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IZENA 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA,  
MANTENTZE-LANAK ETA IKUSKAPENA EGITEA. 
 

KODEA 
IMAI0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Instalazioa eta mantentze-lanak 

 

LANBIDE-EREMUA 
Instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMA378 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketaren plangintza, kudeaketa, mantentze-lanak eta ikuskapena 
egitea (182/2008 EDa, 2008ko otsailaren 8koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa ikuskatzea eta kontrolatzea, kontrolatuz ondo jarri direla martxan 
gauzatze-proiektu bati jarraituz, eta instalazioen mantentze-lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea, ezarritako arauak eta 
aurreikusitako kalitatea errespetatuz, eta instalazioaren segurtasun integrala eta laneko eta ingurumeneko arriskuen 
prebentzioa bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC1286_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa gainbegiratzea eta kontrolatzea. 
-  UC1287_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak planifikatzea. 
-  UC1288_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak egitea eta gainbegiratzea. 
-  UC1289_3: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak kontrolatzea eta martxan jartzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Fluidoen (elektrikoak eta solido fluidizatuak izan ezik) zerbitzu eta sistema industrialen banaketa-sareen eta 
-sistemen muntaketa- edo mantentze-lanak egiten dituzten enpresetan egiten du lan. Sistema horiek bilketa, 
biltegiratzea, ponpaketa, banaketa eta kontrola egiten dute airea, ura, lurruna eta beste lurrun batzuk erabiliz. 
Prestakuntza hau muntaketaren eta mantentze-lanen definizio eta plangintzaren sailetan sartzen da. Baliteke 
kualifikazioan jasotako jarduera batzuk egiteko administrazio eskudunak emandako agiri profesional bat behar 
izatea. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Eraikin, prozesu industrial eta/edo produkziorako osagarrietarako fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketaren eta mantentze-lanen sektorea eta azpisektoreak. 
 

Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanen prozesuak planifikatzeko eta programatzeko teknikaria. 
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Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntatzaileen taldeko burua. 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanetako langileen taldeko burua. 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen teknikaria. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1286_3: 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketa-prozesuak 

150 

UF0635 Fluido-sareen muntaketako 
mekanizazio- eta lotura-prozesuak 

60 

UF0636 Fluido-sareen muntaketa 60 

UF0637 (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa 
fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketa- eta mantentze-lanetan 

30 

MF1287_3:  
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
mantentze-lanen antolaketa 

80   

MF1288_3: 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
mantentze-lanak gainbegiratzea eta egitea 

160 

UF0638 Fluido-sareetako matxuren 
kokapena eta analisia 

70 

UF0639 Fluido-sareetako matxuren 
konponketa 

60 

UF0637 (Zeharkakoa) Lan- eta 
ingurumen-arriskuen prebentzioa fluidoak 
banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketa- eta mantentze-lanetan 

30 

MF1289_3: 
Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak 
martxan jartzea 

140 

UF0640 Fluido-sareetako osagaien 
probak 

80 

UF0641 Fluido-sareak martxan jartzea 60 

MP0132:  
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen 
muntaketaren plangintza, kudeaketa, 
mantentze-lan eta ikuskapenaren lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 580 
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN 

MUNTAKETA GAINBEGIRATZEA ETA KONTROLATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN 
MANTENTZE-LANAK PLANIFIKATZEA 

 
 

3. gaitasun-atala 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN 

MANTENTZE-LANAK EGITEA ETA GAINBEGIRATZEA 
 
 

4. gaitasun-atala 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREAK ETA SISTEMAK 

KONTROLATZEA ETA MARTXAN JARTZEA 
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1. gaitasun-atala  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETA 
GAINBEGIRATZEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC1286_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatzea, muntaketa-programa eta obraren plan orokorra abiapuntu 
hartuta. 

BI1.1 Nahitaez bete beharreko araudia identifikatzen eta aplikatzen da. 
BI1.2 Informazio teknikoa (muntaketa-prozesuak eta -planak eta hornikuntza-plana) eta administratiboa egokia den 
begiratzen da, eta kudeatu egiten da, instalazioak ezarritako prozeduren arabera ezagutzeko, gidatzeko eta 
kontrolatzeko muntaketa-prozesua. 
BI1.3 Muntaketarako behar diren baliabide osagarriak zehazten dira, instalazioen ezaugarriak eta obraren egoera 
(ingurunea, beste instalazio batzuk, kokapena, eta abar) kontuan hartuz eta behar diren segurtasun- eta 
ingurumen-kondizioak bermatuz. 
BI1.4 Lanen esleipenak barruko eta/eta kanpoko giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzen ditu, eta 
programatutako helburuak betetzen dira. 
BI1.5 Instalazioa egin ahal izateko behar den material-hornikuntzaren kudeaketa koordinatu egiten da kostuak 
optimizatzeko, entrega-epeak betetzeko, eta materialak (kantitateari zein kalitateari dagokienez) erabiltzeko 
moduan eta denbora-epe eta leku egokian daudela ziurtatzeko eta kontrolatzeko. 
BI1.6 Obrako muntaketa-lanetarako eremuak antolatzen dira lanak egiteko prozedurak optimizatzeko moduan, 
egiaztatuz behar adina espazio daudela eta profesionalek ez diotela traba egiten batak besteari, betiere 
segurtasun-arauak errespetatuz. 
BI1.7 Obrako biltegia lekurik egokienean jartzen da beti, lan-eremutik ahalik eta gertuen, erraz aurkitzeko eta 
antolatzeko moduan, eta ahal adina optimizatzen da espazioa, behar diren elementu guztiak prestatuz eta 
materialen kontserbazioa bermatuz. 

LB2: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa-programaren jarraipena egitea, programatutako helburuak 
betetzeko. 

BI2.1 Egiaztatzen da jasotako eta sortutako dokumentazioak, teknikoak zein administratiboak, instalazioak 
muntatzeko eta ikuskatzeko aukera ematen duela, bai eta eboluzioaren eta gorabeheren berri izateko aukera ere. 
BI2.2 Instalazioen muntaketa-lanak egiteko eta ikuskatzeko behar den informazioa eraginkortasunez eta modu 
interaktiboan helarazten zaie langileei, eta lanen eboluzioa eta gorabeherak ezagutzeko aukera ematen zaie. 
BI2.3 Neurketa, produkzio, baliabide eta errendimenduei buruzko datuak prozesatu egiten dira, proiektuko datuekin 
eta lehenagoko datuekin kontrastatzeko. 
BI2.4 Lanen egoerari buruzko informazioa egiaztatu egiten da, obran behar adina ikuskapen eginez, eta datuak 
kontrastatuz eta baloratuz datuon arduradunekin. 
BI2.5 Obrako lanen eta kostuen eboluzioari buruzko grafikoak egiten dira lan-parteak abiapuntu harturik, behin 
koadratu eta kontrastatu ondoren. 
BI2.6 Ekipoak eta obra-unitateen lanak entregatzeko epeetan hautemandako desbideratzeak zuzentzeko egin 
beharrekoak zehazten dira, eta behar diren jarraibideak ematen dira eta/edo dagokion txostena prestatzen da. 
BI2.7 Betetzeko dauden lan-aginduak eta instalazioaren uneko muntaketak aurreikusitako planarekin alderatuz 
dituen desbideratzeak ikuskatu egiten dira, lanak berriz esleitzeko edo plangintza doitzeko. 

LB3: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako ekipoen eta osagaien muntaketa-prozesuak ikuskatzea, proiektuari eta 
obra-planari jarraituz, gorabehera tekniko-ekonomikoak konponduz eta lortu beharreko kalitatea ziurtatuz. 

BI3.1 Bete beharreko araudia identifikatzen eta aplikatzen da. 
BI3.2 Langileei ematen zaizkien jarraibideak zehatzak eta behar adinakoak dira, interpretazio-akatsak saihesteko, 
eta aukera ematen diete haiei materialak eta ekipoak prestatzeko eta lanak eraginkortasunez eta segurtasun- eta 
kalitate-arauak errespetatuz egiteko. 
BI3.3 Prozesuetako anomaliak eta desbideratzeak ikuskaritzaren bidez saihesten dira, instalazioek behar adinako 
kalitatea izan dezaten. 
BI3.4 Muntaketa-prozesuan egiaztatzen da instalatutako ekipoak eta gehigarriak agindutakoak direla eta ezarritako 
prozeduren arabera garraiatzen eta manipulatzen direla, protokoloetan aurreikusitako kalitateari eta segurtasun-
baldintzei eutsiz. 

1 
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BI3.5 Ikuskapenak sistematikoki egiten dira muntaketa-lanak iraun bitartean, eta hautemandako anomalia guztiak 
erregistratzen dira. 
BI3.6 Instalazioaren muntaketa-prozesuko gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzen dira; egindako 
aldaketak informazio teknikoan jasotzen dira, eta nagusiari jakinarazten zaizkio. 
BI3.7 Karga arriskutsu eta hauskorrak behar diren baliabideekin eta bide egokietatik mugitzen dira, eta pertsonen 
eta materialen segurtasuna bermatuz egiten dira lanak. 
BI3.8 Fluido-instalazioaren muntaketa ikuskatzen da, eta, besteak beste, alderdiok bermatzen dira: 

- Instalazioaren markaketa eta marraketak muntaketaren dokumentazio teknikoan ezarritakoa betetzen dute. 
- Erabilitako tutu eta eroanbideak egokiak dira, zeharkako sekzioen deformaziorik gabeak, eta erabiltzeko 

prest daude. 
- Euskarriak eta haien arteko distantzia dokumentazio teknikoan zehaztutakoa da. 
- Hodien eta eroanbideen arteko loturak, dilatazio librea ahalbidetzen duten gailuak eta ekipo eta aparatuak 

lotzeko konexioak erraz iristeko moduko lekuetan jartzen dira instalatzeko eta mantentze-lanak egiteko. 
- Euste-grapek zubi termikoak eta ekintza elektrolitikoak saihesten dituzte. 
- Instalatutako bibrazioen aurkako sistemek bibrazioen transmisioa eragozten dute. 
- Tutuen eta eroanbideen bero-isolatzaileek, itxigailuen estankotasunak eta babesek eraikuntza-teknikoaren 

baldintzak eta indarrean den araudia betetzen dute. 
- Koadro eta kanalizazio elektrikoek, eroale, babes eta konexio elektrikoek ezarritako baldintza teknikoak eta 

indarrean dauden araudietako aplikatu beharreko jarraibideak betetzen dituzte. 
- Osagaien kokapenak eta instalazioko zirkuituak eta sistemak osatzeko haien artean dauden konexioek 

muntaketako dokumentazio teknikoan zehaztutakoa betetzen dute. 
- Instalazioetako mantentze-, erregulazio- eta kontrol-lanak egitean erraz iristeko moduan instalatzen dira 

ekipoak, aparatuak eta erregulazio- eta kontrol-elementuak. 

LB4: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatzeko segurtasun-plana betetzen den begiratzea. 
BI4.1 Ekipoak eta makinak erabiltzeko segurtasun pertsonaleko babesak jartzen dira, eta behar direnak eransten 
dira beste arrisku batzuk hautematen direnean. 
BI4.2 Lana gelditu egiten da ezarritako segurtasun-neurriak ez direnean betetzen edo pertsonentzako edo 
ondasunentzako arriskuren bat dagoenean. 
BI4.3 Lan-istripu bat gertatuz gero, istripua zerk eragin duen aztertzen da, eta behar diren zuzenketa-neurriak 
hartzen dira. 
BI4.4 Egiten diren lanen ikuskapenean, segurtasun-arauak betetzen dira, eta lana seguruago egiten laguntzen 
duten beste arau berri batzuk ere betetzen dira. 
BI4.5 Egiaztatzen da ekipo eta makinei aplikatu beharreko segurtasun-neurriak bistan daudela, leku 
estrategikoetan jarritako lanpostuetarako egokiak diren horma-irudien bidez. 
BI4.6 Sistemak, makinak eta instalazioak barrutik eta kanpotik manipulatzeko arauak akatsik gabe identifikatzen 
dira, eta neurriak hartzen dira ondo betetzen direla ziurtatzeko. 
BI4.7 Ekipoen eta makinen segurtasun-elementuak egoera onean izaten dira, eta eskakizunen arabera erabiltzen 
dira. 
BI4.8 Ingurumeneko kutsadura-iturriak kokatu, eta prebentzio-planean deskribatutakoekin erlazionatzen dira. 
BI4.9 Kutsadura detektatzeko eta saihesteko baliabideak egiaztatzen dira, behar bezala dabiltzala ziurtatzeko. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 

 

Ekoizpen-baliabideak  
Instalazioen proiektuak. Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Fluido-instalazioak simulatzeko 
programa informatikoak. Fluido-ekipo eta -instalazioen dokumentazioa. Katalogoak. Indarrean den araudia, sektorean 
aplikatu beharrekoa. 

Produktuak eta emaitzak 
Instalazioen proiektuak. Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Fluido-instalazioak simulatzeko 
programa informatikoak. Fluido-ekipo eta -instalazioen dokumentazioa. Katalogoak. Indarrean den araudia, sektorean 
aplikatu beharrekoa. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fluido-instalazioen muntaketarako arauak, formulak eta datuak. Dokumentazio teknikoa. Fluido-instalazioen multzo-
planoak eta xehetasuna. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa (plano 
topografikoak, hirigintza-planoak, etxebizitza- eta industria-planoak, saneamenduaren eta elektrizitatearen instalazioen 
kokapen-planoak eta abar). Kontratuen errekerimenduak. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. Suteen 
kontrako babesari dagokion informazioa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
PLANIFIKATZEA 

 

Kodea: UC1287_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lan prebentiborako eta zuzentzailerako eragiketa-prozesuak 
prestatzea, dokumentazio teknikoa oinarri hartuz. 

BI1.1 Makina, ekipo eta elementuen osagaiak desmuntatzeko eta muntatzeko prozedurak eta metodoak ezartzen 
dira dagokion zatira iritsi eta lan egin ahal izateko, zehaztuz zer ordenari jarraitu behar zaion, zer tresna, erreminta 
eta material erabili behar diren, zer ekintza eta egiaztapen egin behar diren berriz ere martxan jartzeko, eta zenbat 
denbora behar den eragiketa bakoitza egiteko. 
BI1.2 Makina, ekipo eta automatismoen elementuak ikuskatzeko jarraibideak ezartzen dira, zer egoeratan dauden 
aurresateko eta ebaluatzeko, eta neurtu beharreko magnitudeak, egiaztatu beharreko balioak eta prozedurak 
zehazten dira.  
BI1.3 Pertsona, ondasun eta ingurumenerako segurtasun-baldintzak bermatzen dira, eta aztertzen da erabiltzen 
diren baliabideek zer egoeratan egon behar duten eta eragiketa bakoitzean zer prozedurari jarraitu behar zaion. 

LB2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako makinen eta ekipoen mantentze-lanen gamak egitea, dokumentazio 
teknikoa eta historia oinarri hartuta. 

BI2.1 Mantentze-lanen gamak egiteko behar den informazioa lortzeko, dokumentazio teknikoa eta historia 
interpretatzen dira. 
BI2.2 Makinen eta ekipoen mantentze-lanen gamak egitean, hauek barne hartzen dira: 

- Jarduera-sekuentzia. 
- Ikuskatu behar diren ekipoak edo instalazioak. 
- Ikuskatutako ezaugarrien edo aldagaien onargarritasun-balioak edo -parametroak. 
- Ikuskapenaren maiztasuna. 
- Ikuskapen-metodoak. 
- Erabili beharreko neurketa-ekipoak, tresnak, erremintak eta ordezko piezak. 
- Esku-hartzeak egiten diren bitartean pertsonen, ekipoen eta ingurumenaren segurtasuna bermatzeko hartu 

beharreko neurriak. 
- Datuak erregistratzeko formularioa (konbentzionala eta/edo informatikoa). 

LB3: Gutxieneko ordezko piezen dosierra egitea eta fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak 
bermatzeko behar den stock-mailak eguneratzea, fabrikatzailearen informazio teknikoa eta makina eta esku-hartzeen 
historia abiapuntu harturik. 

BI3.1 Kontsumo normalaren hornidura zehazteko, ordezko piezak aztertzen dira, makina-fabrikatzailearen 
zerrenda eta matxuren eta mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileen historia oinarri harturik. 
BI3.2 Ordezko piezen «kritikotasuna» zehazteko, kontuan hartzen da matxura-mota (ustekabekoa edo higadura), 
makina libre dagoen, pisu ekonomikoa, entrega-epeak eta hornitzaileen homologazioa. 
BI3.3 Ordezko pieza hautatzeko, kontuan hartzen dira trukagarritasuna, fidagarritasuna, nolako mantentze-lana 
behar duten, hornikuntza eta kostuak. 
BI3.4 Ezarritako kode-sistemarekin eta izakinak kontrolatzeko prozedurarekin bat etorriz identifikatzen da pieza. 
BI3.5 Biltegiratzeko kondizioak zehazteko, kontuan hartzen dira hornitzaileak emandako zehaztapenak. 
BI3.6 Aplikatu beharreko prozeduren arabera ezartzen da ordezko piezak onartzeko kontrola. 
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LB4: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak egiteko programa egitea, abiapuntu hartuta mantentze-
lanen plan orokorra, eragiketa-prozesuak, mantentze-lanen gamak eta matxuren historia. 

BI4.1 Instalazioaren mantentze-lanen programan sartzen dira zereginen definizioa, haiek egiteko behar den 
denbora, giza baliabideak eta baliabide materialak, segurtasun-baldintzak eta helburuak, plan orokorrean 
zehaztutakoei erantzuteko moduko epeak eta kostuak dituztela. 
BI4.2 Instalazioaren mantentze-lanen programa ezartzeko, gelditzeko eta kalitate- edo produktibitate-maila jaisteko 
arriskua duten instalazioaren puntu kritikoen segimendua egiten da, eta produkzio-, kalitate- eta kostu-mailan lortu 
beharreko helburuak betetzen laguntzen du programak. 
BI4.3 Programak ezartzeko mantentze-lan zuzentzaileak minimizatzen dira. 
BI4.4 Programek barruko baliabideak optimizatzen dituzte, kanpoko zer laguntza behar diren zehazten dute, eta 
bateragarri egiten dituzte mantentze-lanen plana eta ekoizpen-plana. 
BI4.5 Mantentze-lanen programak behar adinako maiztasunez eguneratzen dira, ustiapen- edo ekoizpen-zikloetan 
egindako aldaketen eta ekipoen fidagarritasun/mantengarritasun/erabilgarritasunaren arabera. 
BI4.6 Eskulana, materialak eta baliabideak planifikatzeko diagrametan (PERT, GANTT), ezarritako epeak eta 
kostuak lortzeko bide kritikoak jasotzen dira, plangintza orokorrean zehaztutako egingarritasun-baldintzak betetzen 
direla ziurtatuz. 
BI4.7 Jarduera-aldi bakoitzerako mantentze-lanak zehazten dira, eta jardueren ordena zehazten da, instalazioaren 
garrantziaren edo gelditzeko duen arriskuaren arabera. 
BI4.8 Ikuskapen prebentibo baten ondoren konpondu egin behar den fluido-instalazio bateko ekipo baten 
estrategia erabakitzeko, barruko eta kanpoko laguntza logistikoa aztertzen eta ebaluatzen da, eta aintzat hartzen 
dira faktore ekonomikoak. 
BI4.9 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak jasotzen dira osatutako 
programan. 

LB5: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak kudeatzeko dokumentu teknikoak eguneratuta eta 
antolatuta edukitzea. 

BI5.1 Dokumentazioa ordenatuta eta osorik dago, eta estatuko, autonomia-erkidegoko eta enpresa barruko 
erakunde eskudunek aurkezpenari eta artxibatzeari buruz ezarritako arauak —indarrean daudenak— betetzen ditu. 
BI5.2 Dokumentazio teknikoa berrikusteko eta eguneratzeko jarraibideak barruko espezifikazioen arabera finkatzen 
dira. 
BI5.3 Fluido-instalazioen historia eguneratu egiten da, eta instalazioetan egiten diren esku-hartzeak eta aldaketak 
erregistratu egiten dira. 
BI5.4 Dokumentu teknikoak eguneratu eta antolatu egiten dira; horrek aukera ematen du dauden dokumentuen 
(arauak, katalogoak, aldizkariak, kalitate-eskuliburuak, planoak edo besteren bat) iraunaldia zein den jakiteko, eta 
planoei eta dokumentu teknikoei eragiten dieten aldaketak sartzen dira sistematikoki. 
BI5.5 Erabilgarri dagoen informazioa eta dokumentazioa egokia eta nahikoa da tartean diren enpresako sailak 
jakinaren gainean izateko, eta aukera ematen du dokumentazioa erabili behar duten pertsonek haren berri izan eta 
erabilgarri dagoela jakin dezaten. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Fluido-instalazioen mantentze-lanak kudeatzeko programa 
informatikoak. Fluido-instalazioen kalkuluak eta simulazioak egiteko programa informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen 
informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Fluido-ekipo eta -instalazioen historia. Sektorearen araudia eta 

erregelamendua. 

Produktuak eta emaitzak 
Makina, ekipo eta fluido-instalazioen mantentze-lanetan esku hartzeko prozesuak. Mantentze-lanen gamak. Ordezko 
piezen dosierrak. Mantentze-lanen fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen diagramak. 
Mantentze-lanen historia. Instalazioen mantentze-lanei buruzko txostenak eta memoria teknikoak. Materialen zerrendak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mantentze-lan prediktibo, prebentibo eta zuzentzaileetarako arauak, formulak eta denbora-datuak. Ekipo eta instalazioen 
historia. Fluido-instalazioen multzo- eta xehetasun-planoak eta -eskemak. Mantentze-lanen gamak. Ordezko piezen 
dosierrak. Fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen diagramak. Mantentze-lanen historia. 
Instalazioen mantentze-lanei buruzko txostenak eta memoria teknikoak. Materialen zerrendak. Ekipo eta materialen 
espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. 
Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 
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3. gaitasun-atala: 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
EGITEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 

Kodea: UC1288_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea, mantentze-lanen programa 
eta arrisku-egoerak kontuan hartuta, eta erabilgarri dauden baliabideak optimizatuz. 

BI1.1 Egiaztatzen da jasotako dokumentazio tekniko (programa, eragiketa-prozesuak eta mantentze-lanen gamak) 
eta administratiboa egokia dela fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak egiteko eta ikuskatzeko, 
eta haien eboluzioa eta gorabeherak ezagutzeko. 
BI1.2 Sortutako dokumentazio tekniko eta administratiboak aukera ematen du mantentze-lanen eboluzioa eta 
gorabeherak ezagutzeko. 
BI1.3 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak egiteko eta ikuskatzeko behar den informazioa 
eraginkortasunez eta modu interaktiboan helarazten zaie langileei, eta lanen eboluzioa eta gorabeherak 
ezagutzeko aukera ematen zaie. 
BI1.4 Instalazioei eta sistemei esku-hartze mota guztiak egiten zaizkiela ziurtatzeko, erabilgarri dauden baliabideak 
eta tresnak aztertzen dira. 
BI1.5 Zeregin eta erantzukizunak eskuragarri dauden baliabideen ezaugarrien, ezagutzen eta langileen 
trebetasunen arabera esleitzen dira. 
BI1.6 Langileei ematen zaizkien jarraibideak zehatzak eta behar adinakoak dira, interpretazio-akatsak saihesteko, 
eta aukera ematen diete haiei materialak eta ekipoak prestatzeko eta lanak eraginkortasunez eta segurtasun- eta 
kalitate-arauak errespetatuz egiteko. 
BI1.7 Mantentze-lanak ekoizpenaren eta/edo zerbitzuaren kudeaketarekin koordinatzen dira, eta estaltze-denborak 
ahalik eta gorabehera gutxien gertatzeko erabiltzen dira esku-hartzeak egitean, kontuan hartuz laneko eta 
ingurumeneko segurtasun-alderdiak. 
BI1.8 Ikuskatzea egiten da halako moldez non aukera ematen baitu betetzeko dauden lan-aginduak ezagutzeko, 
bai eta instalazio termikoaren mantentze-lanen uneko egoerak aurreikusitako planarekin alderatuz dituen 
desbideratzeak ezagutzeko ere, eta lanak berriz esleitzeko edo plangintza doitzeko. 

LB2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako makinak, ekipoak eta/edo osagaiak ikuskatzea eta, hala badagokio, haien 
akatsen eta/edo matxuren diagnostikoa egitea. 

BI2.1 Dokumentazio teknikoa eta eskura dauden beste informazio-iturri batzuk (historia, AMFEC, matxurak 
detektatzeko edo diagnostikoa egiteko programa informatikoak, besteak beste) aztertzen dira akatsen eta/edo 
matxuren garrantzia zehazteko eta jarduera-plan bat prestatzeko, kontuan hartuz, abiapuntu gisa, instalazioaren 
egungo egoerari buruzko datuak eta aurretik dagoen informazioa (matxuren eta gorabeheren parteak, adierazleen 
interpretazioa, eta abar). 
BI2.2 Egindako proba funtzionalak halako moldez egiten dira non aukera ematen baitute jasotako sintomak 
egiaztatzeko eta hautemandako disfuntzioa zehazteko, eta, haiei esker, errazago identifikatzen dira matxura 
gertatu den sistemen, ekipoen eta/edo elementuen eremua eta sistemen, osagaien, makinen eta ekipoen artean 
gerta daitezkeen interakzioak. 
BI2.3 Neurtzeko erremintak eta tresnak hautemandako sintomaren eta egiaztatu beharreko sistema- edo ekipo-
motaren arabera aukeratzen dira; prozedura egokiak aplikatuz erabiltzen dira (prestaketa, konexioak, ekipoen 
erabilera, eragiketen sekuentzia logikoa, segurtasuna, eta abar), aurrez ezarritako denbora-epeak errespetatuz. 
BI2.2 Fluido-instalazioetako sistemetan eta ekipoetan akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta efektuen 
prozesu baten bidez kokatzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak egiaztatzen, aztertzen eta 
zerrendatzen dira (hutsegiteen zuhaitza): presioak, tenperaturak, kontsumoak, zarata eta bibrazio anormalak, 
galerak, lasaierak, oszilazioak, organo mugikorren eta kojineteen egoera, autodiagnosi-programek ematen dituzten 
datuak, etab. 
BI2.5 Sistema elektrikoen eta erregulazio- eta kontrol-sistemen akatsak sorraraz ditzakeen iturria kausa eta 
efektuen prozesu baten bidez aurkitzen da, eta akatsa sorraraz dezaketen aldagaiak aztertzen, egiaztatzen eta 
zerrendatzen —hutsegiteen zuhaitza— dira (eroaleen jarraitutasuna, konexioen egoera, zirkuituek eta masa 
metalikoek elkarrekiko duten isolamendua, sentsoreen, detektagailuen eta tresneria elektrikoaren egoera, 
zirkuituen sintomatologia, autodiagnosi-programek ematen dituzten datuak, etab.). 
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BI2.6 Jarduera-plana egiten da sistema automatikoen eta komunikaziokoen akatsak diagnostikatzeko, eta aukera 
ematen du zehatz-mehatz aurkitzeko zer bloke funtzionaletan edo modulutan dagoen matxura (detektagailuak, 
transmisoreak, kontrol-elementuak, eragingailuak, eta abar) eta zer motatakoa den (fisikoa eta/edo logikoa) bloke 
edo modulu hori. 

BI2.7 Akatsaren eta/edo hutsegitearen diagnostikoari buruzko txosten teknikoa eskatutako zehaztasunez egiten 
da, eta behar adinako informazioa du (historia, hutsegiteen zuhaitza, AMFEC, kausa-efektua) matxuratuta dauden 
edo funtzionamendu-arazoak eragin dituzten sistemak eta elementuak identifikatzeko, instalazioak ostera ondo 
funtzionatzeko egin behar diren ekintzak identifikatzeko, esku-hartzearen kostua ebaluatzeko eta matxurarik berriz 
ez gertatzeko. 

BI2.8 Ekipoen edo sistemen osagaien ezaugarrien eta portaeren desbideratzeak identifikatu, eta eredu gisa 
ezarritako erreferentziekin konparatzen dira, haien egoera identifikatzeko eta zerk eragin litzaketen jakiteko. 

LB3: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak konpontzeko prozesuak ikuskatzea eta, hala badagokio, martxan jartzea, 
gorabehera teknikoak konponduz eta prozesuaren fidagarritasuna bermatuz. 

BI3.1 Konponketa-prozesuan, egiaztatzen da erabilitako materialak, ekipoak, erremintak eta gehigarriak egokiak 
direla eta ezarritako segurtasun-prozedurak eta -baldintzak betetzen direla. 

BI3.2 Ikuskatzeak eta, hala badagokio, konpontzeak anomaliak eta ezarritako prozesuekiko desbideratzeak 
saihesten ditu, eta konponketa-lanetan kalitate-maila lortzen laguntzen du. 

BI3.3 Konponketa-prozesuko gorabeherak azkar eta eraginkortasunez konpontzen dira. 

BI3.4 Behar diren esku-hartzeak egiten dira, konponketa-prozesuaren berezitasunak hala eskatzen badu. 

BI3.5 Konponketa amaitu ostean, egiaztatzen da ondo egin dela, lan-eremua txukun dagoela eta hondakinen 
kudeaketa ezarritako protokoloen arabera egin dela. 

BI3.6 Matxura aztertu egiten da ikusteko zer eragin duen mantentze-lan prebentiboen planean. 

BI3.7 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira konponketa-
prozesuan. 

LB4: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak prestatzea, haiek konpondu ondoren, eta, dokumentazio teknikoa oinarriz 
hartuz, proba, aldaketa eta doikuntza beharrezkoak egitea, sistemaren funtzionaltasuna ziurtatzeko. 

BI4.1 Sistemen funtzionamendu-probak sistema horien dokumentazioan ezarritako prozeduren arabera egiten dira. 

BI4.2 Sistemak erregulatzeko eta kontrolatzeko parametroak bat datoz haien dokumentazioan ezarritakoarekin eta 
prozesuaren beharkizunekin. 

BI4.3 Sisteman egindako aldaketak zehatz eta arauei jarraituz jasotzen dira dokumentazioan. 

BI4.4 Egiaztatzen da sareko eta/edo sistemako dokumentazio guztiak eta kontrol-programek segurtasun-kopia 
eguneratua dutela, eta egindako hobekuntzak eta aldaketak jasotzen dituztela. 

BI4.5 Sistema martxan jartzeko txostenean behar bezain zehatz eta formatu egokian jasotzen da agindutako 
informazioa eta arduradunaren onespena. 

BI4.6 Matxurak edo akatsak duen eragina aztertzen da mantentze-lan prebentiboen planean, hura optimizatzeko. 

BI4.7 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira martxan 
jartzeko prozesuan. 

LB5: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze- eta konponketa-lanak egiteko bete behar diren babes- eta 
segurtasun-neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea eta betearaztea, pertsonen, baliabideen eta 
haien ingurunearen segurtasuna bermatuz. 

BI5.1 Langileak trebatu egiten dira egin behar duten lanaren arriskuen, hartu beharreko neurrien eta erabili 
beharreko baliabideen inguruan, eta horri esker, planean jasotako segurtasun-arauak betetzen dituzte. 

BI5.2 Norbera babesteko ekipo eta baliabideak aukeratzen dira jarduera bakoitzerako, bermatuz ekipo eta 
baliabideok badaudela eta behar bezala erabiltzen direla. 

BI5.3 Lana gelditu egiten da ezarritako segurtasun-neurriak eta/edo ingurumena babestekoak ez direnean 
betetzen edo pertsonentzako edo ondasunentzako arriskuren bat dagoenean. 

BI5.4 Lan-istripu baten ondorioz zauritu den pertsona bati lagundu behar izanez gero edo pertsona hori ebakuatu 
behar izanez gero, behar bezala eta ahalik eta denbora-epe laburrenean egiten da hori, eta segurtasun-planean 
zehaztutako lekura eramaten da. 

BI5.5 Lan-istripu edo -gertakari bat eragin duten arrazoiak aztertzen dira, eta, horren ondorioz, arrisku-egoerak 
desagertzeko neurriak hartzen dira, eta langile guztiei jakinarazten zaie zerk eragin duen istripua eta nola saihets 
zitekeen. 

BI5.6 Egiten diren lanen ikuskapenari esker, segurtasun-arauak eta ingurumena babestekoak betetzen dira, eta 
lana seguruago egiten laguntzen duten beste arau berri batzuk ere betetzen dira. 
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BI5.7 Larrialdi-egoeretan ezarritako prozedurei jarraitzen zaie; behar bezala erabiltzen dira ekipoak eta 
baliabideak, eskakizunen eta espezifikazioen arabera; eta, behar izanez gero, eraikinak eta instalazioak 
ebakuatzen dira, kalte pertsonalak eta materialak minimizatuz. 
BI5.8 Hondakinak ezarritako arauen eta indarrean dagoen legediaren arabera ebakuatzen eta kudeatzen dira. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 

 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak 
kudeatzeko programa informatikoak. Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen simulaziorako programa informatikoak. 
Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Ekipo eta instalazioen historia. 

Indarrean den araudia, sektorean aplikatu beharrekoa. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Fluidoak banatzeko makinak, ekipoak, sareak eta sistemak, mantentze-lanak eginak dituztenak eta funtzionatzen ari 
direnak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mantentze-lan prediktibo, prebentibo eta zuzentzaileetarako arauak, formulak eta denbora-datuak. Ekipo eta instalazioen 
historia. Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen multzo-plano eta -eskemak eta xehetasuna. Mantentze-lanen gamak. 
Ordezko piezen dosierrak. Fitxak. Txostenak. Mantentze-lanen planifikazioaren eta prozesuen diagramak. Mantentze-
lanen historia. Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanen txostenak eta memoria teknikoak. Ekipo eta 
materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio teknikoa. Indarrean dauden arauak eta 
erregelamenduak. Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 

 
 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
FLUIDOAK BANATZEKO SAREAK ETA SISTEMAK KONTROLATZEA 
ETA MARTXAN JARTZEA 

 

Kodea: UC1289_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Fluidoak banatzeko sare eta sistema muntatu berri edo aldatuen segurtasun-probak, funtzionamendu-probak eta 
martxan jartzeko saioak (hutsean eta presio bidez) kontrolatzea eta egitea, ezarritako funtzionamendu-baldintzak eta 
bete beharreko segurtasun-baldintzak bermatuz. 

BI1.1 Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak osatzen dituzten sistemak martxan jartzeko proba-planean zehazten 
dira egin beharreko segurtasun-probak eta funtzionamendu egokiari buruzkoak, bai eta jarraitu beharreko 
prozedurak eta prozeduron aplikazio-sekuentzia ere. 
BI1.2 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen instalazio bat behin betiko martxan jarri aurretik, hauek egiten dira: 

- Hedapen-, drainatze- eta haizatze-sistemak aztertzen dira, eta funtzionamendu-parametroak ezarritako 
berak diren begiratzen da. 

- Egiaztatzen da presio bidezko babes-elementuek (segurtasun-balbulak, haustura-diskoak) proiektuan 
adierazitakoaren arabera duten zehaztua tara, eta badutela ziurtapena. 

- Fluidoen zirkuituetatik airea ateratzeko probak arauei eta prozedurei jarraituz egiten dira. 
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- Presioko, estankotasuneko eta dilatazio libreko probak arauei eta prozedurei jarraituz egiten dira. 
- Begiratzen da araudiak ezarritako segurtasunari buruzko kartelak jarrita dauden eraikinaren barruan eta 

instalazioaren kanpoan. 
- Instalazioaren neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudian ezarritakoa betetzen dute, eta behar 

bezala kalibratuta daude. 
- Instalazioaren kontrol-sistemak eta segurtasun-sistemak behar bezala instalatuta daude, eta ondo 

funtzionatzen duten begiratzen da, hutsik probatzeko ezarritako prozedurak erabiliz. 
- Begiratzen da instalatutako motorren hutseko biraketa-noranzkoa eskatutakoa den. 
- Egiaztatzen da fluido-instalazioaren zarata- eta bibrazio-mailek ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
- Segurtasun elektrikoko probak gainbegiratu egiten dira, eta/edo indarrean den araudia errespetatuz egiten 

dira (kableak, lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren neurriak, babesgailuen erantzuna eta abar). 
BI1.3 Egiaztatzen da detektagailuei, erregulatzaileei, eragingailuei eta segurtasun- eta larrialdi-elementuei eta 
alarmei egindako proben emaitzak bat datozela haien espezifikazio funtzional eta teknikoekin. 
BI1.4 Fluido-instalazioaren osagaien prestazioetako eta energia-eraginkortasuneko probak (besteak beste, makina 
elektrikoen eta emarien autorregulazio-sistemen kontsumoa) egiten dira ekipoetan aurrez ezarritako balioak 
egiaztatuz eta doituz, prozedura egokiak erabiliz, eskatutako segurtasun-baldintzak betez, eta aplikatu beharreko 
arauetako aginduak betetzen direla egiaztatuz. 
BI1.5 Fluido-instalazioa martxan jarri aurretik, dagokion segurtasun-irizpena edo arauetan aurreikusitako 
zuzendaritza-ziurtagiria prestatzen da, eta ekipo guztiek indarrean dagoen araudia betetzen duten begiratzen da. 

LB2: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak martxan jartzea, aurrez ezarritako funtzionamendu-baldintzak, energia-
eraginkortasuna eta ingurumen-inpaktu txikiagoa ziurtatuz. 

BI2.1 Kontrol-programak ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraikiz kargatzen dira. 
BI2.2 Fluidoak banatzeko sare eta sistemetan funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak 
(erregulazio-balbulak, segurtasuneko eta laneko termostatoak, segurtasun-balbulen tara, detektagailuak, etab.) 
doitzeko, ezarritako edo kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.3 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen funtzionamendua eta martxan jartzea kontrolatzeko, ezarritako edo 
kasu bakoitzerako zehaztutako prozedurei jarraitzen zaie. 
BI2.4 Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen funtzionamendu-parametroak (emariak, tenperaturak, presioak, 
kontzentrazioa, eta abar) egiaztatzen dira instalazioa martxan jarri ondoren, eta doitu egiten dira ezarritako 
parametroekin bat ez datozenak. 
BI2.5 Fluido-instalazioaren dokumentazio tekniko-legalak dagokien erakundeen oniritzia duela egiaztatzen da. 
BI2.6 Fluido-instalazioa martxan jartzeko txostenean, behar den informazio guztia biltzen da, ahal bezain zehatz 
eta formatu egokian, bai eta arduradunak instalazioari emandako onespena ere. 
BI2.7 Martxan jartzeko prozesuan egiten diren aldaketak behar bezala dokumentatzen dira, eta eskudunei igortzen 
zaizkie. 
BI2.8 Instalazio guztia berrikusteak eta haren segimendua egiteak aukera ematen du ihesik ez dagoela 
egiaztatzeko. Ihesen bat hautematen bada, konpondu egiten da. 
BI2.9 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauekin lotutako alderdiak bete egiten dira prozesuan. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Lanpostu informatiko eta programa informatiko espezifikoak. Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen simulaziorako 

programa informatikoak. Ekipoen fabrikatzaileen informazio teknikoa. Ekipoen eta materialen katalogoak. Araudia. 

Produktuak eta emaitzak 
Fluidoak banatzeko makinak, ekipoak, sareak eta sistemak, funtzionatzen ari direnak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen multzo-plano eta -eskemak eta xehetasuna. Txostenak. Fluidoak banatzeko 
sareen eta sistemen proba-planak. Ekipo eta materialen espezifikazio teknikoak. Erreferentziazko dokumentazio 
teknikoa. Indarrean dauden arauak eta erregelamenduak. Suteen kontrako babesari dagokion informazioa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN  

MUNTAKETA-PROZESUAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MANTENTZE-LANEN 
ANTOLAKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA 

 
4. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREAK ETA SISTEMAK MARTXAN JARTZEA 

  
5. prestakuntza-modulua:  

FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETAREN 
PLANGINTZA, KUDEAKETA, MANTENTZE-LAN ETA IKUSKAPENAREN 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

1 

2 

3 
4 

5 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

20

1. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN  
MUNTAKETA-PROZESUAK 
 

Kodea: MF1286_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1286_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketa 

gainbegiratzea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
FLUIDO-SAREEN MUNTAKETAKO MEKANIZAZIO- ETA LOTURA-PROZESUAK 
 
Kodea: UF0635 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, muntaketako 

mekanizazio- eta lotura-prozesuei dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Muntaketa-prozesua egiteko eta gainbegiratzeko jarduerak eta baliabideak zehaztea, fluidoak banatzeko sareen eta 
sistemen dokumentazio teknikoa aztertuz. 

EI1.1 Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako makinen eta ekipoen dokumentazioa interpretatzea, muntaketa 
ikuskatzeko. 
EI1.2 Fluidoak banatzeko sareei eta sistemei buruzko dokumentazio teknikoa —muntatzeko beharrezkoa— 
deskribatzea. 
EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen fluido-instalazio bat emanik, hauek egitea, jarraibide-eskuliburu, plano, 
eskema eta abarren bidez: 

- Instalazioko makinen eta ekipoen osagaiak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Muntaketan erabiltzen diren erlazionatutako instalazioak, makinak eta ekipoak identifikatzea eta haien 

ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazioa muntatzean egin beharreko eragiketak zehaztea; adibidez, hauek: makinak eta ekipoak finkatzea, 

mihiztatzea, euskarriak jartzea, hodiak eta konexioak konformatzea, besteak beste. 
- Muntaketa-lanak egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Muntaketa-prozesua dokumentatzea. 

A2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako elementuak mekanizatzea, lotzea eta doitzea, mekanizazio-erremintak eta 
soldadura-ekipoak erabiliz. 

EI2.1 Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako elementuen mekanizazio- eta fabrikazio-eragiketetan erabiltzen diren 
makina, ekipamendu, tresna, erreminta eta bitarteko osagarrien funtzionamendua eta aplikazioak deskribatzea. 
EI2.2 Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako elementuak, mekanizatu beharrekoak, izanik: 

- Behar diren erremintak zehaztea, haien funtzionamendua eta aplikazioa deskribatzea, eta egin beharreko 
eragiketa-segida azaltzea. 

- Egin behar den jardueraren arabera behar diren neurgailuak, erremintak eta ekipoak hautatzea. 
- Mekanizazio-lanak egitea kasu bakoitzerako teknika egokiak erabiliz, eta planoan ematen diren neurri eta 

ezaugarriekin bat datorren akabera lortzea. 
- Erabili behar diren neurgailuak aukeratzea. 
- Marratze- eta markatze-eragiketak egitea, planoan jasotako kotetara doituz. 
- Erabili behar diren erremintak behar bezala eta segurtasunez maneiatzea. 
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- Egin beharreko jarduerarako beharrezkoak diren erremintak, neurgailuak eta babes-baliabide eta -ekipoak 
erabiltzea. 

- Neurriak eskatutako zehaztasunarekin hartzea, neurgailu ohikoenak behar bezala eta segurtasunez maneiatuz. 
- Planoaren espezifikazioekin bat etorriz lortzea azken akabera. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak egin beharreko teknika edo lanaren arabera aplikatzea. 

EI2.3 Oinarrizko materialak ekarpen-materialekin lotzea, erabili beharreko soldadura-motaren arabera. 
EI2.4 Soldadura-ekipoen ezaugarriak, osaera eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI2.5Lotura soldatuen planoa eta prozesu-orria abiapuntu izanik: 

- Soldadura-ikurrak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Prozedura egokiena aukeratzea, materialei, kontsumigarriei eta lodierei jarraikiz. 
- Erabili behar den soldadura-mota aukeratzea, lotu behar diren materialei eta loturak izan behar dituen 

ezaugarriei jarraikiz. 
- Lotura-eremuak garbitzea, hondakinak kenduz. 
- Soldatzeko ekipoaren osagaiak ezagutzea. 
- Soldatzeko prestatzen hastea. 
- Soldatzeko parametroak doitzea ekipoetan, oinarrizko materialen eta ekarpenekoen arabera. 
- Aukeratutako prozeduraren arabera egitea soldadura-lanak. 
- Erabilera- eta segurtasun-arauak ezartzea soldadura-prozesuan. 

 

Edukiak: 
1.  Fluido-sareak mekanizatzeko eta lotzeko planoen interpretazioa 

- Irudikapen ortogonala eta isometrikoa. 
- Bistak, ebakidurak eta sekzioak. 
- Akotazio-arauak. 
- Multzo- eta zati-planoak eta material-zerrendak. 
- Doikuntzen, tolerantzien eta azalerako seinaleen sistemak. 
- Lotura hariztatuak eta soldatuak: Motak. Ezaugarriak. Irudikapena eta arauak.  
- Piezen krokisak eskuz egitea. 
- Marrazketa-arauak. 
- Hodien eta osagarrien marraketa eta garapena. 
- Fluxu-diagramak eta funtzionamendu-printzipioa. 
- Automatizazio-eskemen planoak: pneumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak, elektronikoak, erregulazioa eta kontrola, 

etab. 
- Elementu tipoen sinbologia normalizatua eta irudikatzeko konbentzionalismoak. 
- Araudia. 

2.  Fluido-sare tipoen osagai mekanikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak  
- Oinarrizko parametroak. Presioa. Emaria. Tenperatura. 
- Deposituak eta tangak. 
- Ponpak, konpresoreak eta haizagailuak. 
- Giltzadura birakariak. Zurrunak. Malguak. 
- Hodiak eta eroanbideak. 
- Bankadak, euskarriak eta ainguraketak. 
- Irekitzeko eta ixteko balbulak. Eskuzkoak, pneumatikoak, elektrikoak.  
- Irekiera kontrolatuko balbulak. 
- Segurtasun-balbulak. 
- Presioa erregulatzeko balbulak. 
- Hodietarako loturak eta osagarriak. Hariztatuak, brida bidez lotuak, soldatuak. 
- Bibrazioen aurkako elementuak eta isolamendu-elementuak. 
- Hodietarako dilatazio-konpentsagailuak. 
- Hodien eta haien osagarrien isolamendu termikorako materialak. 

3.  Fluido-sare tipoen osagai elektrikoak, elektronikoak, erregulaziokoak eta kontrolekoak 
- Motorrak. 
- Abiatze-sistemak. 
- Makinak babesteko sistemak. 
- Transformadoreak. 
- Tenperatura-, maila-, abiadura-, presio- eta emari-erregulagailuak eta -sentsoreak. 
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- P, PI eta PID erregulazioa.  
- Automatak. 
- Tentsio, erresistentzia eta potentzien intentsitatea neurtzeko aparatuak. 

4. Fluido-sareak mekanizatzeko eta lotzeko prozedurak 
- Mekanizazio-eragiketak:  

• Eskuliburuak: zulaketa, hariztaketa, alakaketa, karrakatzea, zerratzea, harriz lantzea. 

• Makina-erremintarekin: Zulaketa. Torneaketa. Fresaketa. 
- Hodiaren marraketa-eragiketak eta garapena. 
- Hodien kurbaketa, makina bidez, hotzean edo beroan. 
- Ebaketa-prozedurak. Oxiebaketa. Plasma-arkua. Laserra. Ur-zorrotada.  
- Lotura hariztatuak. Motak. Ezaugarriak. Arauak. 
- Brida bidezko loturak.  
- Loturetarako junturak: neoprenozkoak, teflonezkoak, silikonazkoak, erretxinezkoak. 
- Soldadura: 

• Motak: elektrodoa, erdiautomatikoa, TIG, kapilaritatea eta PVC-soldadura. 

• Ekipoak, ezaugarriak, teknikak, aplikazioaren arabera. 

• Akatsak, tentsioak, deformazioak eta korrosioa. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
FLUIDO-SAREEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0636 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

muntatzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fluido-instalazioetako makinak eta ekipoak haien osagarriekin kokatzea, mihiztatzeko eta asentatzeko teknika erabiliz, 

muntaketa-planoak abiapuntu hartuta, kalitate egokiarekin eta segurtasun-arauak betez. 
EI1.1 Masa handiak lekualdatzeko maniobretan erabiltzen diren aparatu-motak identifikatzea eta haien ezaugarriak 
zehaztea, prozesuan erabiltzen diren baliabideak eta elementuak zerrendatzea, haien funtzioa eta ezaugarri teknikoak 
deskribatzea, eta segurtasun-baldintzak azaltzea. 
EI1.2 Elementuak mihiztatzeko, makinak eta ekipoak akoplatzeko eta haiek finkatzeko teknikak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea (zimenduak, ainguraketak, loturak, isolamendu termikoa eta akustikoa, etab.). 
EI1.3 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— barne hartzen dituen fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema 
baten muntaketaren planoak eta dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta: 
- Muntaketako biltegiratzea kudeatzeko irizpideak azaltzea. 
- Erabiltzen den sinbologia identifikatzea, haren ezaugarriak zehaztea, eta muntatu behar diren makinak, ekipoak 

eta elementuak zerrendatzea. 
- Eragiketen sekuentzia eta eragiketa bakoitzean jarraitu beharreko prozedura ezartzea, eta muntaketaren kalitatea 

ziurtatzeko egin beharreko kontrolak zehaztea. 
- Erabili behar diren materialak eta osagarriak aukeratzea. 
- Hornidurak muntaketa-jarduerekin erlazionatzea. 
- Makinak, ekipoak eta elementuak lekualdatzeko eta muntatzeko erremintak, ekipoak eta baliabideak hautatzea. 
- Instalazioaren zuinketa egitea lekuan bertan, teknika egokiak erabiliz eta kontuan hartuz instalazioen segurtasuna 

bermatzeko araudiak. 
- Bankadak eta euskarriak muntatzea, aplikatu beharreko araudia betez. 
- Makinak eta ekipoak kokatzean, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak egiaztatzea eta behar diren 

bibrazio aurkako elementuak eta intsonorizatzekoak jartzea, dagokion araudia aplikatuz. 

A2: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak osatzen dituzten azpisistemetako interkonexio-osagarriak eta -elementuak 
instalatzea, aplikatu beharreko instalazio-arauei jarraituz. 
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EI2.1 Instalazioak muntatzean erabiltzen diren prozedurak deskribatzea, askotariko material, sekzio edo dimentsioei 
aplikatzea, eta egon litezkeen akatsak detektatzeko kontrolak adieraztea. 
EI2.2 Hodietako dilatazioak eta uzkurdurak konpentsatzeko erabiltzen diren sistemak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea. 
EI2.3 Makinetako, ekipoetako eta sareetako magnitudeak behar bezala jasotzeko elementuak (zundak, sentsoreak, 
etab.) muntatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Instalazioak dagozkien araudiekin erlazionatzea. 
EI2.5 Fluido-instalazioetako isolamendu termiko, akustiko eta bibrazioen aurkakoak eta hodi- eta eroanbide-sareetan 
aplikatzeko teknikak deskribatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI2.6 Elementu guztiak —nagusiak nahiz lotutakoak— barne hartzen dituen fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema 
baten muntaketaren planoak, eskemak eta dokumentazio teknikoa abiapuntu hartuta:  
- Erabili beharreko eragiketa-sekuentzia eta prozedura ezartzea, eta fase bakoitzeko gauzatze-koordinazioa 

ebaztea. 
- Muntaketaren kalitatea ziurtatzeko egin beharreko kontrolen aplikazioa interpretatzea eta bermatzea. 
- Muntaketa-lan bakoitzerako behar diren materialak, makinak, erreminta egokiak, neurketa- eta egiaztapen-tresnak 

eta baliabide osagarriak hautatzea. 
- Aplikatu beharreko arauak eta araudietako jarraibide teknikoak interpretatzea eta aplikatzea. 
- Instalazioa in situ zuinkatzea, teknika egokiak aplikatuz. 
- Kanalizazioetako euskarriak muntatzea, teknika egokiarekin. 
- Azpimultzoak muntatzea eta mihiztatzea, lerrokatzeak, nibelazioak, finkatzeak eta eusteak ziurtatuz, eta behar 

diren bibrazioen aurkako eta intsonorizatzeko elementuak jartzea. 
- Estankotasun-entsegu partzialak egitea. 
- Hodiei, eroanbideei eta eremuei bero-isolatzaileak jartzea, halakorik behar badute, material eta teknika egokiak 

erabiliz. 
- Makina eta ekipoetarako koadro elektrikoak eta sareak muntatzea, zehaztutako babesekin eta abiarazte-

sistemarekin, eta teknika eta baliabide egokiekin. 
- Makinen, ekipoen, koadroen eta gainerako elementuen konexio elektrikoak egitea, egiaztatuz konexio-eskema 

egokia dela makina- eta/edo elementu-motarako eta haren ezaugarrietarako, eta behar bezala funtzionatzen duela 
kontrolatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Fluido-sareen sistema mekanikoen muntaketa 

- Instalazio eta muntaketarako dokumentazio teknikoa. Obra zibileko proiektuak. Makinak, ekipoak eta sareak 
ezartzeko planoak. 

- Instalazioa egiteko erremintak eta ekipoak hautatzea. 
- Masa handiak lekualdatzeko ekipoak eta osagarriak. 
- Makinen instalazioa: Bankadak. Zimenduak. Hodien euskarriak. Ainguraketak. Loturak. Eta abar. 
- Hodi-loturak. Hariztatuak, brida bidez lotuak eta soldatuak. 
- Hodien dilatazioa eta uzkurdura. 
- Hodietan isolamendu termikoa eta akustikoa jartzea. 
- Nibelazio-teknikak. 
- Lerrokatzea. Motak. Lerrokadura paraleloa, deslerrokadura angeluarra eta bi motak konbinatutakoa. 

• Diagnostiko- eta zuzenketa-metodoak. Kalak eta lodierak, doitasun-erregelak, konparazio mekanikoko erlojua, 
laser-tresnak, bibrazioen azterketak.  

- Bibrazioak: 

• Ezaugarriak: desplazamendua, abiadura, azelerazioa. 

• Neurketa-teknikak: desplazamendu-, abiadura- eta azelerazio-sentsoreak. 
- Bibrazioen aurkako elementuak. 
- Estankotasun-probak. 
- Muntaketaren kalitatea ziurtatzeko kontrolak eta probak. 

2.  Fluido-sareen sistema pneumatiko eta hidraulikoen muntaketa  
- Dokumentazio teknikoa. Eskema pneumatikoak. Erabilera-eskuliburuak. Katalogoak. 
- Muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Muntatzeko eragiketak egiteko makinak, lanabesak, erremintak eta baliabideak. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak.  
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza.  
- Metrologia eta egiaztapena muntaketa-eragiketetan.  



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

24

- Lubrifikazioa. Olioak. Koipeak.  
- Multzoaren proba funtzionalak. 

3.  Fluido-sareen sistema elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoen muntaketa  
- Dokumentazio teknikoa.  
- Eskema elektriko eta elektronikoak.  
- Argibideen eskuliburuak.  
- Katalogoak. 
- Koadro elektrikoak, elektronikoak eta erregulazio- eta kontrol-sistemen instalazio-prozedurak eta -teknikak. 
- Muntatzeko eragiketak egiteko makinak, lanabesak, erremintak eta baliabideak. 
- Koadro elektrikoen, erregulazio- eta kontrol-ekipoen eta potentzia-elementuen arteko konexioa. 
- Doitzeko, erregulatzeko eta prestatzeko eragiketak. 
- Segurtasuneko proba funtzionalak eta saiakuntza normalizatua. 

 
 

1.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA FLUIDOAK BANATZEKO 
SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETA-LANETAN 
 

Kodea: UF0637 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 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 Instalazioak eta ekipoak manipulatzeak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea. 
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta arriskuak identifikatu eta ebaluatzea. 
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Gerta litezkeen istripuetarako lehen laguntzaren eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

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

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

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

A3: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatzean erabiltzen diren segurtasun-baliabideak eta -ekipoak egon 
litezkeen arriskuekin lotzea. 

EI3.1 Babes pertsonaleko arropa eta ekipo ohikoenen ezaugarriak eta erabilera deskribatzea. 
EI3.2 Suteak itzaltzeko sistema-motak zerrendatzea, haien ezaugarriak zehaztea, eta haietako bakoitzaren ezaugarriak 
eta erabilerak deskribatzea. 
EI3.3 Arauzko seinale eta alarmen ezaugarriak eta helburua deskribatzea, arrisku-lekuak eta/edo larrialdi-egoerak 
adierazteko. 
EI3.4 Sendaketak egiteko, lehen laguntza eskaintzeko eta istripua izan dutenak lekualdatzeko ekipoen eta baliabideen 
ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea. 
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EI3.5 Hainbat lan-inguruneren deskribapena abiapuntu harturik: 
- Segurtasun- eta babes-baliabide eta -ekipoen espezifikazioak zehaztea. 
- Dokumentazio teknikoa prestatzea, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta, han, informazio hau sartzea: 

larrialdi-ekipoen, seinaleen, alarmen eta irteera-puntuen kokapena. 
 

 
Edukiak: 
 
1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

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

• Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak. 

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

 

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

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

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

 

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

 

4. Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketako segurtasun-ekipoak eta teknikak 
- Fluido-instalazioen muntaketako arrisku ohikoenak. 
- Fluido-instalazioen muntaketako arriskuak prebenitzea eta ezabatzea. 
- Fluido-instalazioen muntaketako ekipoak lekualdatzeko teknikak. 
- Fluido-instalazioen muntaketako makina eta ekipoen babesak. 
- Fluido-instalazioak muntatzean erabiltzen diren babes pertsonaleko arropak eta ekipoak. 
- Fluido-instalazioen muntaketa-lanetako lan-arriskuak prebenitzeko planak eta arauak. 
- Fluido-instalazioen muntaketarako arauak, ingurumena ez kaltetzeari buruzkoak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MANTENTZE-LANEN 
ANTOLAKETA 
 

Kodea: MF1287_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1287_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak 

planifikatzea. 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mantentze-lanen prozesua antolatzea, eta, horretarako, fluidoak banatzeko sareen eta sistemen dokumentazio teknikoa 
aztertzea eta jarduerak eta baliabideak zehaztea.  

EI1.1 Fluido-instalazioen dokumentazio teknikoa interpretatzea, mantentze-lanak antolatzeko behar den informazioa 
lortuz. 
EI1.2 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema baten dokumentazio teknikoa (jarraibide-eskuliburua, planoak, eskemak, 
etab.) oinarri hartuta: 
- Mantentze-lanak egin behar zaizkien instalazioko makinen eta ekipoen zirkuituak, elementu gehigarriak eta 

osagarriak identifikatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
- Instalazioko makinetan eta ekipoetan egin behar diren mantentze-lan prebentiboak (sistematiko-programatuak eta 

prediktiboak) zehaztea. 
- Aintzat hartutako denbora-tartean makinetan eta ekipoetan mantentze-lan prebentiboak (sistematiko-programatuak 

eta prediktiboak) egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Plangintza finkatzea, jarduerak eta baliabideak zehaztuz 

A2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako makina eta ekipoen mantentze-lanak egiteko edo makinok konpontzeko 
prozedura idatziak prestatzea, eragiketak, materialak, baliabideak eta exekuzio-kontrolak zehaztuz. 

EI2.1 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema tipo baten mantentze-lanen gama egitea. Gutxienez, hauek izan behar 
ditu: 
- Segurtasunari buruzko hasierako baldintzak. 
- Behar diren tresnak eta ordezko piezak. 
- Erreferentziazko parametroak eta egoerak, ekipoak eta makinak kontrolatzeko eta noiz esku hartu jakiteko. 
- Makinak gelditzeko eta berriz martxan jartzeko behar diren jarraibideak. 
- Mantentze-lanak egiten hasteko jarraibideak. 
- Ekipoaren edo makinaren azken ebaluazioa. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko alderdiak. 

EI2.2 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema baten mantentzen-lanen gama askotarikoak abiapuntu izanik, esku-
hartzearen prozedura idatzi bat behar duen makina eta/edo ekipo «adierazgarri» bat hautatzea, eta prozedura hori 
egitea: 
- Egin beharreko eragiketen espezifikazioak zehaztea. 
- Eragiketa guztiak zereginetan deskonposatzea, ordena edo sekuentzia ezarriz. 
- Zeregin bakoitzean erabili beharreko teknika garatzea, materialak, baliabideak, erremintak, denborak eta giza 

baliabideak ezarriz. 
- Prozesuak iraun bitartean eta hura amaitu ondoren egin beharreko egiaztapenak eta erabiltzen diren baliabideak 

zehaztea. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioari buruzko alderdiak zehaztea. 
- Esku-hartzeen memoria-txostenaren eredua egitea. 

EI2.3 Dokumentazioa ezarritako euskarri eta baliabideetan eguneratua izatea. 

A3: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako makinen, elementu gehigarrien eta ekipoen ordezko piezen katalogoa osatzea, 
haien espezifikazio teknikoak eta biltegiratze-kondizioak ezarriz. 

EI3.1 Ordezko piezak biltegiratzeko stocken kudeaketari aplikatu beharreko irizpideak definitzea. 
EI3.2 Hornidurak mantentze-lanekin erlazionatzea. 
EI3.3 Mantentze-lanetarako stockak kudeatzeko programa informatikoak aplikatzea. 
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EI3.4 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema tipo baten dokumentazio teknikoa emanik: 
- Ordezko piezen katalogo bat egitea. 
- Ordezko piezen kode-koadro bat egitea, makina, ekipo edo elementu bakoitza identifikatuz bere ezaugarri tekniko, 

fabrikatzaile eta pieza zehatzaren arabera. 

A4: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanen kostua zehaztea, ustiaketako ingurunearen baldintzatzaileak 
kontuan hartuz. 

EI4.1 Mantentze-lanen kostuen osagaiak eta kostu integrala azaltzea. 
EI4.2 Urtebetean edo gehiagoan egindako mantentze-lanen, berrikusketen eta konponketen datu fidagarriak eta 
dokumentazio teknikoa dituen fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema bat abiapuntu hartuta: 
- Instalazio horren mantentze-lanaren urteko aurrekontua egitea, aurreko urteko datuetan oinarrituz. 
- Instalazio horren geldiune guztiak kodetzea. 
- Mantentze-lanen urteko kostua osagaien arabera banakatzea (ordezko piezak, ezusteko geldiuneak, beste ekipo 

batzuei eragindako geldiunea, eskulana, eta abar). 
EI4.3 Mantentze-lanak kudeatzeko eta kontrolatzeko programa informatikoak aplikatzea, mantentze-lanen kostuak 
zehazteko. 

A5: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak optimizatzeko programazio-teknikak aplikatzea. 
EI5.1 Mantentze-lan motak, lanok kudeatzeko behar den egitura eta kokapen-eremuko ardurak identifikatzea, eta haien 
ezaugarriak zehaztea. 
EI5.2 Programazio-teknikak eta teknika horiek mantentze-lanei aplikatzean bete behar diren baldintzak azaltzea. 
EI5.3 Lan-kargen grafiko bat nola ezartzen eta egiten den azaltzea. 
EI5.4 Mantentze-lanak kudeatu eta kontrolatzeko programa informatiko baten antolamendua, prestazioak eta aplikazioa 
deskribatzea. 
EI5.5 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema bati aplikatutako mantentze-lanen plan bat egitea, haren dokumentazio 
teknikoa, ekoizpen-plana eta lan-kargak izanik (fabrikatzailearena eta mantentze-lanena, besteak beste): 
- Esku-hartzearen eta segimenduaren programa egitea. 
- Esku-hartze motak eta esku-hartzeen denborak finkatzea (erabilerakoak eta bigarren mailakoak, besteak beste). 
- Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideen eta baliabide materialen lan-kargak ezartzea. 
- Aurrekontuen eta dagokion denbora-tarterako beharrezkoak diren produktu kontsumigarrien zerrenda egitea. 
- Prozesua dokumentatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Fluido-sareetarako mantentze-lanen egitura  

- Instalazioen mantentze-lanak: funtzioa, helburuak.  
- Mantentze-lanetarako enpresak. Antolamendua.  
- Zerbitzuak emateko eskaintza tipoa.  
- Mantentze-lan propioak dituzten industriak. Antolamendua.  
- Baliabide propioak eta besterenak.  
- Mantentze-lanen kontratazioa.  
- Mantentze-lanen aginte-koadroa. Txostenak eta kudeaketa.  
- Mantentze-lan motak: 

• Mantentze-lan zuzentzaileak. 

• Mantentze-lan prebentiboak (sistematikoak eta programatuak). 

• Mantentze-lan prediktiboak. 

• Mantentze-lan produktibo osoa (TPM). 

• Mantentze-lanen fitxak. 

• Mantentze-lanen informatizazioa. 

• Mantentze-lanetako segurtasun-planak. 

• Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak.  

2.  Fluido-sareen mantentze-lanen antolaketa eta kudeaketa 
- Abiapuntuko dokumentuak. 
- Historia-bankua eta hutsegite-analisia (AEAMa). 
- Ikuskapen eta aldizkako berrikuspenekin anomaliak hautematea. 
- Instalazioen inbentarioa egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Hornikuntzak. Hornitzaileen homologazioa. 
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- Mantentze-lan zuzentzaileen antolakuntza eta kudeaketa. 
- Mantentze-lan prebentiboen antolakuntza eta kudeaketa. Gamak. 
- Mantentze-lan prediktiboen antolamendua. 
- Mantentze-lanetako biltegia. Antolakuntza fisikoa. Stocken kudeaketa. 
- Mantentze-lanen informatizazioa: 

• Datu-baseak. 

• Mantentze-lan zuzentzaile, prebentibo eta prediktiboetarako softwarea. 

• Ordezko piezak (erosketa, hornikuntza eta biltegiratzea) kudeatzeko softwarea. 

• (GMAO) Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketa. 

3.  Fluido-sareen mantentze-lanen kudeaketa ekonomikoa  
- Mantentze-lan integralen kostua.  
- Kostuen azterketa. 
- Mantentze-lanen produktibitatea. 
- Instalazioen fidagarritasun-, mantengarritasun- eta erabilgarritasun-azterketa eta -irizpideak. 
- Kudeaketarako programa informatikoak. 

4.  Energia eta ingurumeneko mantentze-lanak fluido-sareetan  
- Ekoizpeneko energia-prozesuaren diagrama. 
- Energia-kontsumoen banaketa. 
- Energia aurrezteko aukerak. Behar diren inbertsioak. 
- Makina edo instalazio baten ustiapen integrala. 
- Kutsadura atmosferikoaren prebentzioa eta zuzenketa. 
- Zaratak. Kontrolatzeko edo ezabatzeko teknikak. 
- Industria-hondakinen tratamenduak. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MANTENTZE-LANAK 
GAINBEGIRATZEA ETA EGITEA 
 

Kodea: MF1288_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1288_3: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen mantentze-lanak egitea 

eta gainbegiratzea. 
 

Iraupena: 160 ordu 

 
 

Prestakuntza-atala: 3.1 
FLUIDO-SAREETAKO MATXUREN KOKAPENA ETA ANALISIA 
 

Kodea: UF0638 

 

Iraupena: 70 ordu. 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako elementuak ordezkatzen ez diren mantentze-lanen teknikak aplikatzea, 
prozedurak hautatuz eta ezarritako segurtasun-protokoloei behatuz. 
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EI1.1 Fluido-instalazioetan egin behar diren mantentze-lan prebentiboko eragiketa arauzkoak —higieniko-sanitarioetan 
sartzen direnak— zerrendatzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Askotariko sistemak eta sareak dituen fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema batean, dokumentazio teknikoa 
izanik: 

- Mantentze-lan prebentiboei lotutako dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak eta haiek osatzen dituzten elementuak identifikatzea, haien ezaugarriak 

zehaztea, eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 
- Sistemen aldagaiei behatzeko eta haiek neurtzeko teknikak aplikatzea, makinen eta ekipoei buruzko datuak 

lortzeko: presioa, erregaiaren kontsumoa, energia elektrikoaren kontsumoa, ur-kontsumoa, beroa igortzen duen 
fluidoak sarreran eta irteeran duen tenperatura eta presioa, ingurumen-inpaktuko aldagaiak, etab. Datu horiek 
guztiak lortzeko, behar diren neurgailuak, tresnak eta erremintak erabiltzen dira, eta instalazioaren egoera 
ondorioztatzen da konparatuz lortutako emaitzak erreferentzia gisa ezarritako parametroekin. 

- Lotura- eta finkatze-elementuak garbitzeko, berrikusteko eta doitzeko, ihesak zuzentzeko, azalera-egoerei 
behatzeko, biltegiratze-tangak garbitzeko eta abarreko eragiketak gauzatzea, lanabes eta erremintak erabilera-
eskakizunen arabera erabiliz eta material eta produktuak behar den segurtasunarekin manipulatuz. 

- Neurtzeko, kontrolatzeko eta erregulatzeko tresnetan (errekuntzaren analizagailuan, opakutasunaren 
analizagailuan, tenperatura-zundan, bentometroan eta kontrolerako banagune elektronikoan) balioak doitzea. 

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 
- Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak/akatsak eta historiarako behar diren datuak jasoko lirateke 

han. 

A2: Fluido-instalazioetako sistema eta ekipoen egoera eta matxurak diagnostikatzea, matxuraren disfuntzioa eta/edo izaera 
aurkitzea eta identifikatzea, eta zerk eragiten duen zehaztea, tartean den sistemari edo ekipoari dagozkion prozedurak 
aplikatuz, eta behar bezalako segurtasun-neurriak erabiliz. 

EI2.1 Fluido-instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, edo denak edo batzuk txertatuta) 
gertatzen diren matxura ohikoenen sintomen tipologia eta ezaugarriak azaltzea. 
EI2.2 Fluido-instalazioetako ekipo eta sistemetan (sistema bakoitzean independenteki, edo denak edo batzuk txertatuta) 
gertatzen diren matxurak diagnostikatzeko eta aurkitzeko erabiltzen den prozesu orokorra azaltzea.  
EI2.3 Matxurak diagnostikatzeko neurketa-ekipo eta -tresnen erabilera-aplikazioak eta -prozedurak deskribatzea. 
EI2.4 Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipoak eta erremintak eta haien aplikazio-eremu garrantzitsuenak 
deskribatzea. 
EI2.5 Matxura edo disfuntzio bat eraginez aurrez esku hartu den fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema batean, 
dokumentazio tekniko egokia izanik: 

- Instalazioaren dokumentazio teknikoa interpretatzea, hura osatzen duten sistemak, bloke funtzionalak eta 
elementuak identifikatuz. 

- Matxuraren sintomak identifikatzea, eta, dituen ondorioen bidez eta egindako neurketak baliatuz, haren 
ezaugarriak zehaztea. 

- Matxura sor lezaketen kausen hipotesiak —gutxienez bat— aipatzea, eta sistemek dituzten sintomekin lotzea. 
- Matxura sortzen duten kausak zehazteko prozedura bat definitzea (multzo osoarena, edo zatiena). 
- Matxura eragin duen elementua edo programa aurkitzea, beharrezko prozedurak erabiliz eta dagokion epean. 
- Esku hartzeko behar diren segurtasun-neurriak definitzea, ezarritako planen arabera. 
- Diagnostikoaren memoria-txosten bat prestatzea, eta egindako jarduerak eta lortutako emaitzak deskribatzea. 

 

Edukiak: 
1.  Fluido-sareetako matxura mekanikoak 

- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Akats mekanikoak sortzen dituzten iturriak: deslerrokadurak, lasaierak, bibrazioak, zaratak, tenperaturak, etab. 
- Matxura ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak. Matxura zehazteko analisia eta prozedura. 
- Instalazioetako berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Elementuen egoeraren diagnostikoa egitea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipamendu, erreminta eta baliabide osagarriak. 
- Matxurak diagnostikatzeko erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuraren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa, mantentze prediktiboko tekniken bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxurak mantentze-lan prebentibo eta prediktiboko sistemetan duen eraginaren analisia. 
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2.  Fluido-sareetako matxura pneumatikoak eta hidraulikoak 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Akats pneumatiko eta hidraulikoak sor litzaketen iturriak:  
- deslerrokadurak, lasaierak, bibrazioak, zaratak, tenperaturak, presioak, emariak, etab. 
- Matxura ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak. Matxura zehazteko analisia eta prozedura. 
- Instalazioetako berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Elementuen egoeraren diagnostikoa egitea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipamendu, erreminta eta baliabide osagarriak. 
- Matxurak diagnostikatzeko erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuraren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa, mantentze prediktiboko tekniken bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxurak mantentze-lan prebentibo eta prediktiboko sistemetan duen eraginaren analisia. 

3.  Fluido-sareen matxura elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoak 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Argibideen eskuliburuak. Akatsen historia. Katalogoak. 
- Akats elektrikoak, elektronikoak, erregulaziokoak eta kontrolekoak sor litzaketen iturriak: eroaleen jarraitutasuna, 

zirkuituen arteko isolamendua, sentsoreen edo transduktoreen kaltetzea, PLC-txartelak, erregulazio- eta kontrol-
txartelak, etab. 

- Matxura ohikoenak. Sintoma adierazgarriak. 
- Matxuraren kausak. Matxura zehazteko analisia eta prozedura. 
- Instalazioetako berrikuspen sistematiko eta ez-sistematikoen planak (mantentze-lan prebentiboak). 
- Elementuen egoeraren diagnostikoa egitea behatuz, neurtuz eta abar. 
- Desmuntatzeko prozedurak, matxura diagnostikatzeko. 
- Matxuren diagnostikoan erabili beharreko ekipamendu, erreminta eta baliabide osagarriak. 
- Matxurak diagnostikatzeko erabili beharreko neurketa- eta egiaztapen-tresnak. 
- Matxuraren diagnostikoa. 
- Elementuen egoeraren etengabeko diagnostikoa, mantentze prediktiboko tekniken bitartez. 
- Matxuraren diagnostikoari, kausari eta konponketari buruzko txosten teknikoa egitea, berriz ere gerta ez dadin. 
- Matxurak mantentze-lan prebentibo eta prediktiboko sistemetan duen eraginaren analisia. 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
FLUIDO-SAREETAKO MATXUREN KONPONKETA 
 
Kodea: UF0639 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako ekipoen elementuak ordezkatzeko teknikak aplikatzea, prozedurak hautatuta 
eta berriro funtzionatzen jarrita, eskatutako segurtasun-protokoloa aplikatuz. 

EI1.1 Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak osatzen dituzten ekipoak eta elementuak identifikatzea eta ekipo eta 
elementuok desmuntatzeko/muntatzeko prozeduren eta tekniken ezaugarriak zehaztea. 
EI1.2 Matxura bat duen fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema bat emanik, ordezkatu beharreko elementuen 
ezaugarriak zehaztuta daudela, eta behar den dokumentazio teknikoa izanik: 
- Desmuntatze- eta muntatze-plan bat zehaztea, baita aplikatu beharreko prozedurak ere. 
- Behar diren erremintak, neurgailuak eta bitartekoak aukeratzea. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko faseetan behar den segurtasun-plana ezartzea. 
- Ekipoa konektatuta dagoen zirkuitu hidrauliko eta elektrikoetatik isolatzea. 
- Ekipoa desmuntatzea eta aztertzea, pieza akastunak konpontzea edo ordezkatzea (hala badagokio), eta ekipoa 

muntatzea. 
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- Ekipoa zirkuitu hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoekin konektatzea, behar bezala, ezarritako planei jarraikiz. 
- Ihesik baden begiratzea. 
- Ekipoak eta instalazioak ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta, hala badagokie, haien sistemak erregulatzea, 

funtzionatzeko baldintzak leheneratzeko. 
- Memoria-txosten bat egitea, eta, han, hauek adieraztea: egindako lanak, egiaztatutako zatiak, konpondutako edo 

ordezkatutako piezak, eta esku-hartze bakoitzean erabilitako denbora. 

A2: Fluidoak banatzeko sare eta sistemetako ekipoen disfuntzioak edo matxurak zuzentzea, prozedurak, baliabideak eta 
erremintak behar den segurtasun-baldintzetan erabiliz, eta ezarritako funtzionamendu-kondizioak berrezartzea. 

EI2.1 Fluido-instalazioen disfuntzio edo matxura tipoen ezaugarriak zehaztea, eta instalazioaren dokumentazio 
teknikoari eta ezarritako diagnostiko-txostenei lotzea. 
EI2.2 Askotariko sistemak eta sareak dituen fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema batean, aurretik diagnostikatutako 
matxura edo disfuntzio bat dagoela, eta dokumentazio teknikoa izanik: 
- Mantentze-lanei lotutako dokumentazio teknikoa hautatzea. 
- Instalazioko sistema desberdinak identifikatzea, eta dokumentazio teknikoko espezifikazioekin erlazionatzea. 
- Matxura eragin duten elementuak instalazioan identifikatzea (presio-multzoak, zirkulagailuak, espantsio-hodiak, 

segurtasun-balbulak, kontrol-zentralak, etab.). 
- Eragiketa zuzentzaileak egitea eta/edo kontrol-programa aldatzea, instalazioaren kondizio funtzionalak berrezarriz 

eta prozedura beharrezkoak aplikatuz denbora-sekuentzia egokian. 
- Tenperaturaren, presioaren eta beste aldagai batzuen segurtasun-marjinak berrezartzea (marjina horietatik gora, 

alarmak joko du). 
- Segurtasun-elementuen tarak begiratzea. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 
- Egindako lanen eta lortutako emaitzen memoria-txosten bat egitea. 

 

Edukiak: 
1.  Fluido-sareetako sistema mekaniko, pneumatiko eta hidraulikoen konponketa 

- Mantentze-lanei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Garbiketa, berriz estutzeak, ihesak, lubrifikazioa eta hoztea, besteak beste. 
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Pieza akastunak konponduz edo ordezkatuz egiten diren mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Mantentze-lan prebentiboen planen jarraipenaren bidez konpontzea. 
- Konpontzeko erabili beharreko makina, ekipamendu, lanabes, erreminta eta baliabideak. 
- Historian islatzeko anomalien txostenak egitea. 

2.  Fluido-sareetako sistema elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoen konponketa 
- Mantentze-lanei buruzko dokumentazio teknikoa. 
- Neurketa-, kontrol- eta erregulazio-tresnen doikuntza. 
- Desmuntatzeko/muntatzeko prozedurak eta teknikak. 
- Pieza akastunak konponduz edo ordezkatuz egiten diren mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Mantentze-lan prebentiboen planen jarraipenaren bidez konpontzea. 
- Konpontzeko erabili beharreko makina, ekipamendu, lanabes, erreminta eta baliabideak. 
- Historian islatzeko anomalien txostenak egitea. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA FLUIDOAK BANATZEKO 
SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETA- ETA MANTENTZE-LANETAN 
Kodea: UF0637 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

32

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

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

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

EI2.1 Detektatzen diren arriskuen aurrean prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea, barne harturik norbera 
babesteko ekipoak eta babes kolektibokoak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea gerta litezkeen larrialdietan, kasurako: 
- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea. 
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

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

A3: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak muntatzean erabiltzen diren segurtasun-baliabideak eta -ekipoak egon 
litezkeen arriskuekin lotzea. 

EI3.1 Babes pertsonaleko arropa eta ekipo ohikoenen ezaugarriak eta erabilera deskribatzea. 
EI3.2 Suteak itzaltzeko sistema-motak zerrendatzea, haien ezaugarriak zehaztea, eta haietako bakoitzaren ezaugarriak 
eta erabilerak deskribatzea. 
EI3.3 Arauzko seinale eta alarmen ezaugarriak eta helburua deskribatzea, arrisku-lekuak eta/edo larrialdi-egoerak 
adierazteko. 
EI3.4 Sendaketak egiteko, lehen laguntza eskaintzeko eta istripua izan dutenak lekualdatzeko ekipoen eta baliabideen 
ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea. 
EI3.5 Hainbat lan-inguruneren deskribapena abiapuntu harturik: 
- Segurtasun- eta babes-baliabide eta -ekipoen espezifikazioak zehaztea. 
- Dokumentazio teknikoa prestatzea, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta, han, informazio hau sartzea: 

larrialdi-ekipoen, seinaleen, alarmen eta irteera-puntuen kokapena. 
 

Edukiak: 
1.  Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak 

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

• Lan-istripua. Gaixotasun profesionala. 

• Lanetik eratorritako beste patologia batzuk. 

• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 

• Lan-arriskuak prebenitzeko legea. 

• Prebentzio-zerbitzuen araudia. 

• Irismena eta oinarri juridikoak. 

• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
- Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 

• Estatuko erakundeak. 

• Autonomia-erkidego mailako erakundeak. 

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

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 

• Sua. 
- Lan-kargatik eratorritako arriskuak. 

• Neke fisikoa. Neke mentala. 

• Lanean pozik ez egotea. 
- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 

• Babes kolektiboa. 

• Banakako babesa. 

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

4.  Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen muntaketako segurtasun-ekipoak eta teknikak 
- Fluido-instalazioen muntaketako arrisku ohikoenak. 
- Fluido-instalazioen muntaketako arriskuak prebenitzea eta ezabatzea. 
- Fluido-instalazioen muntaketako ekipoak lekualdatzeko teknikak. 
- Fluido-instalazioen muntaketako makina eta ekipoen babesak. 
- Fluido-instalazioak muntatzean erabiltzen diren babes pertsonaleko arropak eta ekipoak. 
- Fluido-instalazioen muntaketa-lanetako lan-arriskuak prebenitzeko planak eta arauak. 
- Fluido-instalazioen muntaketarako arauak, ingurumena ez kaltetzeari buruzkoak. 

 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREAK ETA SISTEMAK MARTXAN JARTZEA 
 

Kodea: MF1289_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1289_3: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak kontrolatzea eta 

martxan jartzea. 
 

Iraupena: 140 ordu 

 
 

Prestakuntza-atala: 4.1 
FLUIDO-SAREETAKO OSAGAIEN PROBAK 

 
Kodea: UF0640 

 

Iraupena: 80 ordu. 

 

Gaitasun-erreferentea: prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen segurtasun-, funtzionamendu- eta prestakuntza-probak egitea, eta 
programatzeko eta gauzatzeko egin beharreko lanak identifikatzea. 

EI1.1 Fluido-instalazioetako estankotasun, fluidoen-zirkulazio eta presioaren probak egiteko teknikak eta prozedurak 
azaltzea. 
EI1.2 Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak osatzen dituzten sistemak martxan jartzeko proba-plana prestatzea, 
zehaztuz egin beharreko segurtasun-probak eta funtzionamendu egokiari buruzkoak, bai eta jarraitu beharreko 
prozedurak eta prozeduron aplikazio-sekuentzia ere. 
EI1.3 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema bat, muntatuta eta dokumentatuta dagoela eta ezaugarriak zehaztuta 
dauzkala, behin betiko martxan jarri aurretik: 

- Aztertzea instalazioko neurketa-, babes- eta segurtasun-aparatuek araudian ezarritakoa betetzen duten eta 
behar bezala kalibratuta dauden. 

- Fluido-zirkuituetatik airea ateratzeko proben emaitzak begiratzea. 
- Hedapen- eta drainatze-sistemetan eta gainpresioaz babesteko sistemetan (segurtasun-balbulak) airea 

purgatzeko eta/edo tara zehazteko sistemak egiaztatzea, eta fluido-zirkulazioa zuzena dela egiaztatzea. 
- Kontsignako tenperatura aurrez ezarritako denbora-epean lortzen dela egiaztatzea. 
- Instalazioko zarata- eta bibrazio-mailak neurtzea, eta ziurtatzea ez dituztela gainditzen ezarritako mugak. 
- Presio- eta estankotasun-probak eta dilatazio libreko probak egitea, ezarritako prozedurak erabiliz eta aplikatu 

beharreko araudiak betez. 
- Agindutako segurtasun elektrikoko egiaztapenak egitea (kableak, lurrerako erresistentziaren eta isolamenduaren 

neurriak, babesgailuen erantzuna, babes katodikoen eraginkortasuna biltegiratzeko tangetan). 
- Energia-prestazio eta -eraginkortasuneko probak egitea (motor elektrikoen, erregai- eta ur-motorren eta abarren 

kontsumoa), eta finkatutako balioak egiaztatu eta doitzea prozedura egokiak erabiliz, behar diren segurtasun-
baldintzak betez eta aplikatu beharreko arauzko aginduak betez. 

- Detektagailuen, erregulatzaileen, eragingailuen eta segurtasun- eta larrialdi-elementuen eta alarmen probak 
egitea, ezarritako espezifikazio funtzional eta teknikoekin bat datozen begiratuz. 

- Fluido-instalazioak martxan jartzean erabiltzen diren neurgailuen konexioen funtzionamendua eta ezaugarriak 
azaltzea. 

- Segurtasun-irizpena ematea edo arauetan aurreikusitako zuzendaritza-ziurtagiria egitea. 
- Egiaztatzea efluente-mota askotako kutsadura eta hondakinen kudeaketa indarrean dagoen araudiak 

ezarritakoaren barruan sartzen dela. 
- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzea. 

 

Edukiak: 
1. Sistema mekanikoen probak eta neurriak fluido-sareetan  

- Neurtzeko elementuen kalibraketa. 
- Zaraten eta bibrazioen probak eta neurketak: 

• Zaratak. Zaraten oinarri fisikoak. Parametro akustikoak. Kutsadura akustikoaren neurketa. Zarataren 
kuantifikazioa eta balorazioa. Zarataren kontrola eta legeria. Isolamendu akustikoa. 

• Bibrazioak: Oinarri fisikoak. Bibrazioak neurtzeko ekipoak. Bibrazioak neurtzeko metodologia.  
- Dilatazioen eta desplazamendu erlatiboen probak eta neurketak. Kalibraketa. Potentziometro erresistiboa. 

Transformadore diferentziala. Potentziometro induktiboa. Induktantzia aldakorreko transduktorea. Transduktore 
kapazitiboa. 
Transduktore piezoelektrikoa. 

- Isolamendu termiko eta akustikoko probak. 
- Errendimendu energetikoaren probak (ekoitzitako kilokaloriak). 
- Hondakinak kudeatzeko arauak. 
- Suteen kontrako babesari dagozkion arauak. 

2. Sistema pneumatiko eta hidraulikoen probak eta neurriak fluido-sareetan  
- Neurtzeko elementuen kalibraketa. 
- Depositu eta tangetako proba hidraulikoak. 
- Fluido-zirkuituetako estankotasun-probak. 
- Segurtasun-balbulen proba. 
- Fluidoen tenperaturaren probak. 
- Oreka hidraulikoaren eta termikoaren probak. 
- Purgatze-probak. 
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- Tenperaturen probak eta neurketak.  
- Presioen probak eta neurketak. 
- Fluido-zirkulazioaren probak eta neurketa. Emari-neurgailuak. 
- Fluidoen beste zenbait parametro fisiko-kimikoren neurketa. 
- Erregai-kontsumoa.  
- Ur-kontsumoa:  

• Likido-kontagailuen oinarrizko taldeak.  

• Kontagailu dinamikoen sailkapena.  

• Instalazio-baldintzak.  

• Zigiluak.  

• Kontsumoak neurtzeko aparatuei buruzko araudia. 

3. Fluido-sareetako sistema elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoen probak eta neurketak  
- Neurtzeko elementuen kalibraketa. 
- Elementu elektrikoen probak: larrialdiak, babesgailuak, lurrerako erresistentzia, isolamenduak, babes katodikoak, 

motor elektrikoen kontsumoa, sentsoreak, erregulagailuak, alarmak, etab. 
- Parametro elektrikoen neurketa:  

• Erresistentzia.  

• Tentsioa.  

• Intentsitatea.  

• Potentzia. 

• Cos (φ).  

• Maiztasuna.  
- Energia elektrikoaren kontsumoa. 

 
 

4.2. prestakuntza-atala 
FLUIDO-SAREAK MARTXAN JARTZEA 
 
Kodea: UF0641 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak martxan jartzea, ezarritako funtzionamendu-kondizioak betetzen direla 
bermatuz. 

EI1.1 Fluidoak banatzeko sare eta/edo sistema tipo bat martxan jartzeko prozesua azaltzea. 
EI1.2 Behar bezala muntatua eta dokumentatua dagoen fluido-instalazio bat abiapuntu hartuta, eta ezaugarriak ondo 
zehaztuta dauzkala: 

- Kontrol-programak kargatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
- Funtzionamendua erregulatzeko eta kontrolatzeko elementuak doitzea, ezarritako edo kasu bakoitzerako 

zehaztutako prozedurei jarraikiz. 
- Fluido-instalazio bat martxan jartzea ezarritako prozedurei jarraituz (zirkuitu hidraulikoa bete dela egiaztatzea, 

zirkulagailuak —ponpak— desblokeatuta daudela egiaztatzea, termostatoek libre funtzionatzen dutela 
egiaztatzea, segurtasun-balbulak egiaztatzea, etab.), edo kasu bakoitzerako zehaztutakoen arabera. 

- Behar diren segurtasun- eta osasun-neurriak aplikatzea. 
- Fluido-instalazioen parametroak begiratzea (erregaiaren presioa eta kontsumoa, energia elektrikoko kontsumoa, 

ur-kontsumoa, fluido eramailearen sarrerako eta irteerako tenperatura edo presioa, etab.), instalazioa abiarazi 
ondoren, eta ezarritakoekin bat ez datozenak aztertzea eta doitzea, halakorik bada. 

EI1.3 Fluido-instalazioa martxan jartzeari buruzko txostena egitea, eta agindutako informazioa jasotzea, eskatutako 
zehaztasunarekin eta formatu normalizatuan, barne harturik fluido-instalazio horren ingurumen-inpaktuaren eta 
segurtasunaren ebaluazioa. 

 



 
 
INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

36

Edukiak: 

1.  Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak lehenengo aldiz abiaraztea, eskuz eta urratsez urrats 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Ustiapen-, mantentze- eta segurtasun-jarraibideei buruzko 

eskuliburuak. Katalogoak. Eta abar. 
- Eskuz eta urratsez urrats abiarazteko lehen proba. 
- Parametro mekaniko, pneumatiko eta hidraulikoen kontrola eta erregulazioa. 
- Parametro elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoen kontrola eta erregulazioa. 
- Instalazioaren funtzionaltasun egokiaren kontrola. 
- Egindako lehen produktuaren kalitate-kontrola. 
- Energia aurrezteko eta ingurumena babesteko neurriak. 

2.  Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak behin betiko martxan jartzea, modu automatikoan 
- Dokumentazio teknikoa. Planoak. Eskemak. Ustiapen-, mantentze- eta segurtasun-jarraibideei buruzko 

eskuliburuak. Katalogoak. Eta abar. 
- Behin betiko martxan jartzea. 
- Instalazioaren funtzionaltasun egokiaren kontrola ustiapen errealeko kondizioetan. 
- Egindako produktuaren kalitate-kontrola. 
- Parametro mekaniko, pneumatiko eta hidraulikoen kontrola eta erregulazioa. 
- Parametro elektriko, elektroniko, erregulazioko eta kontrolekoen kontrola eta erregulazioa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua:  
FLUIDOAK BANATZEKO SAREEN ETA SISTEMEN MUNTAKETAREN 
PLANGINTZA, KUDEAKETA, MANTENTZE-LAN ETA IKUSKAPENAREN 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0132 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fluidoak banatzeko sare baten mekanizazio eta muntaketarako prozedura deskribatzea: 

EI1.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea, lanen sekuentzia zehazten parte hartzea, eta neurketa- eta egiaztatze-
materialak, -makinak, -erremintak eta -tresnak aukeratzen laguntzea, muntaketaren kalitatea ziurtatzeko.  
EI1.2 Azpimultzoak (mekanikoak, pneumatikoak, hidraulikoak) mekanizatzeko, soldatzeko, muntatzeko eta mihiztatzeko 
teknikak garatzen laguntzea, besteak beste parametro hauek ziurtatuz: nibelazioa, lerrokadura, bibraziorik ez izatea, 
dilatazioak xurgatzea, isolamendu termikoa, isolamendu akustikoa eta estankotasun egokia. 
EI1.3 Erregulatzeko eta kontrolatzeko koadro elektrikoak muntatzen parte hartzea, eta ondo funtziona dezaten behar 
diren interkonexioak egitea.  
EI1.4 Egindako eragiketen memoria-txostena prestatzen laguntzea. 

A2. Fluidoak banatzeko sistema baten mantentze-lan prebentiboen plan bat ezartzea, behar den dokumentazio teknikoa 
izanik: 

EI2.1 Dokumentazio teknikoa interpretatzea, sistema eta elementu desberdinak identifikatzea, eta haien ezaugarriak 
zehaztea, mantentze-lan prebentiboei dagokienez. 
EI2.2 Historia-bankua presatzen laguntzea, eta mantentze-lanen gamak esku hartzeko maiztasun zehatzarekin sortzen 
laguntzea. 
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EI2.3 Sistemaren aldagaiak neurtzeko eta haiei behatzeko teknikak aplikatzen parte hartzea: garbiketa-lanak, lotura-
elementuak berriz estutzeko lanak, ihesen zuzenketa-lanak eta fluido-, lubrifikazio- eta koipeztatze-mailak egokitzeko 
lanak egiten laguntzea. 
EI2.4 Esku-hartzeen txostena egitea; ikusitako anomaliak, akatsak eta historiarako behar diren datuak jasoko lirateke 
han. 

A3: Fluidoak banatzeko sistema bat konpondu, ordezkatu eta martxan jartzeko mantentze-lanak planifikatzea, dagokion 
dokumentazio teknikoa izanik: 

EI3.1 Dokumentazio teknikoarekin erlazionatutako sistemak identifikatzea instalazioan, eta matxura eragiten duten 
elementuak hautematen laguntzea, behartutako sintomak abiapuntu hartuta. 
EI3.2 Desmuntaketa-/muntaketa-plana ezartzen laguntzea, esku-hartze zuzentzaileak egiten parte hartzea, eta ekipoek 
funtzionaltasun egokia duten begiratzea.  
EI3.3 Instalazioa doitzen eta martxan jartzen parte hartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
EI3.4 Efluente-mota askotako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko eta hondakinak eta kutsadura kudeatzeko 
arauak betetzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz: 
EI4.1 Lantokian arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-zentroetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 
1.  Fluido-instalazio baten mekanizazio eta muntaketaren plangintza 

- Dokumentazio teknikoa. Multzo- eta zati-plano mekanikoak. Erregulazio- eta kontrol-eskema pneumatikoak, 
hidraulikoak, elektrikoak eta elektronikoak. Argibideen eskuliburuak. Katalogoak. 

- Mekanizazio-lanen sekuentzia eta lotura-motak. 
- Azpimultzoak muntatzeko eta mihiztatzeko prozesuak egitea, eta egin beharreko kontrolak eta neurketak 

adieraztea, muntaketaren kalitatea ziurtatzeko. 
- Muntaketa-lanak egiteko behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak. 

2.  Fluido-instalazioetako mantentze-lanen planen antolamendua, kudeaketa eta ezarpena 
- Mantentze-lanak zer osagai eta ekipotan egin behar diren. Egin beharreko mantentze-lan prebentiboak eta 

prediktiboak. 
- Mantentze-lanak egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Mantentze-lanetako sistemak kudeatzeko eta ezartzeko programak. 
- Fluido-instalazio baterako ordezko piezen katalogoak egitea. 
- Mantentze-lanen kostuen osagaiak eta kostu integrala. 

3.  Fluido-instalazioan mantentze-lanak egitea ordezkatzeak edo konponketak direla eta 
- Matxurak, sintomak eta akatsaren kausak/jatorria. 
- Aplikatu beharreko prozedurak eta desmuntaketa-, konponketa- eta muntaketa-planak. 
- Desmuntatzeko, konpontzeko eta muntatzeko behar diren erremintak, neurketa-ekipoak eta baliabideak. 
- Esku-hartzeen txostenak, ikusitako anomaliak/akatsak eta historiarako behar diren datuak jasotzen dituztenak.  

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

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Gaitasun-atalaren eremuan behar den 
esperientzia profesionala 

MF1286_3 
Fluidoak banatzeko sareen 
eta sistemen muntaketa-
prozesuak. 

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

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

2 urte 

MF1287_3 
Fluidoak banatzeko sareen 
eta sistemen mantentze-
lanen antolaketa. 

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

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

2 urte 

MF1288_3 
Fluidoak banatzeko sareen 
eta sistemen 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 

MF1289_3 
Fluidoak banatzeko sareak 
eta sistemak martxan jartzea. 

• 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 Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 

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

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Fluido-instalazioen lantegia 150 150 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Fluido-instalazioen lantegia  X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela. 

− Errotuladorez idazteko arbela 

− Orri birakariak 

− Ikus-entzunezko ekipoak 

− Ikasgelako materiala 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

− Makineriaren eta ekipo industrialen software espezifikoa. 

Fluido-instalazioen lantegia. 

  Fluido-instalazioen elementuak: 

− Deposituak, tangak 

− Ponpak, konpresoreak, haizagailuak 

− Hodiak eta eroanbideak 

− Euskarriak eta ainguraketak 

− Hodiak mihiztatzeko loturak eta osagarriak 

− Bibrazioen aurkako elementuak 

− Dilatazio-konpentsagailuak 

− Balbulak: eskuzkoak, pneumatikoak, elektrikoak 

− Serbobalbulak. Balbula proportzionalak. 

− Segurtasun-balbulak eta presioa erregulatzeko balbulak. 

− Neurgailuak: mekanikoak, elektrikoak, pneumatikoak eta 
hidraulikoak 

− Maniobra- eta kontrol-armairua: automata, erregulazio-moduluak 
eta tresna osagarriak 

− Korronte zuzeneko eta korronte alternoko motorrak 

− Maila-, konpresio-, tenperatura- eta emari-sentsoreak, 
-kontrolagailuak eta -erregistradoreak. 

− Makina eramangarriak. Zulagailuak. Disko-makinak. Bihurkinak. 
Alakatzeko makinak. Hariztatzeko makinak. Tolesteko makinak. 

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

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
- 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
- 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 
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