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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA GAS-SAREEN ZUINKETA 
 

Kodea  MF0610_2 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Gasa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 

Polietilenozko gas-sareen muntaketa 50 
Polietilenozko gas-sareen mantentze-lanak 50 
Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa 50 
Altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lanak 50 
Gas-sareen martxan jartzeko lanak eta haien erabilera 50 

Gas-instalazioetako segurtasuna 60 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 

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

Iraupena 
 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0610_2 GAS-SAREAK ZUINKATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gas-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta horien muntaketarekin lotutako elementuak zehazteko. 

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

A2: Gas-sareen proiektuak interpretatzea zuinketa-eragiketak eta sareen muntaketarekin lotutako bestelako eragiketak egiteko. 
EI2.1 Gas-sareak muntatzeko proiektu bat, memoria tekniko bat edo eskuliburu bat konfiguratzen duten dokumentuak aztertzea, haiek 
osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta normalizazio teknikoko elementuak modu egokian interpretatuz. 
EI2.2 Gasa banatzeko sare baten eta haren osagaien hasierako eskemak, krokisak eta diagrama isometrikoak irudikatzea, muntaketa 
errazteko. 
EI2.3 Ordenagailuaren bidez irudikatzeko sistemetan landutako informazio grafikoa maneiatzea eta interpretatzea, prozedura 
estandarizatuen bidez (gas-sareak diseinatzeko eta irudikatzeko programa espezifikoei dagozkienak) datuak kopiatzeko edo aldatzeko 
oinarrizko eragiketak eginez. 
EI2.4 Zuinketak egitea eta sareetako ainguraketen, euskarrien, zangen, hodien trazaduraren eta gainerako elementuen kokapena 
markatzea planoetatik eta dokumentazio teknikotik abiatuta. 
EI2.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
EI2.6 Gas-sare batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 

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

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

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

 
A3: Gas-sareak aldatzeko eta hobetzeko proiektuak interpretatzea eta zuinkatzea. 

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

 

Edukiak 
1.  Energia-iturria: gasa. 

− Gasen ezaugarriak: Propietate fisikoak eta kimikoak, berotze-ahalmena, gasen elkartrukea eta errekuntza-prozesua. 
− Gas naturala. Osaera eta erabilera. 
− Petrolioaren gas likidotua (PGL). Osaera eta erabilera. 
− Magnitude mekanikoak eta hidraulikoak eta horiek neurtzeko unitateak. 
− Gas-instalazioetan aplikatzeko araudia: 

• Gas-erregaien sareei eta harguneei buruzko erregelamendua. 
• Etxeko erabilera kolektiboetarako edo erabilera komertzialetarako lokaletako gas-instalazioen arautegia eta sektoreari 
dagokion gainerako araudia, udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamendua, ingurumen-erregelamendua. 
• Behe-tentsiorako araudi elektroteknikoa, aplikazioko UNE arauak. 

-  
2.  Gas-instalazioak: 

− Gas-instalazioko proiektuak: Tipologiak. 
− Gasa instalatzeko proiektuen oinarrizko dokumentazioa: Proiektuaren memoria, planoak, aurrekontua eta baldintza-agiria. 
− Proiektuen planoak bistaratzea eta ezaugarrien arabera interpretatzea: 

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

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

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

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak. 
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