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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
ENAS0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Gasa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA192_2 Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak (1228/2006 Errege Dekretua). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Gas-sareak muntatzea, martxan jartzea, erabiltzea eta mantentzea eskatutako kalitate eta segurtasunarekin eta indarrean 
den araudia betez. Jarduera horiek gas-instalatzailearen txartela duen teknikari batek gainbegiratuta egingo dira. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0610_2: Gas-sareak zuinkatzea. 
 
-  UC0611_2: Polietilenozko gas-sareak muntatzea eta mantentzea. 
 
-  UC0612_2: Altzairuzko gas-sareak muntatzea eta mantentzea. 
 
-  UC0613_2: Gas-sareak martxan jartzea eta erabiltzea. 
 
-  UC0614_2: Gas-instalazioetako arriskuak prebenitzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera norberaren kontura zein besteren kontura garatzen du, gas-sareak muntatzen, ustiatzen edo 
mantentzen dituzten enpresa txiki, ertain eta handietako (publiko nahiz pribatuak) produkzio-eremuan edo produkzio-
sailean. 
 
Produkzio-sektoreak 
Energia-sektorean eta energia elektrikoa, gasa eta ura produzitzeko eta banatzeko azpisektorean kokatuta dago, 
hain zuzen ere gas-sareak eta -instalazioak muntatzeko, ustiatzeko eta mantentzeko produkzio-jardueretan. 
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Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

Lanbideak edo lanpostuak 
8163.014.3 Gas-banaketako sistemen operadorea 
Gas-sareen muntatzailea. 
Polietilenozko hodien muntatzailea. 
Muntatzailea, altzairuzko hodien soldatzailea. 
Operadorea, gas-sareen mantentzailea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

MF0610_2 
Gas-sareen zuinketa 60   

UF0191: Polietilenozko gas-sareen 
muntaketa 50 

MF0611_2 
Polietilenozko gas-sareen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

100 
UF0192: Polietilenozko gas-sareen 
mantentze-lanak 50 

UF0193: Altzairuzko hodiko gas-
sareen muntaketa 50 MF0612_2 

Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa 
eta mantentze-lanak 

100 
UF0194: Altzairuzko hodiko gas-
sareen mantentze-lanak 50 

MF0613_2 
Gas-sareen martxan jartzeko lanak eta 
haien erabilera 

50 
  

MF0614_2 
Gas-instalazioetako segurtasuna 60 

  

MP044 
Gas-sareak muntatzeko eta mantentzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 450  
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1. gaitasun-atala:  
GAS-SAREAK ZUINKATZEA 

 
1 

Kodea: UC0610_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Proiektu edo memoria tekniko batetik abiatuta polietilenozko gas-sareak zuinkatzea ondoren muntatzeko 
helburuarekin.  

BI1.1 Instalazio-mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, ezaugarri 
funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI1.2 Muntaketaren edo instalazioaren osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI1.3 Instalazioaren proiektuaren eta kokapenaren beraren artean sor daitekeen disfuntzioa zehaztu egiten da, eta 
bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak hartzen dira. 
BI1.4 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik zehazten dira. 
BI1.5 Polietilenozko gas-sareak zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren eskema osagarriak eskatzen 
diren kasuetan egiten dira. 
BI1.6 Hodien eta sareko gainerako elementuen trazaduraren markaketa tokian bertan egiten da, instalazio-
proiektuan oinarrituta eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, eta eraginpean hartutako zerbitzuak egiaztatzen 
dira instalatu ahal izateko. 
BI1.7 Eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera egiten da.  

LB2: Proiektu edo memoria tekniko batetik abiatuta altzairuzko gas-sareak zuinkatzea ondoren muntatzeko 
helburuarekin.  

BI2.1 Instalazio-mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, ezaugarri 
funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI2.2 Muntaketaren edo instalazioaren osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI2.3 Instalazioaren proiektuaren eta kokapenaren beraren artean sor daitekeen disfuntzioa zehaztu egiten da, eta 
bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak hartzen dira. 
BI2.4 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik zehazten dira. 
BI2.5 Altzairuzko gas-sareak zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren eskema osagarriak beharrezkoak 
diren kasuetan egiten dira. 
BI2.6 Hodien eta sareko gainerako elementuen trazaduraren markaketa tokian bertan egiten da, instalazio-
proiektuan oinarrituta eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, eta eraginpean hartutako zerbitzuak egiaztatzen 
dira instalatu ahal izateko. 
BI2.7 Eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera egiten da.  

LB3: Proiektu edo memoria tekniko batetik abiatuta gas-sareak aldatzeko edo hobetzeko jardunak zuinkatzea. 
BI3.1 Berritu beharreko instalazio-mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, 
ezaugarri funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI3.2 Lehendik dagoen instalazioaren osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI3.3 Egin beharreko berritzeko edo aldatzeko jarduna eta esku hartzeko sekuentzia sareak, ekipamenduak eta 
gas-instalazioak aldatzeko proiektuetako plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta ezartzen dira, 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez prozesua optimizatuz. 
BI3.4 Gas-sareen berritzea zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren eskema osagarriak eskatzen diren 
kasuetan egiten dira. 
BI3.5 Gas-sareetan berritu edo gehitu beharreko hodien, osagaien eta osagarrien kokapena, zuinketa eta 
markaketa tokian bertan egiten dira berritze-proiektutik abiatuta eta tokiaren ezaugarriak kontuan hartuta eta esku-
hartze egokia ahalbidetzeko, betiere eraginpean hartutako zerbitzuak egiaztatuta. 
BI3.6 Berritzeak eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera 
egiten da. 
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Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala. Softwarea. Markaketa-lanabesak. Pikak, seinaleztapen-materiala. 
Segurtasun-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Polietilenozko gas-sare interpretatu eta zuinkatuen instalazioak. Altzairuzko gas-sare interpretatu eta zuinkatuen 
instalazioak. Gas-sare zuinkatuen aldaketak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
POLIETILENOZKO GAS-SAREAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC0611_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Polietilenozko hodietako gas-sareak muntatzeko eta mantentzeko lana prestatzea eta antolatzea dagokion 
proiektuari jarraikiz. 

BI1.1 Muntaketa- eta mantentze-segida proiektuaren plano eta dokumentazio teknikotik abiatuta ezartzen da, 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI1.2 Materialak, erremintak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko lanari egokituz 
hautatzen dira. 
BI1.3 Osagaiak jasotzean haien egoera ikuskatzen eta ebaluatzen da eta agindu teknikoetara egokitzen diren 
zehazten da. 
BI1.4 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
BI1.5 Obran inplikatutako pertsonak eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta koordinatzen dira. 

LB2: Polietilenozko materialeko gas-hoditerien sareak muntatzea eta plano, arau eta espezifikazio teknikoetatik abiatuz 
zirkuituak kontrolatzeko eta erregulatzeko osagarrien eta kontrol-elementuen konexioa egitea, betiere araututako 
eskakizunak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI2.1 Materialen eta ekipamenduen lekualdaketa eta kokapena horiek kaltetu gabe egiten da, eskatutako 
garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI2.2 Polietilenozko hodia aurreikusitako zangan lerrokatzen da obra-proiektuaren arabera eta lekuaren 
ezaugarriak kontuan hartuta. 
BI2.3 Hodien euskarriak eta ainguraketa-puntuak proiektuaren espezifikazioen arabera kokatzen dira, sarearen 
aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz. 
BI2.4 Polietilenozko hodien hedapena hodien funtzionalitatea bermatuko duten gailuekin egiten da. 
BI2.5 Muntatutako ekipamenduen eta elementuen motak eta ezaugarriak laneko presio eta tenperaturarekiko 
egokiak direla eta bete beharreko funtzioari erantzuten diotela ziurtatzen da. 
BI2.6 Polietilenozko hodien konexioa ezarritako tekniken eta prozeduren arabera egiten da. 
BI2.7 Elementuen mihiztaketa figura “bideratzaile” egokiekin egiten da. 
BI2.8 Mihiztatutako elementuak eta hodien konexioak tentsio edo esfortzu mekanikoetatik babesten dira 
aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz eta bibrazioekiko isolatzen dira. 
BI2.9 Balbulen, erregulazio-elementuen eta instalatutako osagarrien kokapenak eta posizioak manipulaziorako 
irisgarriak izatea eta segurtasun-baldintzetan mantentzea ahalbidetzen dute. 
BI2.10 Sistemaren aldagaiak detektatzeko elementuen muntaketa espezifikazio teknikoen arabera egiten da 
neurtutako magnitudearen adierazpena zuzena eta nahasmendurik gabekoa izan dadin. 
BI2.11 Sareen eta elementuen babesak eta isolamendu termikoa, beharrezkoak baldin badira, ezarritako agindu 
teknikoen arabera jartzen dira. 11 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

LB3: Polietilenozko gas-sareen mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea, jardun-prozesua ezarriz, argibide-
eskuliburuak eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI3.1 Matxurak detektatu eta aztertu egiten dira eta haien arrazoiak baloratu. 
BI3.2 Matxura bat gertatzen denean jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz metodoari eta 
denborari dagokionez, behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta baliabide osagarriak 
modu egokian hautatuz baita eragiketa-maniobra eratorriak egiteko ezarritako jarraibideak ere eta eraginpean 
hartutako beste zerbitzu batzuekin koordinatuta jardunez. 
BI3.3 Bezero edo erabiltzaileari egin beharreko konpontze-prozesutik berari dagozkion alderdi garrantzitsuenak 
jakinarazten zaizkio. 
BI3.4 Hondatutako elementuak ordezteko, desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuaren sekuentziari jarraitzen zaio, 
aurreikusitako denboran eta eskatutako kalitatearekin. 
BI3.5 Hondatutako elementuak aztertu egiten dira, matxuratutako zatiak identifikatuz. 
BI3.6 Kaltetutako elementua konpontzen da eta dagokionean, bere funtzionamendua egiaztatzen da sortutako 
matxuraren mailaren arabera. 
BI3.7 Hodiak eta beren osagarriak beste material-mota batekin berritzea edo maneiatzea, material horiek 
polietilenoarekin integratzea bateragarri egiten duten prozeduren bitartez gauzatzen da. 
BI3.8 Sarearen funtzionaltasuna ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin lehengoratzen 
da. 
BI3.9 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira eta datu-baseetan sartzen dira 
mantentze-plana kudeatzeko eta hobetzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskoratzeko sistemak, materialak mugitzeko ekipamenduak, altxatzeko lanabesak, aldamioak, polipastoak. Hodiak 
neurtzeko eta kontrolatzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, flexometroa, 
zinta metrikoa, zirkometroa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak, likido sarkorrak, 
ultrasoinuak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, karrakak, zulatzeko 
makina, errematxatzeko makina, bihurkin elektrikoa, elektrofusio- eta soldadura-ekipamenduak, ihesak detektatzeko 
ekipamenduak, txinpartagailuak, poro-kontrola, tolesteko, ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamenduak eta 
erremintak. Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: Polietilenozko hodiak eta 
osagarriak. Hodiak eta beste hoditeria batzuk bestelako materialetan, balbulak, erregulatzeko eta neurtzeko 
ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Muntatutako polietilenozko gas-instalazioak eta -sareak. Polietilenozko gas-sareen aldaketak. Konpondutako 
polietilenozko gas-sareak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; datu-baseak; programa informatikoak; UNE arauak, segurtasun-
erregelamendua, gasa banatzeko sareei buruzko araudia. 

 
 
 
 
3. gaitasun-atala: 
ALTZAIRUZKO GAS-SAREAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA 

 
Kodea: UC0612_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Altzairuzko hodietako gas-sareak muntatzeko eta mantentzeko lana prestatzea eta antolatzea dagokion proiektuari 
jarraikiz. 12 

 
 
 

 



 
 

Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

BI1.1 Muntaketa- eta mantentze-segida proiektuaren plano eta dokumentazio teknikotik abiatuta ezartzen da, 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI1.2 Materialak, erremintak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko lanari egokituz 
hautatzen dira. 
BI1.3 Osagaiak jasotzean haien egoera ikuskatzen eta ebaluatzen da eta agindu teknikoetara egokitzen diren 
zehazten da. 
BI1.4 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
BI1.5 Obran inplikatutako pertsonak eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta koordinatzen dira. 

LB2: Altzairuzko materialeko gas-hoditerien sareak muntatzea eta plano, arau eta espezifikazio teknikoetatik abiatuz 
zirkuituak kontrolatzeko eta erregulatzeko osagarrien eta kontrol-elementuen konexioa egitea, betiere araututako 
betekizunak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI2.1 Materialen eta ekipamenduen lekualdaketa eta kokapena horiek kaltetu gabe egiten da, eskatutako 
garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI2.2 Altzairuzko hodia aurreikusitako zangan lerrokatzen da obra-proiektuaren arabera eta lekuaren ezaugarriak 
kontuan hartuta. 
BI2.3 Hodien euskarriak eta ainguraketa-puntuak proiektuaren espezifikazioen arabera kokatzen dira, sarearen 
aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz. 
BI2.4 Altzairuzko hodien hedapena hodien funtzionalitatea bermatuko duten gailuekin egiten da. 
BI2.5 Altzairuzko hodien konexioa ezarritako tekniken eta prozeduren arabera egiten da. 
BI2.6 Elementuen mihiztaketa figura “bideratzaile” egokiak erabiliz egiten da. 
BI2.7 Muntatutako ekipamenduen eta elementuen motak eta ezaugarriak laneko presio eta tenperaturarekiko 
egokiak direla eta bete beharreko funtzioari erantzuten diotela ziurtatzen da. 
BI2.8 Mihiztatutako elementuak eta hodien konexioak tentsio edo esfortzu mekanikoetatik babesten dira eta 
bibrazioekiko isolatzen dira. 
BI2.9 Balbulen, erregulazio-elementuen eta instalatutako osagarrien kokapenak eta posizioak manipulaziorako 
irisgarriak izatea eta segurtasun-baldintzetan mantentzea ahalbidetzen dute. 
BI2.10 Sistemaren aldagaiak detektatzeko elementuen muntaketa espezifikazio teknikoen arabera egiten da 
neurtutako magnitudearen adierazpena zuzena eta nahasmendurik gabekoa izan dadin. 

LB3: Altzairuzko gas-sareen mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea, jardun-prozesua ezarriz, argibide-eskuliburuak 
eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI3.1 Matxurak detektatu eta aztertu egiten dira eta haien arrazoiak baloratu. 
BI3.2 Matxura bat gertatzen denean jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz metodoari eta 
denborari dagokionez eta behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta baliabide osagarriak 
modu egokian hautatuz. 
BI3.3 Bezero edo erabiltzaileari egin beharreko konpontze-prozesutik berari dagozkion alderdi garrantzitsuenak 
jakinarazten zaizkio. 
BI3.4 Hondatutako elementuak ordezteko, desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuaren sekuentziari jarraitzen zaio, 
aurreikusitako denboran eta eskatutako kalitatearekin. 
BI3.5 Hondatutako elementuak aztertu egiten dira, matxuratutako zatiak identifikatuz. 
BI3.6 Kaltetutako elementua konpontzen da eta dagokionean, bere funtzionamendua egiaztatzen da matxuraren 
mailaren arabera. 
BI3.7 Sarearen funtzionaltasuna ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin lehengoratzen 
da. 
BI3.8 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira eta datu-baseetan sartzen dira 
mantentze-plana kudeatzeko eta hobetzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskoratzeko sistemak, materialak mugitzeko ekipamenduak, altxatzeko lanabesak, aldamioak, polipastoak. Hodiak 
neurtzeko eta kontrolatzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, flexometroa, 
zinta metrikoa, zirkometroa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak, likido sarkorrak, 
ultrasoinuak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, karrakak, zulatzeko 
makina, errematxatzeko makina, bihurkin elektrikoa, lotura- eta soldadura-ekipamenduak, ihesak detektatzeko 
ekipamenduak, txinpartagailuak, poro-kontrola, ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamenduak eta erremintak. 
Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: altzairuzko hodi eta osagarriak, balbulak, 
erregulatzeko eta neurtzeko ekipamenduak. 13 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Muntatutako altzairuzko gas-instalazioak eta -sareak. Altzairuzko gas-sareen aldaketak. Konpondutako altzairuzko gas-
sareak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; datu-baseak; programa informatikoak; UNE arauak, segurtasun-
erregelamendua, gasa banatzeko sareei buruzko araudia. 

 
 

 
 
 
4. gaitasun-atala: 
GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 

 
Kodea: UC0613_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta gas-sareak martxan jarri aurreko eragiketak egitea, betiere araututako 
eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI1.1 Sarearen inertizazioa eta purgatzea ezarritako jarraibideei eta aplikazio-araudiari jarraikiz egiten dira.  
BI1.2 Zirkuituen presio-probak sarearen sektore bakoitzean egiten dira, eskatutako arauzko eta segurtasunezko 
baldintzen arabera. 
BI1.3 Giltzen, balbulen, erregulagailuen eta gainerako ekipamenduen proba funtzionalak konpainia hornitzailearen 
prozeduren arabera eta aplikazio-araudia betez egiten dira. 
BI1.4 Behin betiko betelana, zinta seinaleztatzailea jartzea eta trinkotzea agindu teknikoen eta indarrean den 
araudiaren arabera egiten direla egiaztatzen da. 
BI1.5 Soberako materialak kentzen dira eta muntaketak eraginpean hartutako gunea baldintza egokietan uzten da. 
BI1.6 Arauz eskatzen diren proben emaitzari dagokion dokumentazioa behar bezala betetzen da. 

LB2: Polietilenozko gas-sarea purgatzeko eta bertan “gasa abiarazteko” eragiketak egitea, eskatutako kalitatea lortuz. 
BI2.1 Presioa eta tenperatura lortzen dira eta egokiak direla egiaztatzen da. 
BI2.2 Sarean “gasa abiarazteko” ezarritako jarraibideei eta aplikazio-araudiari jarraitzen zaie. 
BI2.3 Sarean dagokion usain-ematea egin dela egiaztatzeko probak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira. 
BI2.4 Gertatutako anomalien eta gorabeheren txostena egiten da, sarearen egungo egoerari buruzko informazioa 
gorabeheren liburuan txertatzeko. 

LB3: Gas-sareen banaketa-sisteman, osagarrietan eta zirkuituak kontrolatzeko eta erregulatzeko elementu edo 
sistemetan oinarrizko eragiketa-maniobrak egitea, betiere araututako betekizunak betez eta ezarritako kalitate- eta 
segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Adierazten diren hartuneak, adarrak eta erregulazio-armairuak planoetatik, dokumentaziotik edo 
argibideetatik abiatuta kokatzen dira, itsutzeko eta zigilatzeko. 
BI3.2 Presioa, tenperatura eta aldagaien bestelako neurketak jaso eta erregistratu egiten dira, baita teleaginteko 
eta telekontroleko sistemen bidez ere. 
BI3.3 Martxan jartzeak eraginpean hartutako erregulazio- eta neurketa-estazioaren gaineko doitzeak arauzko 
prozeduren arabera egiten dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hodiak neurtzeko eta kontrolatzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, 
flexometroa, zinta metrikoa, zirkometroa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak, likido 
sarkorrak, ultrasoinuak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, 
karrakak, zulatzeko makina, errematxatzeko makina, bihurkin elektrikoa, lotura- eta soldadura-ekipamenduak, ihesak 
detektatzeko ekipamenduak, txinpartagailuak, poro-kontrola, ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamenduak eta 14 

 
 
 

 



 
 

Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

erremintak. Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: hodi eta osagarriak, balbulak, 
erregulatzeko eta neurtzeko ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gas-sareen instalazio probatuak eta martxan jarritakoak. Gas-sareen instalazio baliogabetuak eta zigilatuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; datu-baseak; programa informatikoak; UNE arauak, segurtasun-
erregelamendua. 
 
 
 
 
5. gaitasun-atala: 
GAS-INSTALAZIOETAKO ARRISKUAK PREBENITZEA 
 
Kodea: UC0614_2 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gas-sareen muntaketako eta mantentze-lanetako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 

BI1.1Hodiak eta materialak garraiatzeko, kargatzeko, deskargatzeko, altxatzeko eta manipulatzeko prozesuetako 
lanbide-arriskuak identifikatu eta ebaluatu egiten dira eta hala badagokio, sarearen muntaketako eta mantentze-
lanetako segurtasun-planaren arduradunari jakinarazi. 
BI1.2 Zangetako lan-prozesuetako lanbide-arriskuak identifikatu eta ebaluatu egiten dira eta hala badagokio, 
sarearen muntaketako eta mantentze-lanetako segurtasun-planaren arduradunari jakinarazi. 
BI1.3 Hodien eta osagarrien mekanizazioko, konformazioko eta soldadurako prozesuetako lanbide-arriskuak 
identifikatu eta ebaluatu egiten dira eta hala badagokio, sarearen muntaketako eta mantentze-lanetako 
segurtasun-planaren arduradunari jakinarazi. 
BI1.4 Karga-lanetako prozesuetako lanbide-arriskuak identifikatu eta ebaluatu egiten dira eta hala badagokio, 
sarearen muntaketako eta mantentze-lanetako segurtasun-planaren arduradunari jakinarazi. 
BI1.5 Sareen presioko, martxan jartzeko eta erabiltzeko proben lanbide-arriskuak identifikatu eta ebaluatu egiten 
dira eta hala badagokio, sarearen muntaketako eta mantentze-lanetako segurtasun-planaren arduradunari 
jakinarazi. 
BI1.6 Gas-ihesen, errekuntzen eta hondakin-materialen ondoriozko ingurumen-arriskuak identifikatu eta ebaluatu 
egiten dira eta hala badagokio, sarearen muntaketako eta mantentze-lanetako segurtasun-planaren arduradunari 
jakinarazi. 

LB2: Enpresaren segurtasun-planari jarraikiz jardutea, ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatuz eta gas-sareen 
muntaketarako eta mantentze-lanetarako indarrean diren arauak eta legeria betez. 

BI2.1 Ezponden babesak, eskoratzeak eta muntaketaren ondoriozko gainerako babes-baliabide eta neurri 
osagarriak modu egokian hautatzen eta erabiltzen dira istripuak saihesteko eta arriskua minimizatzeko, proiektuari 
jarraikiz.  
BI2.2 Norbera babesteko ekipamenduak fabrikatzailearen argibideei jarraikiz hautatzen, erabiltzen eta mantentzen 
dira. 
BI2.3 Suteen aurkako babes-ekipamenduak egiaztatu egiten dira , etengabe modu operatiboan mantenduz.  
BI2.4 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira. 
BI2.5 Ihesak edo isuriak gerta daitezkeen egoeretan, horien berri ematen da eta segurtasun-planean 
aurreikusitako jardun-prozedura gomendagarrienak aplikatzen dira. 
BI2.6 Instalazioetan sortzen diren hondakin-materialak tratatzeko eta birziklatzeko eskakizunak ingurumen-
planekin bat etorriz aplikatzen dira. 

LB3: Gas-sareen muntaketako eta mantentze-lanetako maniobrak eztanda- eta intoxikazio-arriskuak prebenituz eta 
kontrolatuz egitea. 

BI3.1 Gas-instalazioetako jardunetan erreminta elektrikoak eta eztanda-motoreak maneiatzeak eragin ditzakeen 
deflagrazio-arriskuak prebenitu eta kontrolatu egiten dira. 
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BI3.2 Gas-instalazioak muntatzeko eta mantentzeko eragiketetan mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-
prozesuen ondoriozko deflagrazio-arriskuak prebenitu eta kontrolatu egiten dira. 
BI3.3 Gas-instalazioetako jardunen ondoriozko intoxikazio-arriskuak prebenitu eta kontrolatu egiten dira. 
LB4: Larrialdi-kasuetan bizkor, eraginkorki eta segurtasunez jardutea. 
BI4.1 Istriputuaren babesa eta istripua eragin duen kausaren isolamendua berehala egiten dira. 
BI4.2 Larrialdiaren balioespena segurtasun espezifikoko araudian zehaztutako prozedurei jarraikiz egiten da. 
BI4.3 Larrialdirako laguntza-eskaera segurtasun-planean eta indarrean den araudian ezarritakoaren arabera egiten 
da, betiere laguntzaren azkartasuna eta eraginkortasuna bermatuz. 
BI4.4 Lehen laguntzak kasu bakoitzerako agindutako gomendio sanitarioen arabera ematen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskoratzeko sistemak, materialak mugitzeko ekipamenduak, altxatzeko lanabesak, aldamioak, polipastoak. Hodiak 
neurtzeko eta kontrolatzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, flexometroa, 
zinta metrikoa, zirkometroa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak, likido sarkorrak, 
ultrasoinuak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, karrakak, zulatzeko 
makina, errematxatzeko makina, bihurkin elektrikoa, lotura- eta soldadura-ekipamenduak, ihesak detektatzeko 
ekipamenduak, txinpartagailuak, poro-kontrola, ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamenduak eta erremintak. 
Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gas-instalazio seguruak pertsonei, ingurumenari eta ekipamenduei dagokienez. 

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

GAS-SAREEN ZUINKETA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
POLIETILENOZKO GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA 

MANTENTZE-LANAK  
 

3. prestakuntza-modulua:  
ALTZAIRUZKO HODIKO GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA 

MANTENTZE-LANAK  
  

4. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO LANAK ETA HAIEN 

ERABILERA 
 

5. prestakuntza-modulua:  
GAS-INSTALAZIOETAKO SEGURTASUNA 

 
6. prestakuntza-modulua:  

GAS-SAREAK MUNTATZEKO ETA MANTENTZEKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREEN ZUINKETA 
 
Kodea: MF0610_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0610_2 Gas-sareak zuinkatzea. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta horien muntaketarekin lotutako elementuak 
zehazteko. 

EI1.1 Gasa banatzeko sare baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu orokorra dagozkion planoetatik abiatuta 
deskribatzea. 
EI1.2 Gasa banatzeko sareen osagaiek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI1.3 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: Gas-erregaien 
sareei eta harguneei buruzko erregelamendua, etxeko erabilera kolektiboetarako edo erabilera komertzialetarako 
lokaletako gas-instalazioen arautegia eta sektoreari dagokion gainerako araudia, udal-ordenantzak, segurtasun-
erregelamendua, ingurumen-erregelamendua, behe-tentsiorako araudi elektroteknikoa eta aplikazioko UNE arauak. 

A2: Gas-sareen proiektuak interpretatzea zuinketa-eragiketak eta sareen muntaketarekin lotutako bestelako eragiketak 
egiteko. 

EI2.1 Gas-sareak muntatzeko proiektu bat, memoria tekniko bat edo eskuliburu bat konfiguratzen duten dokumentuak 
aztertzea, haiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko elementuak modu 
egokian interpretatuz. 
EI2.2 Gasa banatzeko sare baten eta haren osagaien hasierako eskemak, krokisak eta diagrama isometrikoak 
irudikatzea, muntaketa errazteko. 
EI2.3 Ordenagailuaren bidez irudikatzeko sistemetan landutako informazio grafikoa maneiatzea eta interpretatzea, 
prozedura estandarizatuen bidez (gas-sareak diseinatzeko eta irudikatzeko programa espezifikoei dagozkienak) datuak 
kopiatzeko edo aldatzeko oinarrizko eragiketak eginez. 
EI2.4 Zuinketak egitea eta sareetako ainguraketen, euskarrien, zangen, hodien trazaduraren eta gainerako elementuen 
kokapena markatzea planoetatik eta dokumentazio teknikotik abiatuta. 
EI2.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
EI2.6 Gas-sare batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duen elementu bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: hodiak, emari-neurgailuak, balbulak, 

erregulatzeko elementuak eta bestelako osagarriak. 
- Instalazioaren funtzionamendua arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien funtzioa, egitura 

eta osaera deskribatzea. 
- Zuinketa-eragiketak egitea eta osagaien kokapena markatzea. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Instalazioaren osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin erlazionatzea. 

A3: Gas-sareak aldatzeko eta hobetzeko proiektuak interpretatzea eta zuinkatzea. 
EI3.1 Gas-sareak aldatzeko edo hobetzeko proiektu bat edo memoria tekniko bat konfiguratzen duten dokumentuak 
aztertzea, haiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko elementuak modu 
egokian interpretatuz. 
EI3.2 Instalazioaren ordeztu edo aldatu beharreko osagaiak eta berrerabilitakoak bereiztea eta modu egokian 
seinaleztatzea eta markatzea. 
EI3.3 Zuinketak egitea eta aldatu beharreko sareko ainguraketen, euskarrien, zangen, hodien trazaduraren eta 
gainerako elementuen birkokapenak markatzea planoetatik eta dokumentazio teknikotik abiatuta. 
EI3.4 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
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Edukiak: 
1.  Energia-iturria: gasa 

- Gasen ezaugarriak: Propietate fisikoak eta kimikoak, berotze-ahalmena, gasen elkartrukea eta errekuntza-
prozesua. 

- Gas naturala. Osaera eta erabilera. 
- Petrolioaren gas likidotua (PGL). 
- Osaera eta erabilera. 
- Magnitude mekanikoak eta hidraulikoak eta horiek neurtzeko unitateak. 
- Gas-instalazioetan aplikatzeko araudia: 

• Gas-erregaien sareei eta harguneei buruzko erregelamendua. 
• Etxeko erabilera kolektiboetarako edo erabilera komertzialetarako lokaletako gas-instalazioen arautegia 

eta sektoreari dagokion gainerako araudia, udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamendua, ingurumen-
erregelamendua. 

• Behe-tentsiorako araudi elektroteknikoa, aplikazioko UNE arauak. 
2.  Gas-instalazioak 

- Gas-instalazioko proiektuak: tipologiak. 
- Gasa instalatzeko proiektuen oinarrizko dokumentazioa: Proiektuaren memoria, planoak, aurrekontua eta 

baldintza-agiria. 
- Proiektuen planoak bistaratzea eta ezaugarrien arabera interpretatzea: 

• Kokapen-planoak interpretatzea. 
• Xehetasun- eta multzo-planoak interpretatzea. 
• Plano sinbolikoak, eskemak eta diagrama logikoak interpretatzea. 
• Diagramak, fluxugramak eta kronogramak interpretatzea. 

- Ekipamendu informatikoen motak eta ordenagailuz lagundutako irudikatzeko eta diseinatzeko programak. 
- Plano digitalizatuen bistaratzea eta interpretazioa. 
- Fitxategi grafiko bidezko oinarrizko eragiketak deskribatzea. 

3.  Gas-sareak: 
- Gas-sarea osatzen duten instalazioak: 
- Gasbideak. Funtzioa eta ezaugarri nagusiak. 
- Instalazio hartzaileak. Funtzioa eta sailkapena. 
- Gas-sareen instalazioen konfigurazioa. Instalazioa osatzen duten zatiak eta elementuak identifikatzea eta 

deskribatzea. 
- Gas-sareen instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak deskribatzea. 

 
 

2
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
POLIETILENOZKO GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK  
 
Kodea: MF0611_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0611_2 Polietilenozko gas-sareak muntatzea eta mantentzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
POLIETILENOZKO GAS-SAREEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0191 19 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Polietilenozko gas-sareak muntatzeko lan-planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Polietilenozko gas-sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak deskribatzea. 
EI1.2 Gas-sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Gas-sareen muntaketa-fase desberdinetan esku hartzen duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Polietilenozko gas-sareen muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.5 Gasa banatzeko sare baten muntaketako lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, sarearen 
mailari egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako gas-sare baten muntaketan muntaketa-sekuentzia ezartzea planoetatik eta 
dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozesua optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta denborari 
dagokienez. 
EI1.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko polietilenozko gas-sare baten 
muntaketan: 

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

A2: Polietilenozko gas-sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozedura normalizatuak 
eta dagozkion erregelamenduak aplikatuta eta betiere, erreminta, ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-
arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta dagozkion laneko arrisku 
espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI2.2 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea eta 
kokapen egokian jartzeko irizpideak aztertzea. 
EI2.3 Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokitzen dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI2.4 Euskarriak eta ainguraketak aurreikusitako dilatazioak errespetatuz jartzea. 
EI2.5 Polietilenozko hodiak eta osagarriak prestatzeko, konformatzeko eta lotzeko ekipamenduak eta erremintak 
erabiltzea. 
EI2.6 Polietilenozko gas-sareetako hodiak eta osagarriak babesteko erabilitako metodoak eta teknikak aplikatzea. 
EI2.7 Hodi eta osagarrietan isolamendu termikoko teknikak aplikatzea. 
EI2.8 Diametro desberdineko polietilenozko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko gas-sare batean: 

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

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

- Markaketa (lekuan bertan) eta indusketa egiteko instalazioaren zuinketa egiaztatzea eta jardun-eremua 
seinaleztatzea. 

- Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokitzen dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prestatzea. 
- Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
- Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea, espezifikazio teknikoak eta aplikazio-araudia betez. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 
 

Edukiak: 
1.  Polietilenozko gas-sareen muntaketan eragina duten ezaugarriak 

- Materia plastikoak: Termoplastikoak. Termoegonkorrak. Elastometroak. 
- Polietilenozko gas-sareen muntaketarako aplikazio-araudi espezifikoa. 
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Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

- Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzio-neurriak polietilenozko gas-sareen muntaketan. 
- Polietilenoa: Osaera. Propietate fisikoak eta kimikoak. Tipologiak. 
- Polietilenozko hodiko instalazioaren konfigurazioa. 
- Polietilenozko gas-sarea osatzen duten zatiak eta elementuak. Sarearen azterketa funtzionala. 

2.  Polietilenozko gas-sareen muntaketaren antolaketa. 
- Polietilenozko gas-sareen muntaketaren espezifikazioak. 
- Polietilenozko gas-sareen muntaketaren prestaketa. Faseak. 
- Polietilenozko gas-sareen muntaketaren antolaketa. Lan-plana. 
- Kalitatea polietilenozko gas-sareen muntaketan. 

• Oinarrizko alderdi ekonomikoak eta estrategikoak. 
• Kalitatearen dokumentazio teknikoa: prozeduren eskuliburua. 
• Agindu teknikoen agiria eta kalitate-kontrola. 

3.  Polietilenozko gas-sareen muntaketa 
- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak identifikatzea instalazio-planoetatik abiatuta. 
- Muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-teknikak. 
- Hodiak zangetan sartzeko metodologia. 
- Polietilenozko eta bestelako materialen trantsiziozko hodien eta osagarrien lotura-motak. 
- Soldadurak egiteko teknikak eta metodoak. 
- Topekako soldaduraren deskripzioa eta ezaugarriak. 
- Elektrofusio bidezko soldaduraren deskripzioa eta ezaugarriak. 
- Tolestura-prozedura. Deskribapena eta erabilera. 
- Hodien eta osagarrien markaketa. Soldaduren identifikazioa. 
- Makinen eta ekipamenduen muntaketaren deskribapena eta ezaugarriak. Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko 

eta eusteko teknikak eta eragiketak. 
- Balbulen, sifoien, zorroen eta neurketako aparatuen eta osagarrien muntaketaren deskripzioa eta ezaugarriak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
POLIETILENOZKO GAS-SAREEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0192 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Polietilenozko gas-sareen ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea. 

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

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

Edukiak: 
1.  Polietilenozko gas-sareen mantentze-lanetan eragina duten ezaugarriak 

- Polietilenozko gas-sareen mantentze-lanetarako aplikazio-araudi espezifikoa. 
- Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzioko eta ingurumena babesteko neurriak polietilenozko gas-

instalazioen mantentze lanetan. 
- Polietilenozko gas-instalazioen prebentziozko mantentze-lanak. 

• Mantentze-lanen plangintza. 
• Sarearen funtzionamenduaren azterketa. 

- Aldizka gainbegiratu beharra izan dezaketen zatiak eta elementuak. 
2.  Polietilenozko gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileak 

- Polietilenozko gas-sare bateko matxuren diagnostikoa. 
- Kalitatea polietilenozko gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileetan. 

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

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

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
ALTZAIRUZKO HODIKO GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA  
MANTENTZE-LANAK 
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Kodea: MF0612_2 

3  

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0612_2 Altzairuzko gas-sareak muntatzea eta mantentzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
ALTZAIRUZKO HODIKO GAS-SAREEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0193 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Altzairuzko gas-sareak muntatzeko lan-planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Altzairuzko gas-sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak eta erremintak 
deskribatzea. 
EI1.2 Gas-sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Gas-sareen muntaketa-fase desberdinetan esku hartzen duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Altzairuzko gas-sareen muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea. 

 
 
 



 
 

Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

EI1.5 Gasa banatzeko sare baten muntaketako lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, sarearen 
mailari egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Gas-sare baten muntaketaren kasu praktiko batean muntaketa-sekuentzia ezartzea planoetatik eta dokumentazio 
teknikotik abiatuta eta prozesua optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta denborari dagokienez. 
EI1.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko altzairuzko gas-sare baten 
muntaketan: 

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

A2: Altzairuzko gas-sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozedura normalizatuak eta 
dagozkion erregelamenduak aplikatuta eta betiere, erreminta, ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-
arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta dagozkion laneko arrisku 
espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI2.2 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea eta 
kokapen egokian jartzeko irizpideak aztertzea. 
EI2.3 Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokitzen dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI2.4 Altzairuzko hodiak eta osagarriak prestatzeko, konformatzeko eta lotzeko ekipamenduak eta erremintak erabiltzea. 
EI2.5 Euskarriak eta ainguraketak aurreikusitako dilatazioak errespetatuz jartzea. 
EI2.6 Altzairuzko gas-sareetako hodiak eta osagarriak babesteko erabilitako metodoak eta teknikak aplikatzea. 
EI2.7 Hodi eta osagarrietan isolamendu termikoko teknikak aplikatzea. 
EI2.8 Diametro desberdineko altzairuzko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko gas-sare batean: 

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

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

- Markaketa (lekuan bertan) eta indusketa egiteko instalazioaren zuinketa egiaztatzea eta jardun-eremua 
seinaleztatzea. 

- Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokitzen dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prestatzea. 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prestatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak hedatzea eta lotzea. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

 
Edukiak: 
1.  Altzairuzko hodiko gas-sareak 

- Altzairuzko gas-sareen muntaketarako aplikazio-araudi espezifikoa. 
- Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzioko eta ingurumena babesteko neurriak altzairuzko gas-sareen 

muntaketan. 
- Altzairua. 

• Osaera eta propietate fisiko eta kimikoak. 
• Altzairuzko hodiko instalazioaren konfigurazioa. 

- Altzairuzko gas-sarea osatzen duten zatiak eta elementuak. Sarearen azterketa funtzionala. 
2.  Altzairuzko gas-sareen muntaketaren antolaketa. 

- Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketaren espezifikazioak. 
- Altzairuzko gas-sareen muntaketaren prestaketa. Faseak. 
- Altzairuzko gas-sareen muntaketaren antolaketa. Lan-plana. 
- Kalitatea altzairuzko gas-sareen muntaketan. 

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

kontrola. 
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3.  Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa 
- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak identifikatzea instalazio-planoetatik abiatuta. 
- Muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-teknikak. 
- Hodiak zangetan sartzeko metodologia. 
- Altzairuzko hodien eta osagarrien lotura-motak. 
- Soldadurak egiteko teknikak eta metodoak. 
- Topekako soldaduraren deskripzioa eta ezaugarriak. 
- Korrosioaren aurkako babesak altzairuzko gas-sareetan. 
- Makinen eta ekipamenduen muntaketaren deskribapena eta ezaugarriak. 
- Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta eragiketak. 
- Balbulen, neurketa-aparatuen eta osagarrien muntaketaren deskripzioa eta ezaugarriak. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
ALTZAIRUZKO HODIKO GAS-SAREEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0194 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Altzairuzko gas-sareen ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea. 

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

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

mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

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

- Altzairuzko gas-sareen mantentze-lanetarako aplikazio-araudi espezifikoa. 
- Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzioko eta ingurumena babesteko neurriak altzairuzko gas-sareen 

mantentze-lanetan. 
- Altzairuzko hodiko gas-sareen prebentziozko mantentze-lanak. 

• Mantentze-lanen plangintza. 
• Sarearen funtzionamenduaren azterketa. 

- Aldizka gainbegiratu beharra izan dezaketen altzairuzko hodiko gas-sare baten zatiak eta elementuak. 
2.  Altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileak 

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

• Oinarrizko alderdi ekonomikoak eta estrategikoak. 
• Kalitatearen dokumentazio teknikoa. 
• Prozeduren eskuliburua. 24 

 
 
 

 



 
 

Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

• Agindu teknikoen agiriak eta kalitate-kontrola. 
- Sareko osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 
- Hodiak, balbulak eta osagarriak desmuntatzeko eta berritzeko metodoak. 
- Kargako jardunen deskribapena eta horiek egiteko metodoak. 
- Korrosioaren aurkako babesak: 

 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO LANAK ETA HAIEN ERABILERA 
 
Kodea: MF0613_ 2 

4 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0613_2 Gas-sareak martxan jartzea eta erabiltzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sareak martxan jarri aurreko egiaztapen-eragiketak egitea. 

EI1.1 Gas-instalazioetan erabilitako material desberdinetako hodiak eta osagarriak babesteko erabiltzen diren metodoak 
eta teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Sareak inertizatzeko eta purgatzeko erabilitako metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI1.3 Presio- eta estankotasun-probak segurtasun-baldintzetan eta aplikazio-araudia betez egiteko erabiltzen diren 
prozedurak aztertzea. 
EI1.4 Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.5 Sareak seinaleztatzeko eskakizunak zerrendatzea. 
EI1.6 Soberan dauden materialak kentzeko eta birziklatzeko prozesua aztertzea, betiere ingurumen-babeseko planekin 
bat etorriz.  
EI1.7 Sareak eta beren osagaiak garbitzeko eta koipeztatzeko eskakizunak deskribatzea. 
EI1.8 Material desberdinetako gas-sare batean: 

- Materialaren arabera sareari dagozkion babesak behar bezala jarri direla egiaztatzea. 
- Inertizazio- eta purga-eragiketak egitea. 
- Sarearen presio-probak egitea. 
- Osagaien egoera orokorra eta funtzionamendua egiaztatzea. 
- Betelana eta hori seinaleztatzea eta trinkotzea kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 

A2: Gas-sareak martxan jartzeko eragiketak garatzea. 
EI2.1 Instalazioetan “gasa abiarazteko” egin behar diren eragiketa eta prozeduren sekuentzia deskribatzea. 
EI2.2 Gasari usaina emateko teknikak eta hori neurtzeko eta kontrolatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Gas-sareak martxan jartzeko lanei buruzko parteak eta txostenak betetzea. 
EI2.4 Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa zerrendatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 
EI2.5 Material desberdinetako gas-sare batean: 

- Presio- eta tenperatura-neurketak egitea hainbat puntutan. 
- Sarean "gasa abiarazteko" eragiketa-sekuentzia egokia egitea. 
- Gasaren usain-maila egiaztatzea. 
- Martxan jartzeko dokumentazioa betetzea. 

A3: Gas-sareetan maniobra-eragiketak egitea. 
EI3.1 Sareetako presio- eta tenperatura-neurketak egitea eta sareak martxan jartzeko balio kritikoak zerrendatzea. 
EI3.2 Hartuneak eta adarrak itsutzeko eta sareak eta osagaiak zigilatzeko eragiketak egitea. 
EI3.3 Erregulazioko eta neurketako estazioak edo armairuak doitzeko eta kontrolatzeko prozedurak deskribatzea. 
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ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Edukiak: 
 
1.  Gas-sareak martxan jarri aurreko eragiketak: 

- Gas-sareak martxan jartzeko aplikazio-araudi espezifikoa: 
- Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzioko eta ingurumena babesteko neurriak gas-sareak martxan jartzeko 

lanetan. 
- Gas-sarearen hodiak eta osagarriak babesteko metodoak eta teknikak. 
- Hodiak inertizatzeko metodoak. 
- Hodiak purgatzeko metodoak. 
- Presio-probak egiteko prozedurak. 
- Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak. 

• Zangak seinaleztatzeko eskakizunak. 
• Erabilitako materialak eta horiek birziklatzeko prozedurak. 

- Gas-sareak eta horien osagaiak garbitzeko eta koipeztatzeko teknikak. 
 

2. Gas-sareak martxan jartzea: 
- Gas-sareak martxan jartzeko eragiketak eta prozedurak: 
- Gasari usaina emateko teknikak eta usaina neurtzeko eta kontrolatzeko prozedurak. 
- Ebaketak egiteko prozedurak. 
- Sarearen tarte batean zerbitzua berrezartzea. 
- Hartuneak, adarrak eta aparatuak itsutzeko prozedurak. 
- Gas-sareak eta horien osagaiak zigilatzeko prozedurak. 
- Gas-sareetako presioa eta tenperatura neurtzeko prozedurak eta tresnak. Teleneurketako eta telekontroleko 

eragiketak eta erremintak. 
- Gas-sareetako erregulazioko eta neurketako estazioen edo armairuen funtzionamendua, doitzea, erregulazioa eta 

kontrola. 
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5. prestakuntza-modulua:  
GAS-INSTALAZIOETAKO SEGURTASUNA  
 
Kodea: MF0614_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0614_2 Gas-instalazioetako arriskuak prebenitzea. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-instalazioekin lotutako eragiketetako lanbide- eta ingurumen-arriskuak aztertzea. 

EI1.1 Hodiak eta materialak garraiatzeko, kargatzeko, deskargatzeko, altxatzeko eta manipulatzeko prozesuetako 
arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.2 Zangetako lan-prozesuetako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.3 Hodien eta osagarrien mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetako arriskuak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI1.4 Erreminta elektrikoak eta eztanda-motorrak maneiatzearen ondoriozko deflagrazio-arriskuak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI1.5 Gas-instalazioetako karga-lanetako eta muntaketa- eta mantentze-eragiketetako hodien eta osagarrien 
mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuen ondoriozko deflagrazio-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.6 Gas-instalazioetako jardunen ondoriozko intoxikazio-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 26 
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EI1.7 Sareen presio-proben eta martxan jartzeko proben ondoriozko arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.8 Gas-instalazioetako eragiketa-maniobretako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.9 Gas-ihesek eta gasen errekuntzek ozono-geruzan eta berotegi-efektuan duten eragina deskribatzea. 
EI1.10 Gas-instalazioekin lotutako jardueretan sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua aztertzea. 

A2: Gas-instalazioetako segurtasun-planarekin lotutako neurriak eta jardunak aztertzea eta garatzea. 
EI2.1 Neurriak eta jarduerak sailkatzea eta ezartzea arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko honako hauetan: kargen, 
erreminten eta materialen manipulazio-prozesuetan, zangetako lanetan, mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-
prozesuetan, kargako lanetan, presioko eta martxan jartzeko probetan eta gas-sareen muntaketan, egikaritzapenean eta 
mantentze-lanetan ohikoak diren bestelako prozesuetan. 
EI2.2 Gas-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan erabiltzen diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen 
erabilera- eta mantentze-ezaugarriak aztertzea. 
EI2.3 Gas-instalazioekin lotutako jardunen deflagrazio-, leherketa- eta sute-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko 
neurriak eta jarduerak sailkatzea eta ezartzea. 
EI2.4 Gas-instalazioekin lotutako jardunen intoxikazio-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta jarduerak 
sailkatzea eta ezartzea. 
EI2.5 Gas-sareen muntaketako eta mantentze-lanetako ohiko languneetako seinaleztapen- eta segurtasun-eskakizunak 
deskribatzea. 
EI2.6 Gas-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan ingurumen-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta 
jarduerak sailkatzea eta ezartzea. 

A3: Istripuetarako larrialdi-gailuak arrazoitzea eta balioestea, gailu bakoitza deskribatuz eta kasu bakoitzean egin beharreko 
jardunak ezarriz. 

EI3.1 Larrialdi-plan bat deskribatzea eta planaren zatiak aztertzea. 
EI3.2 Larrialdi-planaren ondoriozko eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliabide materialei dagokienez. 
EI3.3 Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak definitzea, babesteko, balioesteko, laguntzeko eta 
lehen laguntzak emateko neurri bakoitza deskribatuz. 
 
 

Edukiak: 
 
1.  Gas-instalazioetako lanbide- eta ingurumen-arriskuak eta prebentzio-neurriak: 

- Aplikatu beharreko ingurumen-araudia eta segurtasun-araudia. 
- Gas-instalazioetako arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa. 
- Segurtasun-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
- Arriskuak identifikatzea eta prebentzio-neurriak hartzea honako hauetan: zangetako lanetan, kargen garraio eta 

manipulazioan, hodien eta osagarrien mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetan, sareen presioko eta 
martxan jartzeko probetan eta gas-sareen eragiketa-maniobretan. 

- Eztanda- eta sute-arriskuen identifikazioa. Detekzio- eta babes-neurriak. Deflagrazioaren aurkako erreminten eta 
ekipamenduen motak eta ezaugarriak. 

- Gas-instalazioetako jardunen ondoriozko produktu toxikoen identifikazioa. 
- Sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua: Ozono-geruzaren suntsiketa eta berotegi-efektua. 
- Ingurumen-arriskuak detektatzeko eta prebenitzeko neurriak eta erremintak. 
- Kutsatzaileen eta hondakin-produktuen tratamendua eta birziklapena. 

2.  Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamenduak: 
- Gas-instalazioetako norbera babesteko ekipamenduak: 
- Gas-instalazioetan gerta daitezkeen erortzeak kontrolatzeko ekipamenduak. 
- Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamendu osagarriak. 
- Gas-instalazioetako seinaleztapen-sistemak. 
- Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamenduen mantentze-lanak. 

3.  Gas-instalazioetako larrialdiak: 
- Gas-instalazioetako larrialdi-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
- Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak. Istriputua babesteko, balioesteko eta laguntzeko 

eta hari lehen laguntzak emateko neurriak. 
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6. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREAK MUNTATZEKO ETA MANTENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0044. 

6 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Dagozkion proiektu eta memoria teknikoekin zehaztutako gas-sare baten zuinketa-eragiketak egitea. 

EI1.1 Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
EI1.2 Zuinketa-eragiketetan eta osagaien kokapenaren markaketan esku hartzea. 
EI1.3 Langunea seinaleztatzen parte hartzea. 

A2: Gas-sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozedura normalizatuak eta dagozkion 
erregelamenduak aplikatuta eta betiere, erreminta, ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz 
jardunez. 

EI2.1 Lan-eremua prestatzen laguntzea, obraren eskakizunekin bat etorriz, ezarritako lan-prozeduren arabera eta 
dagozkion lan-arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
EI2.2 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzen eta kokatzen laguntzea. 
EI2.3 Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzen esku hartzea. 
EI2.4 Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prestatzen parte hartzea prozedura normalizatuei jarraikiz. 
EI2.5 Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak hedatzen eta lotzen laguntzea. 
EI2.6 Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzen parte hartzea, espezifikazio teknikoak eta aplikazio-
araudia betez. 
EI2.7 Korrosioaren aurkako babesen muntaketan eta aplikazioan esku hartzea. 
EI2.8 Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

A3: Gas-sare baten ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea. 
EI3.1 Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
EI3.2 Konponketa-prozedura deskribatzea. 
EI3.3 Hodien, ekipamenduen eta osagaien matxuren konponketan parte hartzea. 
EI3.4 Sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzen esku hartzea. 
EI3.5 Jardun-txostena betetzea. 

A4: Gas-sarea martxan jarri aurreko egiaztatze-eragiketak eta gas-sarea martxan jartzeko eragiketak egitea. 
EI4.1 Materialaren arabera sareari dagozkion babesak behar bezala jarri direla egiaztatzen esku hartzea. 
EI4.2 Inertizazio- eta purga-eragiketetan laguntzea. 
EI4.3 Sarearen presio-probetan parte hartzea. 
EI4.4 Osagaien egoera orokorra eta funtzionamendua egiaztatzea. 
EI4.5 Betelana eta hori seinaleztatzea eta trinkotzea kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI4.6 Hainbat puntutan presio- eta tenperatura-neurketak egiten laguntzea. 
EI4.7 Sarean "gasa abiarazteko" eragiketa-sekuentzia egokia egiten laguntzea. 
EI4.8 Gasaren usain-maila egiaztatzen parte hartzea. 
EI4.9 Martxan jartzeko dokumentazioa betetzea. 

A5: Gas-instalazioekin lotutako eragiketetako lanbide- eta ingurumen-arriskuak eta segurtasun-planarekin lotutako neurri eta 
jardunak aztertzea. 

EI5.1 Materialak garraiatzeko, kargatzeko, deskargatzeko eta manipulatzeko prozesuetako arriskuak identifikatzea. 
EI5.2 Hodien eta osagarrien mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetako arriskuak identifikatzea. 
EI4.3 Gas-instalazioetako muntaketa- eta mantentze-eragiketetako erreminta elektrikoen eta eztanda-motorren 
maneiuaren eta hodiak eta osagarriak soldatzearen ondoriozko deflagrazio-arriskuak identifikatzea. 
EI5.4 Gas-instalazioetako jardunen ondoriozko intoxikazio-arriskuak identifikatzea. 
EI5.5 Gas-ihesek eta gasen errekuntzek ozono-geruzan eta berotegi-efektuan duten eragina deskribatzea. 
EI5.6 Gas-instalazioekin lotutako jardueretan sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua aztertzea. 
EI5.7 Neurriak eta jarduerak definitzea arriskuak desagerrarazteko eta gutxitzeko honako hauetan: kargen, erreminten 
eta materialen manipulazio-prozesuetan, zangetako lanetan, mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetan, 28 
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kargako lanetan, presioko eta martxan jartzeko probetan eta gas-sareen muntaketan, egikaritzapenean eta mantentze-
lanetan ohikoak diren bestelako prozesuetan. 
EI5.8 Gas-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan erabiltzen diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen 
erabilera- eta mantentze-ezaugarriak aztertzea. 
EI5.9 Gas-instalazioekin lotutako jardunen eztanda-, leherketa- eta sute-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko 
neurriak eta jarduerak definitzea. 
EI5.10 Gas-instalazioekin lotutako jardunen intoxikazio-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta jarduerak 
sailkatzea eta ezartzea. 
EI5.11 Segurtasun-planetako eta horrekin lotutako araudiko dokumentazioa aztertzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1.  Gas-instalazioen zuinketa 

- Instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Langunea seinaleztatzeko materiala. Erabilera-modua. 

2.  Obra-prozedurak gas-sareen muntaketan 
- Zangak irekitzea, hodiak jartzea, zoladurak eta eraikuntza-materialak haustea eta berritzea. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak zehaztea eta hautatzea instalazio-planoetatik abiatuta. 
- Euskarriak eta ainguraketak. Jartzea eta erabiltzea. 

3.  Polietilenozko gas-sareen muntaketa 
- Polietilenozko gas-sareen muntaketari aplikatu beharreko baliabideak eta ekipamenduak. 
- Polietilenozko gas-sareen muntaketako kalitate-irizpideak. 
- Polietilenozko gas-sareetako tarte berrien muntaketa. 
- Soldadurak egiteko erabilitako teknikak eta metodoak. 
- Makinak, ekipamenduak, neurketa-aparatuak eta osagarriak mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko 

teknikak eta eragiketak. 
4.  Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa 

- Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketari aplikatu beharreko baliabideak eta ekipamenduak. 
- Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketako kalitate-irizpideak. 
- Altzairuzko gas-sareetako tarte berrien muntaketa. 
- Soldadurak egiteko erabilitako teknikak eta metodoak. 
- Makinak, ekipamenduak, neurketa-aparatuak eta osagarriak mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko 

teknikak eta eragiketak. 
- Korrosioaren aurkako babesak. 

5.  Polietilenozko eta altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lanak 
- Mantentze-lanen plangintza. 
- Polietilenozko eta altzairuzko hodiko gas-sareen prebentziozko mantentze-lanak. 
- Polietilenozko eta altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileak. 

6.  Gas-sareak martxan jartzeko lanak eta haien erabilera 
- Sarearen materialaren araberako babesak. 
- Inertizazio- eta purga-eragiketak. 
- Presio-probak. 
- Presio- eta tenperatura-neurketak sarearen hainbat puntutan. 
- Sarean "gasa abiarazteko" eragiketa-sekuentzia. 
- Gasaren usain-maila. 

7.  Lanbide-arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa gas-instalazioetako jardunetan 
29 - Aplikatu beharreko ingurumen-araudia eta segurtasun-araudia. 
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- Gas-instalazioetako arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa. 
- Segurtasun-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
- Eztanda- eta sute-arriskuen identifikazioa. Detekzio- eta babes-neurriak. 
- Produktu toxikoak identifikatzea. 
- Sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua. 
- Kutsatzaileen eta hondakin-produktuen tratamendua eta birziklapena. 
- Gas-instalazioetako norbera babesteko ekipamenduak: 
- Gas-instalazioetako seinaleztapen-sistemak. 
- Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamenduen mantentze-lanak. 

8.  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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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 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik 
izan ezean 

MF0610_2 
Gas-sareen zuinketa

• Fisikan lizentziaduna. Goi-mailako 
ingeniaritza. Ingeniaritza teknikoa.  

• Obrak eta planak egiteko, hirigintza-
proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren arloko (gasaren eremua) 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0611_2 
Polietilenozko gas-sareen 
muntaketa eta mantentze-
lanak 

• Fisikan lizentziaduna. Goi-mailako 
ingeniaritza. Ingeniaritza teknikoa. 

• Obrak eta planak egiteko, hirigintza-
proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren arloko (gasaren eremua) 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0612_2 
Altzairuzko hodiko gas-
sareen muntaketa eta 
mantentze-lanak 

• Fisikan lizentziaduna. Goi-mailako 
ingeniaritza. Ingeniaritza teknikoa. 

• Obrak eta planak egiteko, hirigintza-
proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren arloko (gasaren eremua) 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0613_2 
Gas-sareak martxan 
jartzeko lanak eta haien 
erabilera 

• Fisikan lizentziaduna. Goi-mailako 
ingeniaritza. Ingeniaritza teknikoa. 

• Obrak eta planak egiteko, hirigintza-
proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoen eta fluidodunen 
proiektuen garapeneko goi-mailako teknikaria. 

• Instalazio termikoak eta fluidodunak 
mantentzeko goi-mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren arloko (gasaren eremua) 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

32 

 
 
 

 



 
 

Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

MF0614_2: Gas-
instalazioetako 
segurtasuna 

• Fisikan lizentziaduna. Goi-mailako 
ingeniaritza. Ingeniaritza teknikoa. 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako 
teknikaria. 

1 urte Nahitaezkoa da 
titulazioa 

 
 
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. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Gas-sareen zuinketa, muntaketa eta 
mantentze-lanetako lantegia 150 150 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X X X X X 

Gas-sareen zuinketa, muntaketa eta 
mantentze-lanetako lantegia X X X X X 

 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EQUIPAMIENTOEKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Orri birakaria edo arbel digitala 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean jarritako ordenagailuak eta Interneteko konexioa. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaia eta aulkiak. 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Gas-sareen software espezifikoa. 
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ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Gas-sareen zuinketa, muntaketa eta 
mantentze-lanetako lantegia 

− Eskoratzeko sistemak. 
− Materialak mugitzeko ekipamenduak. 
− Lotura- eta soldadura-ekipamenduak. 
− Ihesak detektatzeko ekipamenduak. 
− Ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamendu eta erremintak. 
− Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
− Obra seinaleztatzeko materiala. 
− Gas-instalazioetako osagaiak: hodiak, balbulak, erregulazio- eta neurketa-

ekipamenduak eta abar. 
 

 
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. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
 

34 

 
 
 

 



 

 



 

 

 
 




