANOMALOAK KONTROLATZEA 
 
3. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 31 
ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO ERAGIKETETAN INPLIKATUTAKO GIZATALDEAK KOORDINATZEA 
ETA HORIEI LAGUNTZEA 
 
4. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 33 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PLANTAKO ERAGIKETAK ETA LEHEN MAILAKO  
MANTENTZE-LANAK 3 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

5. prestakuntza-modulua: .............................................................................................................................37 5 ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA SARTZEKO IRIZPIDEAK 

PRESTATZAILEAK ......................................................................................................................................40 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK .....................................................................................41 
 
SARTZEKO IRIZPIDEAK..............................................................................................................................42 

 
 

4 

 
 
 

 



 
 

Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

 
 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN KUDEAKETA 
 
KODEA 
ENAL0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Energia elektrikoa. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA359_3 Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa (1698/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Eragiketa-lanak kudeatzea, koordinatzea eta kontrolatzea, produkzio-prozesuaren gainbegiraketa bultzatzea eta lehen 
mailako mantentze-lanak egitea zentral termoelektrikoetan, plantaren funtzionamendu egokia bermatuz fidagarritasunaren, 
energia-efizientziaren eta pertsonen, ingurumenaren eta instalazioen segurtasunaren ikuspuntutik. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1198_3: Zentral termoelektrikoetako eragiketen prozesuak gainbegiratzea erregimen egonkorrean 
-  UC1199_3: Zentral termoelektrikoetako eragiketa-maniobrak kontrolatzea abiatze- eta gelditze-prozesuetan eta 

funtzionamendu-egoera anomaloetan 
- UC1200_3: Zentral elektrikoen eragiketa-arloan inplikatutako gizataldea koordinatzea eta prestatzea. 
- UC1201_2: Zentral termoelektrikoetako plantan jardutea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere lanbide-jarduera garatzen du ikatz, gas, diesel, biomasa eta beste erregai batzuen zentral termikoen bidez, 
sorkuntza elektriko termosolarreko eta kogenerazioko instalazioak barne, sorkuntza termoelektrikora dedikatzen 
diren enpresen produkzio-arlo edo -departamentuan. 
 
Produkzio-sektoreak 
Energia-sektorean eta energia elektrikoa, gasa, lurruna eta ura produzitzeko eta banatzeko azpisektorean kokatuta 
dago, hala enpresa elektriko produzitzaileetan nola energia autohornitzeko sistema propioak dituzten beste industria-
enpresa batzuetan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
3023.019.2 Zentral termoelektrikoetarako eragiketen laguntzaile teknikoa. 
8161.001.9 Zentral termoelektrikoko plantako operadorea. 
8161.002.0 Zentral termoelektrikoko kontrol-operadorea. 
Kogenerazio-sistemen eragiketen eta mantentze-lanen arduraduna. 6 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0555: Zentral termoelektriko 
baten ekipamendu eta sistema 
nagusien gainbegiraketa 

90 

UF0556: Zentral termoelektriko 
baten ekipamendu eta sistema 
osagarrien gainbegiraketa 

60 MF1198_3 
Zentral termoelektrikoetako prozesuak 
gainbegiratzea 

200 

UF0557: Ekipamenduen eta 
sistemen deskarguaren eta lehen 
mailako mantentze-lanen 
gainbegiraketa 

50 

UF0558: Zentral termoelektriko 
baten abiatze eta gelditzeari 
dagozkion maniobrak. 

80 

UF0559: Zentral termoelektriko 
baten funtzionamenduko anomalia 
arruntei dagozkien maniobrak eta 
egiaztapenak 

80 
MF1199_3 
Zentral termoelektrikoetan abiatze- eta 
gelditze-maniobrak eta egoera 
anomaloak kontrolatzea 

230 

UF0560: Lan- eta ingurumen-
arriskuen prebentzioa zentral 
termoelektrikoetan 

70 

UF0561: Zentral elektriko bateko 
eragiketa-taldearen lanbide-
funtzioak eta prestakuntza 

50 MF1200_3 (ZEHARKAKOA). Zentral 
elektrikoetako eragiketetan 
inplikatutako gizataldeak koordinatzea 
eta horiei laguntzea 

100 
UF0562: Komunikazioak eta 
informazio-transmisioa zentral 
elektriko bateko eragiketa-taldean 

50 

UF0563: Zentral termoelektrikoetako 
plantako eragiketak eta horren 
mantentze-lanetarako zeregin 
osagarriak 

60 MF1201_2 
Zentral termoelektrikoetako plantako 
eragiketak eta lehen mailako mantentze-
lanak 

140 
UF0564: Lehen mailako mantentze-
lan prebentibo eta zuzentzaileak 
zentral termoelektriko batean 

80 

MP0121 
Zentral termoelektrikoetako eragiketen 
kudeaketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 
  

IRAUPENA, GUZTIRA 750  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 

1ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN 
PROZESUAK GAINBEGIRATZEA ERREGIMEN 

EGONKORREAN 
 

2. gaitasun-atala 

2ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO ERAGIKETA-MANIOBRAK 
KONTROLATZEA ABIATZE- ETA GELDITZE-PROZESUETAN 

ETA FUNTZIONAMENDU-EGOERA ANOMALOETAN 
 

3. gaitasun-atala 

4
3 ZENTRAL ELEKTRIKOEN ERAGIKETA-ARLOAN 

INPLIKATUTAKO GIZATALDEA KOORDINATZEA ETA 
PRESTATZEA 

 
4. gaitasun-atala 

ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PLANTAN JARDUTEA 
ETA LEHEN MAILAKO MANTENTZE-LANAK EGITEA 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN PROZESUAK 
GAINBEGIRATZEA ERREGIMEN EGONKORREAN 

 
Kodea: UC1198_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zentral termoelektriko baten planta eta oro har prozesuaren parametroak gainbegiratzea, funtzionamendu-baldintza 
egokiak ziurtatzeko fidagarritasunaren, energia-efizientziaren eta pertsonen, ingurumenaren eta instalazioen 
segurtasunaren ikuspuntutik. 

BI1.1 Turbina, sorgailu, galdara, ponpa, haizagailu, sistema elektriko, kontrol-sistema, tresneria eta gainerako 
ekipamendu eta sistemen egoera eta portaera operatiboa plantan jasotako informazioa kontuan izanik zehazten 
dira. 
BI1.2 Emariak, presioak, mailak, tenperaturak, zaratak, bibrazioak, balbulen eta karrera-amaieren posizioa, balizko 
ihesak, isuriak edo usain arrotzak eta prozesuko gainerako parametroak landako tresna desberdinek eta plantan 
egindako behaketek emandako neurriak kontuan izanik zehazten dira. 
BI1.3 Normaltzat hartutako balioak, doikuntza-puntuak eta prozesuaren funtsezko parametro bakoitzari dagozkion 
muga-balioak identifikatu eta interpretatu egiten dira, desbideratzeak edo anomaliak lehenbailehen detektatuz. 
BI1.4 Ingurumen-adierazleak, emisioei eta immisioei dagozkienak, interpretatu eta gainbegiratu egiten dira, 
berehalako ekintza zuzentzaileak aplikatuz, ingurumenaren degradazioa saihesteko xedez. 
BI1.5 Plantaren funtzionamenduaren jarraipena, azterketa eta diagnostikoa datu historikoen baseak eta ezarritako 
protokoloak erabiliz egiten dira. 
BI1.6 Instalazioan hobekuntzak ekartzen dituzten eta prozesuen energia-efizientzia, fidagarritasuna, 
eraginkortasuna edo segurtasunaren alorrean aurrerapenak lor ditzaketen parametro edo eragiketa-prozeduren 
aldaketak aztertu egiten dira eta kontuan hartzeko proposatzen dira. 
BI1.7 Planta gainbegiratzeko programak, eta datuen kalitatearen eta joera-azterketaren balidazioa, plantaren 
funtzionamendu egokia ziurtatzeko egiten dira. 
BI1.8 Produkzioari, kontsumoei, eraginkortasunari eta ingurumen-kontrolari buruzko aldizkako txostenak ezarrita 
dagoen prozeduraren arabera egiten dira. 

LB2: Zentral termoelektrikoko ekipamendu eta sistemetan egiten diren aldizkako probak ezarrita dauden prozeduren 
arabera egiten direla egiaztatzea, ezkutuko hutsegiteak egoteko posibilitatea ezabatzeko xedez. 

BI2.1 Jardun-prozedurak edo -protokoloak, ekipamendu eta sistemen aldizkako probak egiterakoan, zorrotz 
aplikatzen dira. 
BI2.2 Babesen jardun-probak, adibidez alarmak eta disparoak, ezarrita dauden prozedura edo protokoloei jarraikiz 
egiten dira. 
BI2.3 Kontrol-gelarekiko koordinazioa, baita ekipamenduen proba egin aurreko segurtasun-neurri guztien hartzea 
ere, kasu guztietan bermatzen da dagozkion komunikazio-prozedurak erabiliz. 
BI2.4 Lortutako esperientziaren arabera proba-prozeduretan, operazio-argibideetan, deskargu-prozeduretan edo 
segurtasun-jarraibideetan bidezkotzat jotzen diren aldaketak proposatzen dira, horiek inkorporatzeko. 
BI2.5 Talde bikoiztuen txandakatzearen maniobrak, prozedurak eta emaitzak antolatu eta gainbegiratu egiten dira 
produkzio-prozesuan ahalik eta interferentziarik txikiena eragiteko. 

LB3: Segurtasun-arrazoien ondorioz ekipamendu eta sistemen aldi baterako desgaikuntza edo deskargua 
gainbegiratzea, esku-hartzearen baldintza egokiak ziurtatzeko fidagarritasunaren, energia-efizientziaren eta pertsonen, 
ingurumenaren eta instalazioen segurtasunaren ikuspuntutik. 

BI3.1 Egin beharreko eragiketaren hedadura eta garrantzia zorrotz aztertzen da, emaitzak pertsonentzako, 
ingurumenerako, ekipamenduentzako eta prozesurako beharrezko segurtasun-berme guztiak ematen dituela 
ziurtatzeko. 
BI3.2 Isolamendu-, drainatze- eta aireztapen-balbulen isolamendu elektriko, lur-konexio, aireztapen, 
posizionamendu eta kokapen egokia egiaztatu egiten dira esku-hartzearen baldintza egokiak ziurtatzeko, urrezko 
bost erregelak eta ezarritako prozedurak eta arauak aplikatuz. 
BI3.3 Ekipamendua edo sistema jarrita, behar bezala seinaleztatuta eta esku hartzeko guztiz seguru dagoela 
egiaztatzeko, eragiketa-zerbitzuko arduradunarekin koordinatzen da, urrezko bost erregelak eta ezarritako 
prozedurak eta arauak aplikatuz. 
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Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

BI3.4 Hasierako baldintzen leheneratzea eta ekipamendu edo sistemaren kokapen zuzena, martxan jartzeko, 
ziurtatu egiten da deskargua kentzeko eskatu ondoren eta ezarrita dauden baldintza eta protokolo guztiak bete 
ondoren. 

LB4: Lehen mailako mantentze-lanen prozesuak antolatu eta gainbegiratzea zentral termikoen instalazioetan, 
fidagarritasunaren, energia-efizientziaren eta pertsonen, ingurumenaren eta instalazioen segurtasunaren ikuspuntutik. 

BI4.1 Instalazioetako mantentze- eta konponketa-lanak antolatu eta gainbegiratzeko, jasotako eta sortutako 
dokumentazio tekniko eta administratiboa erabiltzen da. 
BI4.2 Ekipamenduen egoera orokorraren egiaztapenerako irizpideak, beren funtzionamendu nominal eraginkorrari 
dagokionez, mantentze-lanen zatirik handiena prebentiboa izan dadin lortzeko helburuarekin ezartzen dira. 
BI4.3 Zentral termikoetako instalazioen mantentze-lanetan erabilitako materialen eta ekipamenduen 
espezifikazioak material eta ekipamendu horiek kudeatzeko lantzen dira. 
BI4.4 Biltegiko materialen stocka eta horiek banatzeko sistemak eraginkortasun- eta kalitate-irizpideekin antolatu, 
kudeatu eta kontrolatzen dira. 
BI4.5 Ekipamendu eta instalazioen garbiketa- eta koipeztatze-eragiketak eraginkortasuneko, kalitateko eta 
baliabide-optimizazioko irizpideekin antolatu eta gainbegiratzen dira. 
BI4.6 Suntsikorren berrezarpena eraginkortasuneko, kalitateko eta baliabide-optimizazioko irizpideekin antolatu eta 
gainbegiratzen da, energia produzitzeko prozesuan ahalik eta interferentziarik txikiena eragiteko. 
BI4.7 Gainbegiraketen edo lehen mailako mantentze-lanen ondorioz lortutako datuak bildu eta erabili egiten dira 
egindako zereginei buruzko kontrol-fitxak eta txostenak egiteko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Prozesua gainbegiratzeko eta ekipamenduen etengabeko monitorizazioko sistemak. Kontrol-gela. Babes- eta alarma-
sistemak. Landa-tresnak. Eragiketa eta mantentze-lanak kudeatzeko sistemak: datuen eskuraketa, prozesua eta 
azterketa, lan-aginduen kudeaketa, eta ekipamenduen deskarguen kudeaketa. Kalitatea kudeatzeko sistemak. 
Dokumentazioa kudeatzeko sistemak. Neurketa-ekipamenduak eta -aparatuak: polimetro elektrikoa, ukipen-
termometroa, pirometro optikoa, ihesak detektatzeko erreminta eramangarriak, eta bestelakoak. Komunikazio-
ekipamendu eta -sistemak. Seinaleztapen-elementuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Zentral termoelektrikoetan prozesua kalitate-baldintzarik onenetan garatzea: instalazioaren fidagarritasuna, energia-
efizientzia, pertsonen, ingurumenaren eta ekipamenduen segurtasuna. Dokumentazio teknikoaren mantentze-lan 
eguneratua (espezifikazioak, planoak, argibideak, prozedurak eta datu-base historikoak), etorkizuneko azterketa, 
ebaluazio eta diagnostikoko zereginak errazteko. Lehen mailako mantentze-lanak gainbegiratuta. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fabrikatzaile edo hornitzaileak emandako argibide-eskuliburuak. Mantentze-lanen programak eta eskuliburuak, kalitate-
eskuliburuak, argibide-liburuak, eragiketa-prozedurak, proba-protokoloak, alarma-liburuak. Planoak eta eskemak: plano 
eta eskema mekanikoak, fluxu-diagramak, eskema elektrikoak, automatismoen diagramak. Askotariko erregelamentazio 
ofiziala. Artxibo historikoak: plantaren informazio-sistemak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO ERAGIKETA-MANIOBRAK 
KONTROLATZEA ABIATZE- ETA GELDITZE-PROZESUETAN ETA 
FUNTZIONAMENDU-EGOERA ANOMALOETAN 

 
Kodea: UC1199_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ekipamendu eta sistemen lerrokadura eta prestaketa kontrolatzea, zentral termoelektrikoetako abiatze- eta 
gelditze-prozesuak efizientziaren, fidagarritasunaren eta pertsonen, ingurumenaren eta instalazioen segurtasunaren 
irizpideekin egin daitezen. 

BI1.1 Ekipamenduen deskarguak edo behin-behineko desgaitzeko eskakizunak ezarrita dauden protokoloaren edo 
prozeduren arabera egiten dira, eta ondoren egiaztatzen da osorik erretiratu direla, ezarrita dauden betekizun 
guztiak betez. 
BI1.2 Eskura dagoen elikadura elektrikoa egokia dela eta tresneria operatibo dagoela ziurtatzen da. 
BI1.3 Zirkuitu edo ekipamenduetan egin beharreko estankotasun-probak ezarrita dauden prozeduren arabera 
gainbegiratzen dira. 
BI1.4 Ekipamenduak edo sistemak behar bezala lerrokatuta daudela eta egoera seguruan abiatzeko beharrezko 
baldintza edo baimen guztiak betetzen dituztela egiaztatzen da. 
BI1.5 Drainatzeen, balbulen, ponpen, uhateen eta beste osagai batzuen egoera eta posizioa egokia dela 
egiaztatzen da. 
BI1.6 Erregaien, uraren, produktu kimikoen, lubrifikatzailearen eta beste likido batzuen mailak egiaztatu egiten dira, 
abiatzea egoera seguruan egingo dela bermatzeko. 
BI1.7 Lubrifikazio-, hozte- eta zigilatze-sistemen eta antzeko beste sistemen funtzionamendua egiaztatzen da 
sistema bakoitzaren abiatze-sekuentziarekin jarraitu baino lehen, funtzionamendu-parametroak egokiak direla 
ziurtatuz. 
BI1.8 Eskatzen diren abiatze-baldintzen betetzea eta kontrol-gelatik eragiten diren funtsezko ekipamenduen 
funtzionamendu-parametroen baliozkotasuna tokian-tokian ziurtatzen da, makinan bertan. 
BI1.9 Zentralaren eragiketa-baldintzak egiaztatzen dira gelditzea egoera seguruan egiten dela bermatzeko. 

LB2: Zentral termoelektrikoetako abiatze- eta gelditze-prozesuetan eragiketa-maniobrak gainbegiratzea, 
fidagarritasunaren eta pertsonen, ingurumenaren eta instalazioen segurtasunaren irizpideekin egin daitezen. 

BI2.1 Etengailu elektrikoetan, balbuletan, ponpetan eta beste maniobra-elementu batzuetan egiten diren 
maniobrak prozeduretan ezarritako sekuentziaren arabera, eskatzen diren segurtasun-neurriekin eta kontrol-gelan 
dauden eragiketa-arduradunekin koordinatuta egiten direla egiaztatzen da. 
BI2.2 Galdara-purgak eta -pizteak eta lurrun-baldintza egokien prestakuntza ezarrita dauden prozeduren arabera 
egiten direla egiaztatzen da. 
BI2.3 Turbina-errodajeak, sinkronizazio, akoplamendu, desakoplamendu eta karga-aldaketak ezarrita dauden 
prozeduren arabera egiten direla egiaztatzen da. 
BI2.4 Galdaren, turbinen eta beste funtsezko ekipamendu batzuen denborak edo erritmoak, doikuntzak, 
mugapenak eta hotzean, epelean edo beroan abiatzeko baldintzak zehatz-mehatz zaintzen dira, tenperatura-
aldaketen gradianteei, espantsio diferentzialei eta gainerako parametro garrantzitsuei arreta berezia eskainiz. 
BI2.5 Galdaren, turbinen eta beste funtsezko ekipamendu batzuen denborak edo erritmoak, doikuntzak, 
mugapenak eta gelditze-baldintzak zehatz-mehatz zaintzen dira, tenperatura-aldaketen gradianteei, espantsio 
diferentzialei eta gainerako parametro garrantzitsuei arreta berezia eskainiz. 
BI2.6 Presioen, tenperaturen, mailen, emarien, kontsumoen eta prozesuko gainerako parametroen zaintza 
etengabe egiten da, erreferentziazko balioekin bat datozela egiaztatuz. 
BI2.7 Pertsonentzako edo prozesuaren eta instalazioaren egonkortasunerako egoera anomaloak edo arrisku 
potentzialekoak detektatu egiten dira, egoera segurua lehengoratzeko neurri egokiak hartuz, eta era berean 
informazio garrantzitsua eragiketaren arduradunei transmititzen zaie. 

LB3: Zentraleko kontrol-gelatik egindako eragiketa-maniobretan laguntzea, eragiketa-arduradunak edo txanda-buruak 
gainbegiratuta. 

BI3.1 Kontrol-gelako ikuskapen- eta aginte-panelen edo -terminalen eragingailu eta tresnak indarrean dauden 
prozeduren arabera eragiten dira, kontrol-gelako arduradunak gainbegiratuta, planoak, eskemak, sinboloak eta 
zentral termoelektriko baten eragiketan lagungarriak diren gainerako dokumentu eta elementuak interpretatuz. 
BI3.2 Adierazleek eta aldagai-erregistroek emandako informazio garrantzitsua kontrol-gelako arduradunari 
transmititzen zaio. 
BI3.3 Egon daitezkeen arazoak edo disfuntzioak identifikatu egiten dira, eta hala dagokionean, berehala 
transmititzen zaizkio kontrol-gelako arduradunari. 

LB4: Ezustekoak edo anomaloak diren egoeren aurrean ezarrita dauden protokoloen arabera jardutea funtzionamendu 
egonkorreko egoerara itzultzeko edo larrialdien aurkako gailuak martxan jartzea ziurtatzeko. 

BI4.1 Berehala konpondu ezin diren anomaliak, eta egon daitezkeen neurri zuzentzaileak, aztertu egiten dira 
arrisku-maila zehazteko, hala dagokionean alerta aktibatuz eta berehala edo ondoren egin behar diren jardunak 
koordinatuz arriskuak prebenitzeko. 12 
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BI4.2 Galdara edo zikloko hodietako hausturak edo ihesak, multzoaren disparoak, karga-errefusak, tentsio-zeroak, 
emisio kutsatzaileak eta bestelako egoera anomaloak bizkor eta zehatz identifikatzen dira, horien izaera edo 
hedadura eta garrantzia balioetsiz. 
BI4.3 Larrialdiko babes, lubrifikazio edo hozteko, estankotasun edo zigilatzeko, gas-ateratzeko, huts-hausturako 
eta biraketa geldoko gailuak eta automatikoki aktibatu behar diren gainerako ekipamenduak zerbitzuan egoki 
sartzen direla ziurtatzen da kasu guztietan, behar izanez gero horiek eskuz abiatuz. 
BI4.4 Kontrol-gelarekin dagoen komunikazioa berehalakoa, iraunkorra eta zehatza dela ziurtatzen da kasu 
guztietan. 
BI4.5 Kontrol-gelatik agintzen diren edo hark urgentziaz egitea erabakitzen dituen eragiketa eta egiaztapen guztiak 
behar bezala egiten direla ziurtatzen da kasu guztietan. 
BI4.6 Gorabeheren aurrean jarduteko prozeduretan bildutako eragiketa eta egiaztapen guztiak behar bezala egiten 
direla ziurtatzen da kasu guztietan. 
BI4.7 Ezustekoak edo anomaloak diren egoeretan lortutako esperientziak, kasu horietan jarduteko prozeduretan 
hobekuntzak proposatzeko erabiltzen dira. 

LB5: Zentral termoelektrikoen eragiketetan eta abiatze- eta gelditze-prozesuetan eta funtzionamendu-egoera 
anomaloetan beharrezkoak diren babesteko, segurtasuneko eta arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea eta 
betearaztea, segurtasun-planen arabera, pertsonen, horien baliabideen eta ingurunearen segurtasuna bermatuz. 

BI5.1 Zentral termoelektrikoko prozesuen arrisku-ebaluazioari eta plangintza prebentiboari buruzko arauak eta 
dokumentuak ezagutzen dira eta horien edukia zehatz-mehatz aplikatzen da. 
BI5.2 Izaera orokorreko lanbide-arriskuak eta zentraleko azpisistema bakoitzari lotutakoak detektatu eta 
komunikatu egiten dira ezarrita dauden prozeduren arabera. 
BI5.3 Galdara-sistemetan eta erregaiak, gas erregarriak, suteak, ekipamenduak eta zirkuituak presio- eta 
tenperatura-baldintza zailetan eta emisio kutsatzaileak maneiatzearekin lotutako sistema osagarrietan egindako 
eragiketetan babes eta segurtasuneko eta arriskuak prebenitzeko neurriak gainbegiratu eta koordinatu egiten dira 
ezarrita dauden prozeduren arabera. 
BI5.4 Behe-, erdi- eta goi-tentsioko aparatu elektrikoekin lotutako eragiketetan arriskuak prebenitzeko neurriak 
gainbegiratu eta koordinatu egiten dira ezarrita dauden prozeduren arabera. 
BI5.5 Arrisku bereziko eragiketen gainbegiratzea eta koordinazioa plantako maniobra- eta segurtasun-prozeduren 
arabera egiten da. 
BI5.6 Lehen esku-hartzeko ekipamenduaren arduradunaren zeregina bermearekin onartzen da, kasua balitz. 
BI5.7 Jatorri elektrikoa, termikoa, mekanikoa edota suteetatik, isurketetatik edo produktu erregarrien, toxikoen edo 
korrosiboen ihesetatik eratortzen diren fenomenoek eragindako istripuen aurreko jardun-prozedurak praktikan 
jartzen dira behar den zehaztasunarekin. 
BI5.8 Gertakariari edo istripuari dagozkion arrisku-fitxak eta larrialdi-kasuetarako jardun-fitxak zehaztasunarekin 
hautatzen eta erabiltzen dira. 
BI5.9 Segurtasun-neurriei lotutako prozedurak edo argibideak berrikusi eta eguneratu egiten dira eskuratutako 
esperientziaren arabera, eta segurtasun-planak hobetzeko proposamena maiz egiten da. 
BI5.10 Seinaleztapen, babes, konfinamendu eta itzalketako ekipamenduen prestakuntza, praktika, simulazio eta 
maneiua egiterakoan eta barneko larrialdi-planaren ildo nagusien hedapenean plantako segurtasun-
arduradunarekin dagoen lankidetza ezarrita dagoen aldizkakotasunarekin egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Prozesua gainbegiratzeko eta ekipamenduen etengabeko monitorizazioko sistemak. Babes- eta alarma-sistemak. 
Landa-tresnak. Neurketa-ekipamenduak eta -aparatuak: polimetro elektrikoa, ukipen-termometroa, pirometro optikoa, 
ihesak detektatzeko erreminta eramangarriak, gasen detekzioa, bibrazio-neurketa, termografia optikoa. Erabilera 
arrunteko lanabes eta erreminta elektromekanikoak. Komunikazio-ekipamendu eta -sistemak. Praktiketarako 
simulagailuak. Larrialdi-ekipamendu edo -gailuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Zentrala martxan jartzea eta karga-aldaketarako edo tentsio-kontrolerako eskariei erantzutea, sorkuntza-bulegoaren 
kalitate-betekizunak betez eta, hala dagokionean, zentrala geldituz egoera segurua lortu arte; hori guztia, 
pertsonentzako, ingurumenerako edo instalazioentzako arriskua minimizatuz, prozesuaren fidagarritasunik handiena eta 
energia-efizientziarik onena lortuz. Dokumentazio teknikoaren mantentze-lan eguneratua (argibideak, prozedurak eta 
datu-base historikoak), etorkizuneko azterketa, ebaluazio eta diagnostikoko zereginak errazteko. Plantaren ustiapenetik 
eratorritako lanbide-arriskuak behar bezala identifikatuta, baita beharrezko neurri prebentiboak ere. Zentralaren barneko 
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larrialdi-planaren ildo nagusiak hedatzea. Larrialdien aurreko jardun-prozedurak, behar bezala ezarriak, hedatuak, 
ezagunak eta aldizkako simulazio eta proben bitartez eginak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Dokumentazio espezifikoa: segurtasun-eskuliburuak eta larrialdietan jarduteko prozedurak. Argibide-eskuliburuak, 
eragiketa-prozedurak, alarma-liburuak, planoak eta eskemak: plano eta eskema mekanikoak, fluxu-diagramak, eskema 
elektrikoak, automatismoen diagramak. Arrisku-ebaluazioari eta plangintza prebentiboari buruzko dokumentazioa. 
Barneko larrialdi-planaren dokumentazioa. Inplikatutako substantzien araberako arriskuei eta jardunari buruzko fitxa 
teknikoak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
ZENTRAL ELEKTRIKOEN ERAGIKETA-ARLOAN INPLIKATUTAKO 
GIZATALDEA KOORDINATZEA ETA PRESTATZEA  

 
Kodea: UC1200_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zentral elektriko batean bere ardurapean diharduen gizataldearen heziketako eta prestakuntzako etengabeko 
prozesuan laguntzea. 

BI1.1 Taldeko kideen eskumenak eta ardurak argi eta garbi identifikatzen dira, horien arteko lanbide-harremanak 
ezarriz. 
BI1.2 Zentral elektrikoaren helburu globalak eta eragiketako gizataldearen berezko helburuak kide guztiek 
ezagutzen eta interpretatzen dituzte. 
BI1.3 Taldeko kideek beharrezko estimulua jasotzen dute helburu horien lorpenean aktiboki parte hartzeko eta 
komenigarriak diren hobekuntza-jarduerak proposatu eta hartzeko. 
BI1.4 Eragiketa-prozeduren eta -argibideen, entsegu-protokoloen, babes-gailuen probaren, egiaztapen-zerrenden 
eta gainerako informazio garrantzitsuaren edukia hedatu egiten da ulergarria izateko eta behar bezala erabiltzeko, 
eta hala dagokionean, eskuratutako esperientzien arabera eguneratzen da. 
BI1.5 Langile berrien edo ikasten ari diren langileen prestakuntza arreta handiz jarraitzen da, beren zereginak 
betetzeko beharrezkoak diren datuak eta orientabideak emanez. 

LB2: Taldeko kideen eta txanda-erregimenean lanaldi jarraitua betetzen duten beste taldeen arteko komunikazioa 
ziurtatzea zentral elektriko baten eragiketetan. 

BI2.1 Eragiketaren arduradun teknikoekin eta plantako langileekin koordinazioa eta informazio-transmisioa 
puntualtasunez, efikaziaz eta zehaztasunez egiten da. 
BI2.2 Detektatutako kezkak edo gorabehera esanguratsuak identifikatu eta ikertu egiten dira, edozein informazio 
garrantzitsu sartzen den taldeari transmititzen zaiola ziurtatuz. 
BI2.3 Txanda-taldeen arteko txandaketa modu presentzialean egiten da, leku egokian eta beharrezko denbora 
erabiliz edozein gorabehera, anomalia edo informazio garrantzitsu argi eta garbi eta zehazki transmititzeko, 
ezarrita dagoen protokoloaren arabera. 
BI2.4 Kalitatea kudeatzeko sistemen bitartez sortutako hutsegite-txostenen edukiaren hedapena bermatu egiten 
da, eragiketa-taldeak esperientzia guztien berri izan dezan. 

LB3: Eragiketa-zerbitzuaren berezko zereginen eta mantentze-lanetarako, ingurumeneko, kalitatearen kudeaketako eta 
kimikako zerbitzuen zereginen arteko koordinazioan laguntzea. 

BI3.1 Presen mantentze-lanetarako, zaintzako eta auskultazioko, kalitate-kontroleko, kimikako eta ingurumen-
kontroleko zerbitzuek egin beharreko lanak lankidetzan koordinatzen dira lanak zentralaren baldintza egokienetara 
egokitzeko (martxa, karga murriztua, geldialdi laburra edo geldialdi luzea), eta, hala, atzerapen edo interferentzia 
kaltegarriak saihesteko. 
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BI3.2 Egindako lanen aurrerapena gainbegiratu egiten da, gorabeherak eta aurreikusitako epeen betetzea 
egiaztatuz eta energiaren kudeaketa-bulegoa puntualki ezagutu behar duen erabilgarritasun-aurreikuspena alda 
dezakeen edozein gertaeraren berri emanez. 
BI3.3 Egindako lanak onartzeko eta horiei adostasuna emateko azken probak ezarrita dagoen zentraletako 
kalitate-planaren arabera egiten dira, eta ekipamenduak edo zirkuituak behar bezala prestatuta geratzen dira 
martxan jartzeko. 
BI3.4 Eragiketa-areen eta inplikatutako gainerako zerbitzuen artean koordinazio-desdoikuntzak detektatzen 
direnean aplikatu beharreko neurri zuzentzaile edo prebentiboak, enpresa-prozedurek edo erabilitako kalitate-
kontrolerako sistemak ezartzen dutenaren arabera jardunez ezartzen dira. 
BI3.5 Kanpoko enpresei esleitutako lanen kontrolerako lankidetza epeak, kalitate-irizpideak eta programatutako 
aurrekontua betetzen direla zainduz egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kalitatea, ingurumena eta prebentzioa kudeatzeko sistema integratua. Mantentze-lanak kudeatzeko sistema. 
Prestakuntzako eta gaitasunak garatzeko planak. Dokumentazioa kudeatzeko sistemak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gizatalde prestatua, konprometitua, fidagarria eta segurua. Enpresa azpikontratatuen lanak gainbegiratuta. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kalitatea, ingurumena eta prebentzioa kudeatzeko sistema integratuaren dokumentazioa. Prestakuntza-eskuliburuak. 
Argibide-eskuliburuak eta eragiketa-arearen berezko artxibo dokumentala. Lantokian garatu beharreko prestakuntza-
programak. Obra-espezifikazioak enpresei. 

 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PLANTAN JARDUTEA ETA 
LEHEN MAILAKO MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
Kodea: UC1201_2 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zentral termoelektrikoetako sistema, ekipamendu eta tresnekin jardutea beren funtzionamendu egonkorrean eta 
abiatze- eta gelditze-prozesuetan. 

BI1.1 Erregaien harrera, biltegiratze, hornidura, tratamendu eta kontroleko sistemarekin lotutako ekipamendu eta 
tresnak ezarritako prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI1.2 Galdara-sistemarekin eta bere sistema osagarriekin lotutako ekipamendu eta tresnak ezarritako prozeduren 
arabera erabiltzen dira. 
BI1.3 Lurrun-zirkuituarekin eta bere zerbitzu osagarriekin lotutako ekipamendu eta tresnak ezarritako prozeduren 
arabera erabiltzen dira. 
BI1.4 Turbinekin eta bere lubrifikazio-, kontrol- eta babes-sistemekin lotutako ekipamendu eta tresnak ezarritako 
prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI1.5 Alternadorearekin, bere eszitazioarekin, hozte-sistemarekin eta gainerako ekipamendu osagarriekin lotutako 
ekipamendu eta tresnak ezarritako prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI1.6 GT azpiestazioko, ETko, BTko, korronte zuzeneko eta tentsio seguruko sistemekin lotutako ekipamendu eta 
tresnak ezarritako prozeduren arabera erabiltzen dira. 
BI1.7 Aire konprimatuko, instrumentazio-aireko, kontrolerako sistemen zerbitzuekin eta eragiketan inplikatutako 
gainerako ekipamendu eta sistema osagarriekin lotutako ekipamendu eta tresnak ezarritako prozeduren arabera 
erabiltzen dira. 15 
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BI1.8 Desulfurazioko, ur-tratamendurako, erregai-tratamendurako eta efluente-tratamendurako plantekin eta 
zentraleko beste sistema kimiko batzuekin lotutako ekipamendu eta sistemak ezarritako prozeduren arabera 
erabiltzen dira. 
BI1.9 Egiaztapen-zerrenden bidezko datu-bilketa, baita detektatutako balizko disfuntzioak eta kudeaketa-
sistemetarako informazio-lekualdaketa, plantaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko beharrezko bizkortasunarekin 
egiten eta komunikatzen dira. 

LB2: Zentral termoelektrikoetako instalazioen lehen mailako mantentze-lanak prestatzea eta antolatzea ezarrita dauden 
jarraibideen eta espezifikazioen arabera. 

BI2.1 Instalazioaren osagai desberdinak identifikatzen dira eta horien kokapena lokalizatzen da jasotako argibideak 
edota plano eta espezifikazio teknikoak abiapuntutzat hartuz. 
BI2.2 Mantendu behar diren ekipamendu eta instalazioen plan eta espezifikazio teknikoak identifikatu eta 
interpretatu egiten dira, egin behar den jarduna argi eta garbi eta zehazki ezagutzeko eta mantentze-lanen esku-
hartzearen sekuentzia ezartzeko, prozesua optimizatuz segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez. 
BI2.3 Mantentze-lanen sekuentzia argibide, plano eta dokumentazio teknikotik abiatuta ezartzen da, prozesua 
optimizatuz segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez. 
BI2.4 Materialak, erremintak, ekipamenduak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko 
zereginaren arabera hautatzen dira. 
BI2.5 Lan-eremua zentralaren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 

LB3: Enpresaren segurtasun-planaren arabera jardutea, zeregin prebentiboak, zuzentzaileak eta emergentziazkoak 
burutuz, ezarritako neurriak aplikatuz eta zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanei dagokienez indarrean 
dauden arauak eta legeria betez. 

BI3.1 Lanbide-arriskuak, arrisku termikoak, mekanikoak, elektrikoak edota beste mota batekoak dagokion 
segurtasun-planaren arabera identifikatzen dira, zentraleko ekipamenduen mantentze-lanak hasi baino lehen. 
BI3.2 Mantentze-lanetik eratorritako arriskuen aurreko babes-baliabideak behar bezala hautatzen dira istripuak 
saihesteko. 
BI3.3 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak ordenatuta eta garbi mantentzen dira, istripuak saihesteko. 
BI3.4 Larrialdi-kasuetan azkar, eraginkortasunez eta modu seguruan jarduten da, dagokion egoerara egokitutako 
jardun-protokoloa jarraituz. 

LB4: Zentral termoelektrikoetako instalazioen eragiketa-kudeaketarekin lotutako lehen mailako mantentze-lan 
prebentiboa egitea, plano, arau eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta, funtzionamendua egokia izan dadin, 
erregelamentatutako betekizunak betez, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Koipeztaketa eta olio-aldaketa ezarrita dauden prozeduren arabera eta eskatzen diren segurtasun-
baldintzetan egiten dira. 
BI4.2 Ekipamenduak eta instalazioak garbitzeko eragiketak baliabide egokiekin eta ezarritako prozeduren arabera 
egiten dira. 
BI4.3 Ekipamendu eta instalazioen estankotasun zuzena eta korrosiorik eza dagokion aldizkakotasunarekin 
egiaztatzen dira. 
BI4.4 Ekipamendu eta instalazioen isolamendu termiko eta elektrikoko egoera dagokion aldizkakotasunarekin 
egiaztatzen da. 
BI4.5 Ekipamendu mekanikoen zarata- eta bibrazio-maila dagokion aldizkakotasunarekin ikuskatzen eta 
egiaztatzen da. 
BI4.6 Ingurumen-kontrolarekin lotutako ekipamendu eta instalazioen mantentze-lanak erregelamentatutako 
betekizunak betez egiten dira, ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 
BI4.7 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratu eta eragiketa-egoera onean mantentzen dira. 
BI4.8 Egindako ikuskapenen eta eragiketen emaitzak dagokion txostenean biltzen dira. 

LB5: Zentral termoelektrikoetako instalazioetan mantentze-lan zuzentzaileko oinarrizko 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 interpretatu egiten dira, eta horien kausen hasierako balioespenean laguntzeko 
informazioa eskaintzen da. 
BI5.2 Konpontzeko jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz segurtasunari, metodoari eta 
denborari dagokienez, eta behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta baliabide osagarriak 
hautatuz. 
BI5.3 Kontsumigarriak eta hondatutako beste oinarrizko elementu batzuen konponketa edo ordezkatzea, ezarrita 
dagoen desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuaren sekuentziari jarraituz egiten da, aurreikusitako denboran eta 
eskatutako kalitatearekin, funtzionatzen duen egiaztatuz. 
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BI5.4 Instalazioaren funtzionalitatea ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin 
lehengoratzen da. 
BI5.5 Egindako konponketaren parteak eta txostenak ezarrita dauden prozeduren arabera betetzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Materialak mugitzeko ekipamenduak. Neurketa-ekipamenduak eta -aparatuak: polimetro elektrikoa, ukipen-termometroa, 
pirometro optikoa, ihesak detektatzeko erreminta eramangarriak eta bestelakoak. Erabilera arrunteko lanabes eta 
erreminta elektromekanikoak. Komunikazio-ekipamendu eta -sistemak. Seinaleztapen-elementuak. Segurtasun 
pertsonaleko ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Zentral termoelektrikoetako instalazioak eraginda eta lehen mailako mantentze-lanekin. 

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

1
2

1. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PROZESUAK 

GAINBEGIRATZEA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAN ABIATZE- ETA GELDITZE-

MANIOBRAK ETA EGOERA ANOMALOAK KONTROLATZEA  
 

3. prestakuntza-modulua:  

4
3

5 

ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETETAN 
INPLIKATUTAKO GIZATALDEAK KOORDINATZEA ETA HORIEI 

LAGUNTZEA 
  

4. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO PLANTAKO ERAGIKETAK ETA 

LEHEN MAILAKO MANTENTZE-LANAK 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN 

KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
 ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PROZESUAK GAINBEGIRATZEA 

 
Kodea: MF1198_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1198_3 Zentral termoelektrikoetako eragiketen prozesuak gainbegiratzea 
erregimen egonkorrean 
 
Iraupena: 200 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKO BATEN EKIPAMENDU ETA SISTEMA NAGUSIEN 
GAINBEGIRAKETA 
 
Kodea: UF0555 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, zentral termoelektriko 
bateko ekipamendu nagusiei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elektrizitatea produzitzeko sistemak aztertzea, inplikatutako energia-eraldaketa moten arabera. 

EI1.1 Elektrizitatea produzitzeko sistema desberdinak aipatzea. 
EI1.2 Inplikatutako energia-eraldaketa motak arrazoitzea, horietan erabilitako ekipamenduen ezaugarrien berri emanez. 
EI1.3 Energia elektrikoa sortzeko sistema desberdinak deskribatzea. 

A2: Lurrun-sorgailu bat aztertzea, inplikatutako sistema desberdinak, horien ezaugarri teknikoak, funtzioak eta eragiketa-
parametroak identifikatuz. 

EI2.1 Errekuntza bidezko edo bero-berreskuraketa bidezko lurrun-sorgailu baten ura-lurruna zirkuitua azaltzea: 
epeltzeak, ekonomizagailua, lurrungailua, gainberogailuak eta birberogailuak. 
EI2.2 Errekuntza bidezko lurrun-sorgailu baten erregai-sistemak deskribatzea: erregailuak, errekuntzaren monitorizazio- 
eta erregulazio-sistemak.  
EI2.3 Lurrun-sorgailu baten aire- eta gas-zirkuituak deskribatzea: haizagailuak, aurreberogailuak eta puzte-sistemak. 

A3: Zentral termoelektriko bateko turbina-planta aztertzea, inplikatutako sistema desberdinak, horien ezaugarri teknikoak, 
funtzioak eta eragiketa-parametroak identifikatuz. 

EI3.1 Lurrun-zikloa eta bere zerbitzu osagarriak deskribatzea: foku hotza, ur-berogailuak, bero-trukagailuak, 
kondentsazio-ponpak, galdara elikatzeko ponpak. 
EI3.2 Lurrun-turbina bat eta bere lubrifikazio- eta kontrol-sistemak deskribatzea. 
EI3.3 Gas-turbina bat eta bere lubrifikazio- eta kontrol-sistemak deskribatzea. 
EI3.4 Sorgailu baten sistema nagusia deskribatzea. 

A4: Zentral termoelektriko bateko kontrol nagusiak aztertzea, inplikatutako sistema desberdinak, horien ezaugarri teknikoak, 
funtzioak eta eragiketa-parametroak identifikatuz. 

EI4.1 Gainbegiraketa- eta aginte-sistemak deskribatzea. 
EI4.2 Zentral termoelektriko bateko kontrol-lazo nagusiak deskribatzea: elikadura-uraren kontrola, lurrun-presioen eta -
tenperaturen kontrola, karga-kontrola eta tentsio-kontrola. 
 

Edukiak: 
1. Zentral termoelektrikoei aplikatutako termoteknia 

- Fluidoen estatika eta dinamika. 
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- Termodinamika. 
- Materiaren egoerak, egoera-aldaketak, ezkutuko beroa eta bero sentsiblea, presioak eta tenperaturak.  
- Bero espezifikoa, lurrun asea, lurrun gainberotua. 
- Entalpia, entropia, neurketa-unitateak, lurrun-taulak, funtsezko diagramak. 
- Carnot-en ziklo ideala eta Rankine eta Hirn-en ziklo errealak kondentsazioarekin, gainberoketarekin eta 

ateratzeekin, zentral termoelektrikoei aplikatuak. 
- Brayton-en zikloa gas-turbinetarako. 
- Ziklo konbinatua gas-turbinarekin, lurrun-sorgailuarekin eta lurrun-turbinarekin. 

2. Zentral termoelektriko baten ezaugarri orokorrak 
- Zentral termoelektrikoen motak:  

• Ikatzezko konbentzionalak. 
• Fuel oil edo gasolioa. 
• Ziklo konbinatukoak. 
• Termosolarrak. 
• Kogenerazio-sistemak. 

- Zentral termoelektriko baten prozesuak funtzionamendu-erregimen egonkorrean eta eragiketa-zerbitzuak 
kontrolatzen dituen funtsezko parametroak. 

- Eragiketa-plano eta -eskuliburuak. 
- Nahitaez bete beharreko UNE arauak. 

3. Zentral termoelektrikoetako osagai nagusien funtsak 
- Osagai mekanikoak:  

• Ponpak. 
• Balbulak eta hodiak. 
• Kojineteak eta lubrifikazioa. 
• Haizagailuak. 

- Elektrizitatearen izaera: 
• Magnetismoa eta elektromagnetismoa. 
• Zirkuitu elektrikoak. 
• Sistema elektriko trifasikoak. 

- Makina elektrikoak:  
• Sorgailuak. 
• Transformadoreak. 
• Motoreak. 

4. Zentral termoelektriko baten sistema funtzionalak eta ekipamendu nagusiak 
- Galdara: 

• Ura-lurruna zirkuitua: elikadura-ura, ekonomizagailua, galdaratxoa, ura-lurruna banangailuak, ur-paretak, 
gainberogailuak, epeltzeak, lurrun nagusia eta birberotua. 

• Airea-gasak zirkuitua: tiro artifizialeko haizagailuak, aurreberogailuak (motak: saski finkoak eta kanpai 
mugikorrak eta saski mugikorrak eta kanpai finkoak), haize-arka, gas-zirkuituak sutondoan eta beroa 
berreskuratzeko gunea, tiro induzituko haizagailuak, tximinia. 

• Galdararen lurrun-zirkuitu osagarriak: lurrun osagarria eta berotzekoa, haizatzaileak. 
- Kondentsazio-sistemak eta elikadura-ura, kondentsazio-ponpak, ur-berogailuak, elikadura-uraren ponpak. 
- Turbina nagusia: kontrol- eta gelditze-balbulak, akzio eta erreakzioko mailak, turbinaren gorputzak, kojineteak, 

lubrifikazio- eta kontrol-olioak, turbinaren babesak. 
- Gas-turbina: konpresorea, errekuntza-ganbera, haizebideak, turbina. Erregai desberdinak. 
- Alternadorea eta eszitazio-sistemak. 

5. Zentral termoelektriko baten kontrol-sistema nagusiak 
- Gainbegiraketa- eta kontrol-sistemak: DCS, datuak eskuratzeko sistemak, gainbegiraketa-ordenagailua. 
- Alarmak eta disparoak. 
- Funtsezko lazoak: elikadura-uraren kontrola, lurrun-presioen eta -tenperaturen kontrola, karga-kontrola eta tentsio-

kontrola. 
6. Egiaztapenak gainbegiraketa-zereginetan 

- Egiaztapen-irizpideak gainbegiraketa-zereginetan. 
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- Neurtzeko tresnak. 
- Egiaztapen bisualak eta entzunezkoak: bibrazioak, ihesak, beste parametro anomalo batzuk. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKO BATEN EKIPAMENDU ETA SISTEMA OSAGARRIEN 
GAINBEGIRAKETA 
 
Kodea: UF0556 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, zentral termoelektriko 
bateko ekipamendu osagarriei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral termoelektriko baten erregai-sistemak, horien ezaugarri teknikoak, funtzioak eta eragiketa-parametroak 
aztertzea. 

EI1.1 Gas-erregulazio eta -neurketarako tokiaren konfigurazio orokorra xehatzea ziklo konbinatuko edo kogenerazioko 
zentral batean. 
EI1.2 Erregai likidoaren (gasolioa, fuela) elikadura-sistema deskribatzea. 
EI1.3 Zentral termoelektriko konbentzional batean erregai likidoen parkearen kokapena, funtzioak eta eragiketa 
deskribatzea: baskulak, laginak hartzea, uhal garraiagailuak, makina errotopala, toberak, elikagailuak eta errotak. 

A2: Ur-tratamendurako sistemak, horien ezaugarri teknikoak, funtzioak eta eragiketa-parametroak aztertzea. 
EI2.1 Ur-tratamendurako instalazio baten kokapen orokorra eta funtzioak zehaztea: ur gordina, ura desmineralizatzeko 
sistemak. 
EI2.2 Zikloko uraren kalitatea monitorizatzeko eta tratatzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.3 Efluenteen kontrol eta tratamendurako sistemak deskribatzea. 

A3: Zentral termoelektriko baten sistema elektrikoak, horien ezaugarri teknikoak, funtzioak eta eragiketa-parametroak 
aztertzea. 

EI3.1 Zentral termoelektriko baten eskema elektriko tipiko bat oro har espezifikatzea, goi-, erdi- eta behe-tentsioko 
sistemak barne hartuz. 
EI3.2 Korronte zuzeneko eta tentsio seguruko sistemak eta horien erabilgarritasunak deskribatzea. 

A4: Zentral termoelektriko baten ingurumen-kontroleko sistemak, horien ezaugarri teknikoak, funtzioak eta eragiketa-
parametroak aztertzea. 

EI4.1 Zentral termoelektriko baten ingurumen-kontroleko sistemak deskribatzea. 
EI4.2 Emisio kutsatzaileak (batez ere partikulak, NOX, SOX eta COX) murrizteko eskura dauden teknologiak 
deskribatzea. 

A5: Zentral termoelektriko baten hozte, aire- eta gas-sistemak, horien ezaugarri teknikoak, funtzioak eta eragiketa-
parametroak aztertzea. 

EI5.1 Zirkulazioko ur-sistema bat deskribatzea. 
EI5.2 Hozte-dorre mota desberdinak deskribatzea. 
EI5.3 Zerbitzu-uren sistema bat deskribatzea. 
EI5.4 Zentral termoelektriko baten zerbitzu orokorren aire konprimatuko sistema deskribatzea. 
EI5.5 Zentral termoelektriko baten tresnen aire-sistema deskribatzea. 
EI5.6 Zentral termoelektriko baten alternadorearen gas-sistema eta horri lotutako maniobrak deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1. Zentral termoelektrikoetako sistema osagarrien funtsak 

- Ponpak, konpresoreak eta haizagailuak. 
- Elektrizitatearen izaera: zirkuitu elektrikoak eta sistema elektriko trifasikoak. 
- Babes-sistemak. Lur-konexioko instalazioak. 
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- Makina elektrikoak: transformadoreak eta motoreak. 
2. Erregai-sistemak 

- Gas-erregulazio eta -neurketarako tokia ziklo konbinatuko zentral termoelektriko batean. 
- Ikatz-parkea eta ikatza maneiatzeko sistemak. 
- Erregai likidoak biltegiratzeko eta lekuz aldatzeko sistemak. 

3. Zentral termoelektriko baten ingurumen-kontroleko sistemak 
- Zentral termoelektriko baten funtzionamenduari lotutako ingurumen-inpaktua: klima-aldaketa, euri azidoa eta 

baliabide-agortzea. 
- Emisioak murrizteko eskura dauden teknologiak: 

• Iragazki elektrostatikoa eta sufre trioxidoa injektatzeko sistemak. 
• Desulfurazio-planta. 
• Nitrogeno-oxidoen emisioak kontrolatu eta murrizteko sistemak. 

- Zentral termoelektriko baten emisioak eta isurketak zaindu eta monitorizatzeko sistemak. 
- Ingurumen-araudia. 

4. Zentral termoelektriko baten sistema elektrikoak 
- Goi-, erdi- eta behe-tentsioko sistemak. 
- Korronte zuzeneko sistema. 
- Tentsio seguruko sistema. 

5. Zentral termoelektriko baten sistema osagarriak 
- Alternadorea hozteko sistema, zigilatzea eta airea hidrogenoarekin ―eta alderantziz― ordezteko eragiketak. 
- Zerbitzu-uren sistema. 
- Aire konprimatua eta instrumentazio-airea. 
- Ur-tratamendurako instalazioa. Ur-tratamendurako sistemak. Efluenteak kontrolatu eta tratatzeko sistemak. 

 
 
1.3 prestakuntza-atala 
EKIPAMENDUEN ETA SISTEMEN DESKARGUAREN ETA LEHEN MAILAKO 
MANTENTZE-LANEN GAINBEGIRAKETA 
 
Kodea: UF0557 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral termoelektriko baten ekipamendu-deskargua aztertzea 

EI1.1 Zentral termoelektrikoen antolaketa orokorra eta ardura-area desberdinei dagozkien oinarrizko funtzioak xehatzea: 
eragiketa, mantentze-lana, kalitate-kontrola, zerbitzu kimikoak, ingurumen-kontrola, erregaiak eta arriskuen prebentzioa. 
EI1.2 Area desberdinetan ardura gauzatzerakoan egon daitezkeen interferentziak aipatzea, eta area horien jarduna 
koordinatzeko ildo orokorrak definitzea lanen lehentasunaren eta plantaren izaeraren arabera. 
EI1.3 Ekipamendu edo sistema baten deskargu- edo desgaitze-prozedura zehaztea pertsonen, ingurumenaren, 
ekipamenduen eta prozesuaren beharrezko segurtasuna bermatzeko. 
EI1.4 Ekipamendu edo sistema desgaitu batean egin beharreko egiaztapenak eta probak eta beharrezko seinaleztapena 
definitzea. 
EI1.5 Deskargua edo behin-behineko desgaitzea ezeztatu zaion ekipamendu bat martxan jarri aurretik jarraitu behar 
diren egiaztapenak eta protokoloak adieraztea. 

A2: Zentral termoelektriko batean ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanen eta proben beharrizanak aztertzea. 
EI2.1 Lehen mailako mantentze-eragiketak egiteko behar diren erremintak, dokumentazioa eta ekipamendua zehaztea, 
eta horien egoera gainbegiratzea. 
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EI2.2 Ekipamenduen eta instalazioen egoera orokorra egiaztatzeko irizpideak deskribatzea, funtzionamendu nominalari 
dagokionez. 
EI2.3 Ekipamenduen eta instalazioen egoera orokorra egiaztatzeko irizpideak ezartzea, estankotasunari eta korrosioari 
dagokienez. 
EI2.4 Ekipamendu bikoiztuak egiaztatzeko irizpideak eta horiek txandakatzeko egin beharreko maniobrak ezartzea. 
EI2.5 Suntsikorrak baliabide egokiekin eta ezarritako prozeduren arabera berrezartzeko eragiketak kudeatzea. 
EI2.6 Ekipamendu eta instalazioen garbiketa- eta koipeztaketa-eragiketak egin eta gainbegiratzeko irizpideak ezartzea. 
EI2.7 Lehen mailako mantentze-eragiketak egiterakoan beharrezkoak diren segurtasun-neurriak zehaztea. 
EI2.8 Enpresetan ezarrita egon ohi diren mantentze-planaren eta prozeduren arabera egindako gainbegiraketen eta 
eragiketen emaitzei dagokien txostena idaztea. 

 
 
Edukiak: 
 
1. Zentral termoelektrikoen funts elektromekanikoak 

- Osagai mekanikoak: 
• Itxiturak, kojineteak eta lubrifikazioa. 
• Hodiak eta balbulak. 
• Ponpak, iragazkiak eta desmineralizadoreak. 
• Konpresoreak eta haizagailuak. 

- Elektrizitatearen izaera: 
• Korronte elektrikoa, magnitude elektrikoak. 
• Magnetismoa eta elektromagnetismoa. 
• Zirkuitu elektrikoak. 

- Sistema elektriko trifasikoak. 
- Babes-sistemak. Lur-konexioko instalazioak. 
- Makina elektrikoak: sorgailuak. Transformadoreak. Motoreak. 
- Magnitude elektrikoen neurketak. Neurtzeko tresnak. 
- Aparatu elektrikoen multzoa. 

 
2. Ekipamenduen deskargua 

- Zentral termoelektriko baten organigrama. 
- Eragiketa- eta mantentze-departamentuak. 
- Interferentziak lanetan. 
- Ekipamenduen isolamendu edo deskargurako irizpideak. 
- Deskargu bat eskatu, gauzatu eta kentzeko prozesua. 
- Deskargu baten seinalizazioa eta blokeoak. 
- Deskargu bat kentzeko egiaztapenak. 

 
3. Zentral termoelektrikoetako lehen mailako mantentze-lanen antolaketa 

- Mantentze-lanak, definizioa eta helburuak. 
- Mantentze-lanen plangintza eta programazioa.  
- Mantentze-lanetako planak. 
- Prebentziozko mantentze-lanen zereginak. 
- Premien kalkulua: Kargen plangintza. Denboren zehaztapena. 
- Laneko agindua. 
- Mantentze-lanen optimizazioa. 
- Kalitatea zerbitzua ematean. 
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2 2. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAN ABIATZE- ETA GELDITZE-
MANIOBRAK ETA EGOERA ANOMALOAK KONTROLATZEA 
 
Kodea: MF1199_3 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1199_3 Zentral elektrikoetako eragiketa-maniobrak kontrolatzea abiatze- 
eta gelditze-prozesuetan eta funtzionamendu-egoera anomaloetan. 
 
Iraupena: 230 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKO BATEN ABIATZE ETA GELDITZEARI DAGOZKION 
MANIOBRAK 
 
Kodea: UF0558 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Simulazio-sistema batean kasu praktikoen bitartez zentral termoelektrikoetan abiatzeko, gelditzeko eta karga-aldaketako 
prozesuak aztertzea, sistema eta ekipamendu desberdinen sekuentzia eta espero den portaera identifikatuz. 

EI1.1 Erregaien harrera, biltegiratze eta elikadura-kontroleko sisteman egin beharreko ohiko eragiketak definitzea. 
EI1.2 Ur-tratamendurako estazioan egin beharreko eragiketak eta espero den portaera deskribatzea. 
EI1.3 Galdararen edo presio-hodien proba hidraulikoetarako eta estankotasun-probetarako egin beharreko eragiketak 
deskribatzea, baita galdara bete, aireztatu edo drainatzeko eragiketak ere. 
EI1.4 Errekuntzaren egonkortasuna, sugarren kalitatea eta galdararen barne-garbiketa ziurtatzeko eragiketak 
espezifikatzea. 
EI1.5 Ur- eta lurrun-zikloan egin beharreko eragiketak, zaindu beharreko parametroak eta espero den emaitza 
deskribatzea. 
EI1.6 Zentralaren sistema elektrikoaren parametroak hustuketa-sarearekin sinkronizatzeko egin beharreko eragiketak 
eta bete beharreko betekizunak definitzea. 
EI1.7 Goi-, erdi- eta behe-tentsioko eta korronte zuzeneko sistemetan egin beharreko ohiko eragiketak eta egiaztapenak 
deskribatzea. 
EI1.8 Ingurumen-kontroleko sistemetan egin beharreko eragiketak eta espero den portaera justifikatzea eta lotzea. 

A2: Zentral termoelektrikoaren galdararen, turbinaren edo funtsezko ekipamenduaren abiatze eta gelditze batean zirkuituak 
zuzen lerrokatzeko prozedurak deskribatzea, parametro nagusien bilakaera kontuan izanik. 

EI2.1 Ekipamenduak edo sistemak zuzen lerrokatzeko prozedurak espezifikatzea, egoera seguruan abiatzeko edo 
gelditzeko beharrezko baldintza guztiak betez: ez dago indarrean ekipamenduaren deskargurik edo desgaitzerik 
segurtasun-arrazoiengatik, drainatzeen eta uhateen posizioa egokia da, mailak zuzenak dira, lubrifikazioa eta hoztea 
zerbitzuan daude, tresnak operatibo daude, eta elikadura elektrikoa erabilgarri dago. 
EI2.2 Prozeduretan ezarritako sekuentziaren arabera, eskatzen diren segurtasun-neurriekin eta kontrol-gelan dauden 
eragiketa-arduradunekin koordinatuta etengailu elektrikoetan, balbuletan eta beste osagai batzuetan egiten diren 
maniobrak xehatzea. 
EI2.3 Kontrol-gelako paneletatik egin beharreko eragiketa- edo gainbegiraketa-zereginak deskribatzea, gela horretako 
arduradunek eskatuta eta jasotako argibideen arabera. 
EI2.4 Kontrol-gelatik eragiten diren funtsezko ekipamenduen abiatze edo gelditzearen aurreko eta ondorengo 
funtzionamendu-parametroen baldintzak eta baliozkotasuna makinan bertan egiaztatzeko prozedura deskribatzea. 

25 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI2.5 Galdaren, turbinen eta beste funtsezko ekipamendu batzuen hotzean, epelean edo beroan abiatzeko baldintzak, 
denborak, erritmoak, doikuntzak eta mugapenak balioestea eta lotzea, tenperaturen, espantsio diferentzialen eta 
gainerako parametro garrantzitsuen balio onargarriak zehaztuz. 
EI2.6 Maniobra iragankorretan pertsonentzako edo prozesuaren eta instalazioaren egonkortasunerako arriskutsuak edo 
anomaloak izan daitezkeen egoerak definitzea, egoera segurua leheneratzeko hartu beharreko neurriak deskribatuz. 
EI2.7 Alertak aktibatzeko prozesuak eta berehalako jardunen koordinazio-zereginak xehatzea arriskuak prebenitzeko. 

 
Edukiak: 
1. Zentral termoelektriko baten galdara eta zirkuitu osagarriak abiatzeko prozesua 

- Zerbitzu-uren zirkuituak eta tresnen aire-zirkuituak lerrokatzea eta martxan jartzea. 
- Galdara betetzea eta aireztatzea. 
- Pizte-erregaiaren sistema lerrokatzea eta martxan jartzea. 
- Galdarako aire- eta gas-sistemak lerrokatzea eta martxan jartzea: lerrokatzea eta martxan jartzea. 
- Galdara-purga eta -piztea. 
- Lurruna prestatzeko prozesua: purgak eta aireztatzeak. 
- Lurrun-sistema osagarria martxan jartzea. 
- Erregai likido osagarria piztea. 
- Kondentsazioko eta elikadura-uraren zirkuituak, ur-berogailuak eta desgasifikadorea lerrokatu, bete eta martxan 

jartzea. 
- Kondentsadoreko zirkulazio-uraren zirkuituak edo hozte-zirkuituak betetzea eta martxan jartzea. 

2. Zentral termoelektriko baten turbosorgailua eta zirkuitu osagarriak abiatzeko prozesua 
- Itxituren eta eiektoreen lurrun-zirkuituak lerrokatzea eta martxan jartzea. 
- Turbinaren itxitura-sistema lerrokatzea eta martxan jartzea. 
- Kondentsadorean hutsa egiteko prozesua. 
- Turbinaren by-pass sistema lerrokatzea, egiaztatzea eta martxan jartzea. 
- Turbinaren errodajerako behar diren lurrun-baldintzak lortzea, abiapuntuko baldintzen arabera. 
- Turboekipoaren errodajea. 
- Sarerako sinkronizazioa eta akoplamendua. 
- Turbosorgailuaren beroketa. 
- Karga-igoera, berogailuak martxan jartzea. 

3. Zentral termoelektriko baten gelditze-prozesua 
- Karga-jaitsiera. 
- Desakoplamendua. 
- Lurrun-turbinaren itxiturak eta hutsa haustea. 
- Galdara itzaltzea eta hoztea. 
- Ur- eta lurrun-zirkuituen drainatzea eta hustuketa. 

4. Gas-turbina baten abiatze- eta gelditze-prozesuak 
- Gas-purga. 
- Azelerazioa ignizio-abiaduraraino. 
- Ignizioa. Sinkronizazioa eta akoplamendua. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKO BATEN FUNTZIONAMENDUKO ANOMALIA 
ARRUNTEI DAGOZKIEN MANIOBRAK ETA EGIAZTAPENAK 
 
Kodea: UF0559 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, zentral 
termoelektriko bateko anomalia arruntei dagokienez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral termoelektrikoetako funtzionamenduko egoera anomalo posibleak aztertzea, lehentasunez zaindu behar diren 
ekipamenduak eta funtzionamendu-parametroak eta egoera bakoitzerako jardunik egokienak definituz. 

EI1.1 Tentsioko erabateko hutsegite baten kasuan turbina nagusiaren eta turbina osagarriaren kontrol- eta lubrifikazio-
sisteman berehala egin beharreko egiaztapenak eta jardunak zehaztea. 
EI1.2 Tentsioko erabateko hutsegite baten kasuan alternadorearen hidrogeno-lubrifikazio eta -zigilatze sisteman 
berehala egin beharreko egiaztapenak eta jardunak zehaztea. 
EI1.3 Tentsio alternoko hutsegite orokor baten kasuan larrialdi-elikadura lehentasunez jaso behar duten beste sistema 
funtzional edo ekipamendu batzuk zerrendatzea. 
EI1.4 Galdarako barne-hodian edo presioko zatien edozein puntutan bat-bateko haustura kasuan jarraitu beharreko 
portaera egokia deskribatzea. 
EI1.5 Galdara-disparo batean, karga-errefus partzial batean edo ekipo-disparo batean jarraitu beharreko portaera egokia 
deskribatzea. 
EI1.6 Erregai-likidoen edo produktu kutsatzaileen isurketen edo suteen kasuan jarraitu beharreko portaera egokia 
deskribatzea. 
EI1.7 Istripu pertsonal bat gertatu daitekeen kasu desberdinetan jarraitu beharreko portaera egokia deskribatzea. 

A2: Disfuntzioak diagnostikatzea simulazio-sistema baten kasu praktikoetan, eragiketa-parametroen azterketaren bidez. 
EI2.1 Datuak biltzea egiaztapen-zerrenda egokiak erabiliz. 
EI2.2 Lortutako datuak kudeaketa-sisteman sartzea ezarritako prozeduraren arabera. 
EI2.3 Lortutako datuen kantitatearen balidazioa egitea, ondoren joerak aztertuz. 
EI2.4 Txosten bat egitea ezarritako prozeduraren arabera. 
EI2.5 Lerrunetik kanpo dauden parametroak zehaztea, egungo egoeraren kausa posibleak eta eragin probableak 
adieraziz. 
EI2.6 Detektatutako disfuntzioarekin lotuta dagoen dokumentazioa trebetasunez erabiltzea. 
EI2.7 Detektatutako arazoa eta eragiketa-arduradunei eta hurrengo txandari transmititu beharreko gainerako informazioa 
argi eta zehazki deskribatzea. 

A3: Presioko zatien hausturaren, ekipoaren disparoaren, tentsio-zeroaren, emisio kutsatzailearen, sutearen edo ezusteko 
edo larrialdiko beste egoera batzuen simulazioan oinarritutako kasu praktiko batean, ezarrita dauden protokoloen arabera 
jardutea. 

EI3.1 Larrialdiaren garrantzia eta hedadura lehenbailehen eta zehazki identifikatzea, arriskuak prebenitzeko xedez. 
EI3.2 Automatikoki aktibatu beharko liratekeen larrialdi-ekipamendu motak zehaztea. 
EI3.3 Eskuz abiatzeko ekipamenduak aktibatzeko prozedurak egitea. 
EI3.4 Alerta aktibatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.5 Larrialdi-egoera desberdinen aurrean egin beharreko berehalako jardunak definitzea, beharrezkoak diren 
koordinazio-zereginak aztertuz. 

A4: Zentral termoelektrikoetako kontrol-gelak deskribatzea, zona desberdinak, osagai desberdinak eta horien funtzioa 
identifikatuz, eragiketa-maniobretan laguntzeko. 

EI4.1 Kontrol-gela bateko zona eta elementu desberdinak identifikatu eta lokalizatzea. 
EI4.2 Neurketa-tresnetan, aparatu adierazleetan eta kontrol-gelako beste eragiketa-elementu batzuetan adierazitako 
informazioa interpretatzea. 
EI4.3 Maniobra-mota bakoitzarentzat kontrol-gelatik egin beharreko eragiketak justifikatzea. 
EI4.4 Zentraleko kontroletik egindako eragiketetan inplikatutako pertsonen funtzioak identifikatu eta bereiztea. 
 

Edukiak: 
 
1. Kontrol-gelak zentral termoelektrikoetan 

- Kokapena. Osagaien antolaera. 
- Prozesuaren monitorizazioa. 
- Sistemaren gaineko simulazioa eta eragiketa. 
- Alarma-sistemak. 
- Gainbegiratze-sistemak. 
- Langileak kontrol-gelan. Funtzioak. 
- Komunikazio-sistemak. Protokoloak. 
- Kontrol-gelatik egindako jardunak. 
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2. Gainbegiratze- eta segurtasun-sistemak zentral termoelektrikoaren erregimen iragankorren aurrean 
- Turbina gainbegiratzeko gailuak: 

• Errotorearen posizioa. 
• Espantsio diferentzialak. 
• Turbinako tentsio termikoak errodajean edo gelditzean zehar eta karga-aldaketetan. 

- Etengabeko monitorizazioko sistemak makina birakarientzat. 
- Gertaerak erregistratzeko sistemak. 

3. Ohiko matxurak eta disparoak 
- Babesak: 

• Galdara-disparoak. 
• Galdarako segurtasun-balbulak eta beste ekipamendu batzuk. 
• Turbinako disparo elektriko eta mekanikoak. 
• Gas-turbinako disparoak. 
• Alternadore-disparoak. 
• Transformadoreen eta goi-tentsioko barren babes elektrikoak. 

- Ihesak galdaretan. 
• Kausak. 
• Ihes-motak. 
• Lokalizazioa eta identifikazioa. 
• Eragiketan duten eragina. 

- Ohiko matxurak eta disparoak identifikatzea kontrol-gelako eta plantako datuak abiapuntutzat hartuz. 
- Aplikatu beharreko araudia: zentralen, azpiestazioen eta transformazio-zentroen erregelamendua. 

 
 
2.3 prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA ZENTRAL 
TERMOELEKTRIKOETAN 
 
Kodea: UF0560 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin ezohiko anomaliei 
dagokienez, eta LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen laguntzen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

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

EI2.1 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 28 
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EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzetako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea. 

A3: Zentral termoelektrikoetan eragiketa-lanetan eta egoera anomaloetan segurtasuna bermatzen duten baldintzak eta 
prozedurak aztertzea. 

EI3.1 Zentral termoelektrikoetako eragiketa-maniobretatik eratorritako lanbide-arriskuak definitzea eta ebaluatzea. 
EI3.2 Zentral termoelektrikoetako eragiketa-lan desberdinetan erabilitako norberaren segurtasun- eta babes-ekipamendu 
desberdinak deskribatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI3.3 Segurtasun-ekipamendu orokor eta pertsonalen gainbegiratze- eta mantentze-puntu kritikoak definitzea, egon 
daitezkeen anomaliak detektatuz eta horien berri emanez segurtasun-arduradunari. 
EI3.4 Galdaretan eta sistema osagarrietan egindako maniobretan erabilitako segurtasun-elementuak deskribatzea. 
EI3.5 Ekipo turbosorgailuan eta sistema osagarrietan egindako maniobretan erabilitako segurtasun-elementuak 
deskribatzea. 
EI3.6 Eragiketa-zereginetan eta funtzionamenduko egoera anomaloetan arrisku elektrikoak kontrolatzeko eta murrizteko 
eragiketak zehaztea. 
EI3.7 Eragiketa-zereginetan eta funtzionamenduko egoera anomaloetan jatorri termikoa duten arriskuak kontrolatzeko 
eta murrizteko beharrezko eragiketak zehaztea. 
EI3.8 Zentraleko instalazioetan dauden substantzia eta material arriskutsuak zerrendatzea, kasu bakoitzean 
beharrezkoak diren arretak adieraziz. 
EI3.9 Energia-plantako araudia eta segurtasun-planak interpretatu eta aplikatzea eragiketa-maniobretan. 
EI3.10 Zentralean egindako maniobra desberdinetan arrisku-prebentzioa informatu eta hedatzeko neurriak garatzea. 

A4: Ingurumen-istripu eta -gertaeretarako larrialdi-sistemak arrazoitzea eta balioestea, horietako bakoitza deskribatuz eta 
kasu bakoitzean egin beharreko jardunak ezarriz. 

EI4.1 Larrialdi-plan bat deskribatzea eta planaren zatiak aztertzea. 
EI4.2 Zentral termoelektriko batean larrialdi-planetik eratorritako eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliabide 
materialei dagokienez. 
EI4.3 Zentral termoelektriko baten barneko larrialdi-plan baten funtsezko elementuak deskribatzea, beste langile batzuk 
gai horretan prestatzeko eta gaia horiei hedatzeko prozesuaren esparruan. 

 
 
Edukiak: 
 
1. Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko kontzeptuak 

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

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanaren ondoriozko beste patologia batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Laneko arriskuak prebenitzeko legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen erregelamendua. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 

- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 
• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 
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2. Arrisku orokorrak eta horien prebentzioa 
- Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

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

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 
• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 

- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

 
3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak. 

- Istripu-motak. 
- Istriputuaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietan jarduteko informazio lagungarria. 

 
4. Lanbide-arriskuak zentral termoelektrikoetako eragiketetan 

- Prozesu teknologikoak eta arrisku-identifikazioa zentral termoelektriko batean. 
• Jatorri termiko eta mekanikoko arriskuak. 
• Arrisku elektrikoak. 
• Substantzia eta material arriskutsuekin lotutako arriskuak. 

- Lanbide-arriskuen prebentzioa eta kontrola galdara eta ekipamendu osagarrietako eragiketa-maniobretan. 
- Lanbide-arriskuen prebentzioa eta kontrola ekipo turbosorgailu eta ekipamendu osagarrietako eragiketa-

maniobretan. 
 
5. Segurtasun-ekipamenduak 

- Segurtasun-ekipamendu eta -sistema automatikoak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamendu osagarriak. 
- Kargak jasotzea. 
- Seinaleztatzeko sistemak. 
- Ekipamenduen mantentze-lanak. 

 
6. Larrialdiak zentral termoelektriko batean 

- Zentral termoelektriko baten larrialdi-plana. 
- Arriskuen eta eszenatokien inbentarioa. 
- Larrialdi konbentzionalak. Ingurumen-larrialdiak. 
- Autobabeseko neurriak eta baliabide materialak. 
- Larrialdi-kasuetarako jardunak. 
- Larrialdi-kasuetan jarduteko eta komunikatzeko protokoloa. 
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3 3. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL ELEKTRIKOETAKO ERAGIKETETAN INPLIKATUTAKO 
GIZATALDEAK KOORDINATZEA ETA HORIEI LAGUNTZEA 
 
Kodea: MF1200_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1200_3 Zentral elektrikoen eragiketa-arloan inplikatutako gizataldea 
koordinatzea eta prestatzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
ZENTRAL ELEKTRIKO BATEKO ERAGIKETA-TALDEAREN LANBIDE-FUNTZIOAK 
ETA PRESTAKUNTZA 
 
Kodea: UF0561 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral elektrikoetan eragiketa-maniobretan eta lehen mailako mantentze-lanetan esku hartzen duten pertsonen lanbide-
funtzioak aztertzea, jardun-sekuentziak eta taldeko kide bakoitzarengandik espero den portaera identifikatuz. 

EI1.1 Taldeko kideen funtzioak eta erantzukizunak definitzea, horien arteko lanbide-loturak ezarriz. 
EI1.2 Zentraleko lehen mailako mantentze- eta eragiketa-proiektuan helburuei eta bere kargura dagoen taldeko kide 
bakoitzak egin beharreko jardunei buruzko informazio argia transmititzea eta ematea. 
EI1.3 Taldeko kideen parte-hartzea bideratu eta sustatzea esku-hartzeak hobetzeko eta eragiketa- eta segurtasun-
eskuliburuak edo bere jardun-esparruari lotutako beste edozein dokumentu tekniko eguneratzeko. 

A2: Zentral elektrikoetan bere ardurapean diharduen gizataldearen barneko etengabeko prestakuntzako ekintzak garatzea. 
EI2.1 Langile berrien edo prestakuntza-aldian dauden langileen prestakuntza-beharrizanak zehaztea bete behar dituzten 
funtzioen arabera. 
EI2.2 Lanpostura egokitutako etengabeko prestakuntzako programa bat ezartzea. 
EI2.3 Langile berrien edo prestakuntza-aldian dauden langileen zuzeneko prestakuntzan laguntzea eragiketa-prozedura 
eta -argibideekin, entsegu-protokoloekin, babes-gailuen probarekin, egiaztapen-zerrendekin eta gainerako informazio 
garrantzitsuarekin lotutako alderdiei dagokienez. 
EI2.4 Jardun-planak garatzea prestakuntza-ekintzen emaitza ebaluatzeko eta aurkitutako gabeziak zuzentzeko. 
EI2.5 Zentral elektriko bateko instalazio baten kasu praktiko batean, instalazioaren planoak eta eragiketa- eta 
mantentze-eskuliburuak zehaztuta: 

- Prestakuntza-premia jakin batera egokitutako prestakuntza-programa ezartzea. 
- Eragiketa-prozedura eta -argibideak, entsegu-protokoloak, babes-gailuen probak, egiaztapen-zerrendak eta 

gainerako informazio garrantzitsua biltzea prestakuntza-ekintzari laguntzeko. 
- Zentral elektrikoetako eragiketari lotutako edukien araberako prestakuntza-ekintzak egitea. 
- Prestakuntza-ekintza ebaluatzea. 
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Edukiak: 
1. Sistema elektrikoa eta instalazio sortzaileak eta gizataldearekiko inplikazioak 

- Zentralen tipologia. 
- Zentral termoelektrikoak:  

• Erregai likidokoak. 
• Ikatzekoak. 
• Motoreak. 
• Gas-turbinak. 
• Ziklo konbinatuak. 
• Zentral termosolarrak. 

- Beste zentral batzuk:  
• Hidroelektrikoak. 
• Nuklearrak. 
• Berriztagarriak. 
• Kogeneraziokoak. 

- Produkzio-prozesua. 
- Sare elektrikoa eta energia-salmenta. 

2. Kontratak eta kanpo-laguntzako zerbitzuak zentral elektrikoetan 
- Kontraten eta kanpo-laguntzako zerbitzuen ohiko zereginak. 
- Kontratazio-prozesua. 
- Zentraletik kanpokoak diren langileen lanaren esparrua. 
- Erregai-hornidura. 
- Gainbegiratze-, azterketa- eta egiaztapen-sistemak. Zereginen adostasunerako probak eta sistemak. 

3. Lanbide-funtzioak zentral elektrikoetan 
- Organigrama. 
- Arloak eta departamentuak. 
- Eragiketa-lanerako taldea. 
- Langileen prestakuntza. 

4. Zentral elektrikoetako langileen prestakuntza 
- Zentral elektrikoetako langileen prestakuntza-egoeraren diagnostikoa. 
- Prestakuntza-ekintzen eskaera. 
- Eguneroko prestakuntza-ekintzak egitea. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
KOMUNIKAZIOAK ETA INFORMAZIO-TRANSMISIOA ZENTRAL ELEKTRIKO 
BATEKO ERAGIKETA-TALDEAN 
 
Kodea: UF0562 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral elektrikoetan gorabeherei eta eragiketa-informazio garrantzitsuari buruzko informazioa sistematizatu eta 
formalizatzea, eta txanda-taldeetako kideei egin beharreko informazioaren transmisioa koordinatzea. 

EI1.1 Zentral elektrikoetako gainbegiratze- eta eragiketa-prozesuetan izandako gorabeherei buruzko informazio 
garrantzitsua identifikatu, definitu eta biltzea. 
EI1.2 Talde-txandaketarako protokoloak deskribatzea eta informazioa transmititzeko erabilitako dokumentu desberdinak 
zehaztea. 
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Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

EI1.3 Administrazio-dokumentuak bete eta kudeatzea, izandako edozein gorabeherari buruzko datu argiak eta zehatzak 
idatziz. 

A2: Eragiketa, mantentze, segurtasun, ingurumen eta kalitateari lotutako jardunen koordinazio-planak garatzea eta lantzea. 
EI2.1 Lidergoari, motibazioari eta talde-lan eraginkor baterako kontuan izan beharreko beste balio batzuei lotutako 
alderdiak aztertzea. 
EI2.2 Estresari, giza erroreari eta talde-lan eraginkor batean interferitu dezaketen beste faktore batzuei lotutako 
alderdiak aztertzea. 
EI2.3 Zentralean eragiketak egiten dituzten taldeen eta mantentzeari, kontrol kimikoari, ingurumen-gainbegiratzeari edo 
kalitate-kudeaketari lotutako zereginak egiten dituzten taldeen arteko koordinazio-premiei buruzko informazio 
garrantzitsua identifikatu, definitu eta biltzea. 
EI2.4 Taldeko kide desberdinekin iraunkorki koordinatuta egoteko beharrezko telekomunikazio-ekipamenduak 
identifikatzea. 
EI2.5 Talde desberdinen zereginen arteko koordinazio-plan bat lantzea, beharrezko kronogramak diseinatuz eta une 
bakoitzean beharrezkoak diren eragiketa-maniobrak definituz. 
EI2.6 Mantentze-lanen adostasun-ereduak xehatzea, azken proben, zirkuitu-lerrokatzeen edo zentraleko plantako beste 
zeregin batzuen betekizunak barne, eredu horiek kudeatuz. 
EI2.7 Koordinazio-arazo mota desberdinak sortzen diren kasu praktikoetatik abiatuz, beharrezko hobekuntzak 
proposatzea eta kalitatearen kudeaketa-arlorako txosten erabilgarriak lantzea. 

 
Edukiak: 
1. Gizataldeen kudeaketa zentral elektrikoetako ohiko eragiketetan 

- Eragiketak eta inplikatutako langileak. 
- Talde-lana. 
- Txandakako lana. 
- Lidergoa, motibazioa. 
- Estresaren eta giza errorearen kudeaketa. 
- Komunikazio-teknikak. 
- Eragiketa-zerbitzua beste zerbitzu batzuekin koordinatzea:  

• Mantentze-lanak. 
• Kalitatea. 
• Zerbitzu kimikoa. 

- Koordinazio-plana.  
- Kronogramak. 

2. Gizataldeen kudeaketa zentral elektrikoetako gainbegiraketa programatuetan 
- Zentrala gelditzea eta lotutako eragiketak. 
- Mantentze-lan zuzentzaileko eragiketak eta matxuren konponketa. 
- Galdaran egin beharreko jardunaren koordinazioa. Proba-maniobrak. 
- Turbosorgailuan egin beharreko jardunaren koordinazioa.  
- Proba-maniobrak. 
- Aire, lurrun eta erregaiko sistema osagarrietan egin beharreko jardunaren koordinazioa.  
- Azpiestazioetan egin beharreko jardunaren koordinazioa.  
- Lanaren plangintza. 

 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PLANTAKO ERAGIKETAK ETA 
LEHEN MAILAKO MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF1201_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1201_2 Zentral termoelektrikoetako instalazioetan jardutea eta lehen 
mailako mantentze-lanak egitea 33 
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Iraupena: 140 ordu 
 
4.1 prestakuntza-atala 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO PLANTAKO ERAGIKETAK ETA HORREN 
MANTENTZE-LANETARAKO ZEREGIN OSAGARRIAK 
 
Kodea: UF0563 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral termoelektrikoetako instalazioen funtzionamendu orokorra azaltzea eragiketa-planari eta lehen mailako 
mantentze-lanei lotuta. 

EI1.1 Zentral termoelektriko baten funtzionamendua deskribatzea dagokion dokumentazio teknikoan oinarrituta, horren 
zatiak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatuz eragiketaren eta lehen mailako mantentze-lanen ikuspuntutik. 
EI1.2 Zentral termoelektrikoen instalazioen planoetan identifikatzea zein elementuren gainean egiten diren eragiketak 
eta prebentziozko mantentze-lanak, mantentze-programa jakin batetik abiatuz. 
EI1.3 Instalazio jakin baterako, instalazio horren puntu erabakigarrietan gerta daitezkeen matxurek izan ditzaketen 
ondorioak arrazoitzea. 
EI1.4 Zentral termoelektriko bateko instalazio baten kasu praktiko batean, gutxienez motore elektrikoak, erreduktoreak, 
haizagailuak eta erroten osagaiak dituena eta instalazioaren planoak eta martxan jartzeko eta mantentze-lanetarako 
eskuliburuak zehaztuta: 

- Instalazioko osagai bakoitzaren gaineko ohiko eragiketak deskribatzea. 
- Egin beharreko mantentze-eragiketa motak azaltzea. 
- Egin beharreko mantentze-eragiketen aldizkakotasuna justifikatzea. 
- Esku-hartze bakoitzerako denborak zehaztea. 
- Eragiketetan esku hartzen duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak definitzea. 

A2: Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanari dagokionez prebentziorako, segurtasunerako eta ingurumena 
babesteko neurriak (sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI2.1 Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanean dauden lanbide-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI2.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuei aurre egiteko, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barnean hartuta. 
EI2.3 Zentral termoelektrikoetako erregaia jaso eta prozesatzeko sistemen mantentze-jardunetatik eratorritako 
ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI2.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI2.5 Segurtasun-araudian zentral termoelektrikoen instalazioen mantentze-lanekin lotuta dauden alderdiak zehaztea. 
EI2.6 Zentral termoelektrikoen instalazioen mantentze-jardunetan sortutako larrialdien aurrean jarduteko protokoloak 
xehatzea. 
EI2.7 Zentral termoelektrikoen instalazioen mantentze-lanetik eratorritako istripuen kasu desberdinetan lehen 
laguntzetarako eta istriputuen lekualdatzerako eskakizunak deskribatzea. 

 
Edukiak: 
1. Plantako eragiketa zentral termoelektrikoetan 

- Zentral termoelektrikoen azpisistemen funtzionamendu orokorra. 
- Eragiketa-maniobrak erregai-sisteman:  

• Lerrokatzea. 
• Berotzea. 
• Purgak. 

- Eragiketa-maniobrak galdaran eta lurrun-zirkuituetan:  
• Purgak eta aireztatzeak.  
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Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

• Galdara hustu eta betetzea.  
• Proba hidrauliko eta pneumatikorako lerrokatzea. 

- Eragiketa-maniobrak turbinan eta bere sistema osagarrietan. 
- Berotzea, purgak, ur-lurrun ihesen eta huts-galeren egiaztapenak. 
- Eragiketa-maniobrak alternadorean eta goi-tentsioko sistema elektrikoetan.  
- Hozte-sistemak.  
- Gas-ekorketak. 
- Eragiketa-maniobrak arazketa- eta ingurumen-sistemetan. 

2. Mantentzerako eragiketa-zeregin osagarriak 
- Ekipamenduak isolatzeko tokian tokiko maniobrak. 
- Guneak prestatzea mantentze-lanetarako. 
- Mantentze-lanak egin aurretiko tokian tokiko egiaztapenak. 
- Mantentze-lanen ondorengo egiaztapenak, ekipamenduak edo sistemak martxan jartzeko. 

3. Larrialdi- eta segurtasun-maniobrak 
- Ekipamenduen lerrokatzeak galdara-plantan, disparo-kasuan. 
- Ekipamenduen lerrokatzeak turbina-plantan, disparo-kasuan. 
- Larrialdi-ekipamenduak abiatzea: 

• Suteen aurkako larrialdi-sistemak. 
• Korronte zuzeneko sistemen tokian tokiko abiatzea, hutsegite-kasuan. 
• Larrialdi-sorgailuen tokian tokiko abiatzea. 

 
 
4.2 prestakuntza-atala 
LEHEN MAILAKO MANTENTZE-LAN PREBENTIBO ETA ZUZENTZAILEAK 
ZENTRAL TERMOELEKTRIKO BATEAN 
 
Kodea: UF0564 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral termoelektrikoetako instalazioen prebentziozko mantentze-lanen eragiketak egitea. 

EI1.1 Prebentziozko mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren material, ekipamendu eta erremintak antolatu, prestatu 
eta erabiltzea. 
EI1.2 Erregaia jaso, tratatu, ehotu eta hornitzeko sistemetan, ur-tratamendurako sistemetan, galdara-sistemetan, 
turbosorgailu-sistemetan eta zentral termoelektrikoen instalazioetako gainerako ekipamendu eta osagaietan ezarrita 
dagoen metodo bati jarraikiz prebentziozko mantentze-lanen eragiketak egiteko premia arrazoitzea. 
EI1.3 Zentral termoelektrikoen instalazioetako ekipamendu eta osagaietan egin beharreko prebentziozko mantentze-
lanen eragiketa bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.4 Zentral termoelektriko bateko instalazio baten kasu praktiko batean, gutxienez motore elektrikoak, erreduktoreak, 
haizagailuak eta erroten osagaiak dituena eta instalazioaren planoak eta martxan jartzeko eta mantentze-lanetarako 
eskuliburuak zehaztuta: 

- Zentralaren sistema desberdinen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Prebentziozko mantentze-eragiketetarako beharrezko diren elementuak identifikatzea. 
-  Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera, eta 

dagozkion laneko arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak identifikatzea. 
- Euskarrien, babesen eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Garbiketarako, borneak estutzeko eta lur-konexioaren egoera egiaztatzeko eragiketak egitea. 
- Isolamendu elektrikoko egoera, tentsio-erortzea eta segurtasun- eta babes-elementuen jarduna egiaztatzea. 
- Instalazioaren aldagai nagusiak konparatzea eta lortutako neurriak espezifikazio teknikoekin konparatzea. 
- Lerrunetik kanpoko parametroen gainean jardutea, espezifikazio teknikoetan adierazitakora egokitzeko. 35 
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- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan 
mantentzea. 

- Jardun-txostena betetzea. 
A2: Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lan zuzentzaileko oinarrizko eragiketak egitea. 

EI2.1 Zentral termoelektrikoetako instalazioetan gertatzen diren ohiko matxurak diagnostikatzea, horien arrazoiak eta 
sisteman duten eragina zehaztuz. 
EI2.2 Instalazioetako ekipamendu eta osagaietan egin behar diren lehen mailako mantentze-eragiketa zuzentzaile 
bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Lehen mailako mantentze-eragiketa zuzentzaileetan erabilitako erreminta eta ekipamendu osagarriak deskribatzea 
eta horien erabilera- eta kontserbazio-modua arrazoitzea. 
EI2.4 Zentral termoelektriko bateko instalazio baten kasu praktiko batean, gutxienez motore elektrikoak, erreduktoreak, 
haizagailuak eta erroten osagaiak dituena, horietako batzuk narriadura egoeran, eta instalazioaren planoak eta martxan 
jartzeko eta mantentze-lanetarako eskuliburuak zehaztuta: 

- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
-  Lan-eremua eragiketaren eskakizunekin bat etorrita prestatzea, ezarritako lan-prozeduren arabera, eta 

dagozkion laneko arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak identifikatzea. 
- Konponketa-prozedura deskribatzea, zirkuitua edo osagaia isolatuz beharrezkoa izanez gero. 
- Matxura duten elementuak konpontzea eta/edo ordeztea. 
- Sistema konektatzea. 
- Sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan 

mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

 
Edukiak: 
1. Lehen mailako mantentze-lanak zentral termoelektrikoetako instalazioetan 

- Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanen programak. Eskuliburuak. 
- Zentral termoelektrikoetako mantentze-planak ezartzea eta kudeatzea. 
- Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanean aplikatu beharreko araudia. 
- Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanen kalitatea. 
- Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lanen segurtasuna. 

2. Zentral termoelektrikoetako instalazioen prebentziozko mantentze-lanak 
- Prebentziozko mantentze-lanen programa. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Parametroak egiaztatzea eta kontsigna-balioetara doitzea. 
- Errendimenduen ebaluazioa. 
- Instalazioen mantentze-lanetako eragiketa mekanikoak. 
- Zirkuituen mantentze-eragiketa elektrikoak. 
- Ohiko ekipamendu eta erremintak. 
- Moteltzea, bibrazioak. 
- Garbiketa-prozedurak. 
- Lubrifikazioa. 
- Bero-babesaren mantentze-lanak. 

3. Zentral termoelektrikoetako instalazioen mantentze-lan zuzentzailea 
- Matxuren diagnostikoa. 
- Matxura kritikoak. 
- Osagaiak elektrikoki isolatzeko prozedurak. 
- Instalazioen osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 
- Elementu elektrikoak eta mekanikoak desmuntatzea eta konpontzea edo ordeztea. 
- Balbulen eta eragingailuen mantentze-lanak. 
- Ponpak. 
- Paketatzeak ateratzea eta muntatzea. 

 
 
 
 

36 

 
 
 

 



 
 

Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

5. prestakuntza-modulua:  
ZENTRAL TERMOELEKTRIKOETAKO ERAGIKETEN KUDEAKETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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Kodea: MP0121 

5 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zentral termoelektriko bateko prozesuak gainbegiratzea, inplikatutako sistema desberdinak, horien ezaugarri teknikoak, 
funtzioak eta eragiketa-parametroak identifikatuz. 

EI1.1 Zentral termoelektriko bateko turbina-plantaren ekipamendu nagusien banaketa identifikatzea gainbegiratze-
errondak eginez. 
EI1.2 Zentral termoelektriko bateko galdara-plantaren ekipamendu nagusien banaketa identifikatzea gainbegiratze-
errondak eginez. 
EI1.3 Plantako langileek gainbegiratutako datuek eta ekipamenduek zentralaren erabilgarritasunean duten garrantzia 
ulertzea. 
EI1.4 Gainbegiratze-erronda bat definitzea, ibilbide bat hautatuz. 
EI1.5 Zentral termoelektriko bateko hozte-ekipamendu nagusien banaketa identifikatzea gainbegiratze-errondak eginez. 
EI1.6 Zentral termoelektriko bateko azpiproduktuen ebakuazio-ekipamendu nagusien banaketa identifikatzea 
gainbegiratze-errondak eginez. 
EI1.7 Zentral termoelektriko bateko erregaiak maneiatu eta biltegiratzeko ekipamendu nagusien banaketa identifikatzea 
gainbegiratze-errondak eginez. 

A2: Zentral termoelektriko bateko deskargu-sistema eta ekipamenduen desgaitzea aztertzea, horietan lanak egiteko. 
EI2.1 Zentral termoelektriko batean lan bat egiteko deskarguak eskatzeko prozedura, komunikazioak eta beharrezko 
baimenak ulertzea. 
EI2.2 Lan egiten den ekipamendu bat pertsonentzako eta ekipamendu horretarako egoera seguruan uzteko beharrezko 
maniobrak arrazoitzea. 
EI2.3 Deskarguak gauzatzen parte hartzea. 
EI2.4 Deskargu-prozedura ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioak ulertzea. 

A3: Zentral termoelektriko baten abiatzea egiteko egin beharreko urratsak deskribatzea. 
EI3.1 Tokian bertan egindako egiaztapenen eta maniobren bitartez, zentral termoelektriko bat abiatu aurretik 
ekipamenduen lerrokadura identifikatzea. 
EI3.2 Galdara bat pizteko eta lurrun-baldintzak lortzeko beharrezko maniobrak deskribatzea, baita beharrezko erregai 
osagarriak ere. 
EI3.3 Turbina-planta batean errodajearen aurretiko urratsak zerrendatzea: itxiturak, hutsa eta by-pass. 
EI3.4 Turboekipoaren errodajerako eta sarera akoplatzeko maniobrak deskribatzea. 
EI3.5 Karga-igoeraren maniobra deskribatzea. 
EI3.6 Abiatze baten baliabide materialen eta giza baliabideen beharrizanak ulertzea. 

A4: Ohiko maniobra eta egiaztapenetan, aldizkako proben egitean eta lehen mailako mantentze-lanetan parte hartzea. 
EI4.1 Ohiko maniobrak egiten laguntzea. 
EI4.2 Ohiko egiaztapen-protokoloak gainbegiratzea. 
EI4.3 Programatutako ohiko probak egiten laguntzea. 
EI4.5 Arduradunak gainbegiratuta, lehen mailako mantentze-lanak egitea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 
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Edukiak: 
1. Planta gainbegiratzeko errondak 

- Erronden deskribapena. 
- Erronden erabilgarritasuna: gainbegiraketa-sistemen eskasia. 
- Erronden antolaketa. 
- Detektatutako anomaliek jarraitzen duten ibilbidea. 

2. Deskarguak eskatzeko prozedura 
- Ekipamendu-deskarguaren premia lan baten segurtasuna bermatzeko. 
- Deskarguak eskatzeko prozesua. 
- Deskarguak egitea: ekipamendu bat nola geratzen den egoera seguruan. 
- Lan bat egiteko beharrezko baimenak eta komunikazioak. 
- Lanaren ondorengo egiaztapenak. 
- Deskarguak kentzea eta ekipamendua martxan jartzea. 

3. Abiatze-prozesua 
- Aurretiko lerrokatzea. 
- Galdara-purga eta -piztea. 
- Presioa igotzea eta berokuntza-lurruna sortzea. 
- Turbinan itxiturak egitea. 
- Kondentsadorean hutsa egitea. 
- Turbinako by-pass sistema eta errodajearen prestakuntza. 
- Errodajea eta akoplamendua. 
- Karga-igoera. 

4. Ohiko lanak 
- Lehen mailako mantentze-lanak: kontsumigarrien koipeztatzeak, garbiketak eta aldaketa. 
- Aldizkako probak. 
- Aldizkako egiaztapenak. 
- Ekipo-txandakatzea. 

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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Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1198_3:  
Zentral termoelektrikoetako 
prozesuak gainbegiratzea 

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

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

2 urte 

MF1199_3:  
Zentral termoelektrikoetan 
abiatze- eta gelditze-
maniobrak eta egoera 
anomaloak kontrolatzea 

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

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

2 urte 

MF1200_3:  
Zentral elektrikoetako 
eragiketetan inplikatutako 
gizataldeak koordinatzea eta 
horiei laguntzea 

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

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

2 urte 

MF1201_2:  
Zentral termoelektrikoetako 
plantako eragiketak eta 
lehen mailako mantentze-
lanak 

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

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

2 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta 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. 40 

 
 
 

 



 
 

Zentral termoelektrikoetako eragiketen kudeaketa 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Mantentze-lanen lantegia 120 120 

 
 

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

Mantentze-lanen lantegia X X X X X 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak 
− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakaria 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
− Software espezifikoa  
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Mantentze-lanen lantegia. 

− Manometroak 
− Ukipen-termometroak 
− Datuak hartzeko terminal eramangarriak 
− Lurrun-ihesak detektatzeko ekipamenduak 
− Lubrifikazio- eta koipeztatze-ekipamenduak 
− Bibrazioak neurtzeko ekipamenduak 
− Polimetroak 
− Giltzak 
− Aire konprimatua 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat 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. 
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ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

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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