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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO LANAK ETA HAIEN ERABILERA 
 

Kodea  MF0613_2 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Gasa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 

Gas-sareen zuinketa 60 
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-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: UC0613_2 GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gas-sareak martxan jarri aurreko egiaztapen-eragiketak egitea. 

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

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

 
A2: Gas-sareak martxan jartzeko eragiketak garatzea. 

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

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

 
A3: Gas-sareetan maniobra-eragiketak egitea. 

EI3.1 Sareetako presio- eta tenperatura-neurketak egitea eta sareak martxan jartzeko balio kritikoak zerrendatzea. 
EI3.2 Hartuneak eta adarrak itsutzeko eta sareak eta osagaiak zigilatzeko eragiketak egitea. 
EI3.3 Erregulazioko eta neurketako estazioak edo armairuak doitzeko eta kontrolatzeko prozedurak deskribatzea. 
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Edukiak 
1.  Gas-sareak martxan jarri aurreko eragiketak. 

− Gas-sareak martxan jartzeko aplikazio-araudi espezifikoa: 
− Lanbide-arriskuen identifikazioa eta prebentzioko eta ingurumena babesteko neurriak gas-sareak martxan jartzeko lanetan. 
− Gas-sarearen hodiak eta osagarriak babesteko metodoak eta teknikak. 
− Hodiak inertizatzeko metodoak. 
− Hodiak purgatzeko metodoak. 
− Presio-probak egiteko prozedurak. 
− Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak. 

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

− Gas-sareak eta horien osagaiak garbitzeko eta koipeztatzeko teknikak 
 
2.  Gas-sareak martxan jartzea: 

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

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

 
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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