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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-SAREEN 

ZUINKETA  
Kodea  MF0606_2 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Ura 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 

Segurtasuna uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta 
mantentze-lanetan (zeharkakoa) 30 

Saneamendu-sareen muntaketa 60 
Uraren banaketarako sareen muntaketa 60 
Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzea eta erabiltzea. 50 
Segurtasuna uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta 
mantentze-lanetan (zeharkakoa) 30 

Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen prebentziozko mantentze-
lanak. 50 

Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lan zuzentzaileak 
eta konponketa-lanak 70 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 

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

Iraupena 
 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0606_2 URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK ZUINKATZEA 
gaitasun-atalarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta horien muntaketarekin 

lotutako elementuak zehazteko. 
EI1.1 Uraren banaketarako sare baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu hidrauliko orokorra dagozkion planoetatik abiatuta 
deskribatzea. 
EI1.2 Uraren banaketarako sareen osagaiek betetzen dituzten funtzioak zerrendatzea, deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI1.3 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: ur-instalazioei buruzko arauak, 
udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamenduak. 

 
A2: Saneamendu-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta horien muntaketarekin lotutako elementuak zehazteko. 

EI2.1 Saneamendu-sare baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu hidrauliko orokorra dagozkion planoetatik abiatuta 
deskribatzea. 
EI2.2 Uraren banaketarako sareen osagaiek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI2.3 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: ur-instalazioei buruzko arauak, 
udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamenduak. 
 

A3: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen proiektuak interpretatzea zuinketa-eragiketak eta sareen muntaketarekin lotutako 
bestelako eragiketak egiteko. 
EI3.1 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare bat 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. 
EI3.2 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten eta haren osagaien hasierako eskemak, krokisak eta diagrama isometrikoak 
irudikatzea, muntaketa errazteko. 
EI3.3 Ordenagailuaren bidez irudikatzeko sistemetan landutako informazio grafikoa maneiatzea eta interpretatzea. 
EI3.4 Zuinketak egitea eta sareetako ainguraketen, euskarrien, zangen, hodien trazaduraren eta gainerako elementuen kokapena 
markatzea planoetatik eta dokumentazio teknikotik abiatuta. 
EI3.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
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EI3.6 Esku hartzeko sekuentzia eta jardunen izaera ezartzea uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen berritzeetan, sare 
horiei bestelako materialez osatutako tarte berriak gaineratzen zaizkienean, betiere bidezko proiektuetatik edo memoria teknikoetatik 
abiatuta. 
EI3.7 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Uraren banaketarako sarearen osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Saneamendu-sarearen osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: hodiak, presio-multzoak, xukatzeko ponpak, ur-

upelak, obturazio-baloiak, ur-biltegiak, emari-neurgailuak, balbulak, bentosak, hustubideak, erregistroak, sifoiak eta erregulazio-
elementuak. 

- Instalazioaren funtzionamendu hidraulikoa arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien funtzioa, egitura eta 
osaera deskribatzea. 

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

 

Edukiak 
1.  Ura. Propietateak eta sarean duen portaera. 

− Uraren ziklo integrala. 
− Uraren kudeaketa efizientea eta uraren zentzuzko erabilerarako teknikak. 
− Fluidoen fisika hornidura- eta banaketa-sareetan. Hidrostatika eta hidrodinamika. 
− Karga-galeraren efektua. 
− Linea piezometrikoa. 
− Garraiatze-abiadura eta ondorioak. 
− Ahari-kolpea. Ondorioak eta kontrol-gailuak. 
− Airea garraiobideetan eta airea sartzeko eta ateratzeko sistemak. 
− Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen printzipio eraikitzaileak. 
− Aplikatu beharreko araudia: 

• Ur-instalazioen oinarrizko arauak 
• Udal-ordenantzak eta segurtasun-erregelamendua. 

 
2.  Uraren hornidurarako eta saneamenduko instalazioen proiektuak. 

− Uraren hornidurarako eta saneamenduko instalazioa eta tipologiak. 
− Uraren hornidurarako eta saneamenduko instalazioen proiektuen oinarrizko dokumentazioa. Proiektuaren memoria, planoak, 

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

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

− Plano digitalizatuen bistaratzea eta interpretazioa. 
− Oinarrizko diseinua programa informatiko espezifikoekin. 
− Fitxategi grafikoen bidezko oinarrizko eragiketak. 

 
3.  Uraren hornidurarako instalazioen propietateak. 

− Uraren hornidura eta banaketarako sare-motak. Sailkapena. 
− Instalazioaren konfigurazioa. Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
− Instalazio hidraulikoetako aginte-elementuak eta eragintza elektrikoko elementuak. 
− Uraren hornidurarako instalazioen harguneak. Ezaugarriak eta sailkapena. 
− Ureztatze-instalazioen ezaugarriak. 
− Suteen aurkako instalazioen ezaugarriak. 
− Uraren hornidurarako instalazioetako ekipamenduak eta osagaiak. 

• Ponpak, balbulak, bentosak eta erregulazio-elementuak. 
• Funtzioa eta erabilera. 
• Balbula-mota bereziak: integratuak, multibalbulak, altimetrikoak, erregulatzaileak eta bestelako balbula-mota bereziak (uhate-
balbulak eta balbula automatikoak). 

− Uraren horniketarako instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak deskribatzea. 
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4.  Saneamendu-instalazioen propietateak: 
− Saneamendu-sareen motak. Sailkapena. 
− Instalazioaren konfigurazioa. Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
− Saneamendu-instalazioetako aginte-elementuak eta eragintza elektrikoko elementuak. 
− Saneamendu-instalazioetako hustuketa-sistemak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. 
− Estolderia-sareak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. 
− Saneamendu-instalazioetako ekipamenduak eta osagaiak: 

• Ponpak, balbulak, hodiak, hustubideak, kolektoreak, erregistro-putzuak, sifoiak eta gainezkabideak. 
• Funtzioa eta erabilera. 

− Saneamendu-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: Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak. 
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