
Euskal Enplegu Zerbitzua 

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

MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA  
Kodea  MF0608_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 sareen eta saneamendu-sareen zuinketa. 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 UC0608_2: URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK MARTXAN 
JARTZEA ETA ERABILTZEA gaitasun-atalarekin. 
 

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

EI1.1 Uraren banaketan eta saneamenduan erabilitako material desberdinetako hodiak eta osagarriak babesteko erabiltzen diren 
metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Presio- eta estankotasun-probak egiteko erabilitako prozedurak deskribatzea. 
EI1.3 Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.4 Sareak seinaleztatzeko eskakizunak zerrendatzea. 
EI1.5 Soberan dauden materialak kentzeko eta birziklatzeko prozesua aztertzea, betiere ingurumen-babeseko planekin bat etorriz. 
EI1.6 Sareen garbiketa- eta desinfekzio-eskakizunak deskribatzea haien erabilera kontuan hartuta. 
EI1.7 Material desberdinekin muntatutako uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean: 

- Materialaren arabera sareari dagozkion babesak behar bezala jarri direla egiaztatzea. 
- Sarearen presio-probak egitea. 
- Betelana eta hori seinaleztatzea eta trinkotzea kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
- Sarea garbitzea eta desinfektatzea. 

 
A2: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko lanetako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko 

enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 
EI2.1 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondoriozko lanbide-arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI2.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuen aurrean, babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.3 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzeko jardunen ondoriozko ingurumen-babeseko eskakizunak 
identifikatzea. 
EI2.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko 
neurriak zehaztea. 
EI2.5 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko lanekin lotutako segurtasun-araudiaren alderdiak aztertzea 
eta ekipamenduekin batera gaineratu beharreko segurtasun-argibideak zerrendatzea. 
EI2.6 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko lanetan izan litezkeen larrialdietan jarduteko protokoloak 
aztertzea. 
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EI2.7 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondorioz izan litezkeen 
istripuetako lehen laguntzen eskakizunak eta istriputuak garraiatzeko eskakizunak aztertzea. 

 
A3: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzeko eragiketak egitea. 

EI3.1 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzeko erabilitako eragiketa-sekuentzia, prozedurak eta teknikak 
deskribatzea. 
EI3.2 Sarea funtzionamenduan dagoenean estankotasuna egokia dela egiaztatzeko metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Urak sareetan zehar modu egokian zirkulatzen duela egiaztatzeko metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI3.4 Sareen eragintza- eta kontrol-sistemen funtzionamendu egokia egiaztatzeko prozedurak aztertzea. 
EI3.5 Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa zerrendatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 
EI3.6 Material desberdinekin muntatutako uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean: 

- Kontrol-elementuak programatzea. 
- Instalazioa martxan jartzea. 
- Sareen estankotasuna egokia dela egiaztatzea. 
- Presio-ponpek eta -ekipamenduek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- Segurtasun-, maniobra-, erregulazio- eta kontrol-sistemek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa prestatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 
 

A4: Ur-banaketako eta saneamenduko sareetan eragiketa-maniobrak egitea. 
EI4.1Uraren banaketarako eta saneamenduko sare batean eskuz edo automatikoki eragiteko moduko elementuak eta horien 
manipulazioaren ondorioak adieraztea. 
EI4.2 Presioaren eta emariaren neurketak eta aldagaien bestelako neurketak egitea, neurketa-tresnak modu egokian erabiliz eta 
interpretatuz. 
EI4.3 Neurketen datuak prestatzea eta aztertzea, sareen funtzionamendu egokiari eta haien kontrolari dagokienez. 
EI4.4 Ponpak kontrolatzeko eta erregulatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.5 Ur-biltegiei dagozkien sarrerak eta irteerak kontrolatzeko eta erregulatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.6 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak kontrolatzeko ohikoak diren alarma-motak eta haien programazio-tarteak 
zerrendatzea. 
EI4.7 Aire-sarrerek eta aire-irteerek sareen funtzionamenduan eta sare horietan egiten diren eragiketa-maniobretan duten eragina 
deskribatzea. 
EI4.8 Bibrazioek eta ahari-kolpeek sareen funtzionamenduan eta sare horietan egiten diren eragiketa-maniobretan duten eragina 
deskribatzea. 
EI4.9 Uhertasuna, ibilgutako isurketa zuzenak, usain-emanazioak eta eragiketa-maniobretan interferentziak eragin ditzaketen bestelako 
faktoreak saihesteko neurriak deskribatzea. 
EI4.10 Material desberdinekin muntatutako uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean: 

- Sarea martxan jartzeko eragiketak egitea. 
- Emariaren, presioaren, bolumenaren eta sistema eta ekipamenduen bestelako magnitude hidraulikoen neurketak egitea eta 

lortutako balioak erreferentziako balioekin lotzea. 
- Sarearen automatizazioak kontsumo- eta immisio-gorabeheren aurrean ondo funtzionatzen duela egiaztatzea. 

Edukiak 
1.  Segurtasuna ur-sareak martxan jartzeko lanetan. 

− Ur-sareen eta saneamendu-sareen muntaketa mekanikoari dagozkion segurtasun-planak. 
− Lanbide-arriskuen prebentzioa ur-sareen eta saneamendu-sareen muntaketaren arloan. 
− Segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak. Norbera babesteko ekipoak. Erabilera eta mantentze-lanak. 
− Ingurumen-prebentzioa eta -babesa. 
− Larrialdiak. Ebakuazioa. Lehen laguntza. 
− Languneak. Segurtasun-seinaleak. 
− Aplikatu beharreko araudia. 

 
2.  Ur-sareak martxan jartzeko lanetan aurreikusitako eragiketak. 

− Hodien eta osagarrien babesak egiaztatzeko metodoak. 
− Presio-probak egiteko prozedurak. 
− Sareak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikak. 
− Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak. 

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

 
3.  Ur-sareak martxan jartzea. 

− Ur-sareak martxan jartzeko eragiketen eta prozeduren sekuentzia. 
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− Ur-sareak erabiltzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak. 
− Sarearen tarte batean zerbitzua eteteko eta berrezartzeko prozedurak. 
− Ur-sareak martxan jartzeko lanetan parametroak neurtzeko prozedurak eta tresnak. Teleneurketako eta telekontroleko teknikak 

eta tresnak. 
− Sareen, ur-biltegien, ponpen eta balbulen funtzionamendua, doitzea, erregulazioa eta kontrola ur-sareak martxan jartzeko lanetan. 

• Ur-sare baten ustiapenean ohikoak diren maniobrak. Ur-sare bat martxan jartzerakoan eta tratatzerakoan kaltegarriak diren 
faktoreak: 
• Dilatazioak, bibrazioak, ahari-kolpeak, uhertasuna, usainak, immisioak eta isuriak. 

 
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. 
 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

