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IZENA 
AZUKREAREN ELABORAZIOA 
 

KODEA 
INAD0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Askotariko janariak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA 105_2: Azukrearen elaborazioa. (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Azukrea ateratzeko eta elaboratzeko eragiketak egitea eta eragindako efluenteen arazketa kontrolatzea, prozedura-
eskuliburuetan ezarritako baldintzen arabera jardunez eta elikagaien kalitateari eta segurtasunari buruzko araudiari jarraikiz. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0299_2: Azukrea elaboratzeko eragiketak egiaztatzea eta zuzentzea. 
- UC0300_2: Azukrea lortzeko eta azpiproduktuak tratatzeko eragiketa osagarriak egitea. 
- UC0301_2: Azukrea ontziratzeko eragiketak egiaztatzea eta zuzentzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

Lanbide-esparrua 
Askotariko antolakuntza- eta teknologia-mailak dituzten industria txiki, ertain edo handietan garatzen du bere jarduera. 
Teknikari hori lantalde bateko kide da, bere prestakuntza-maila bera edo beheragokoa duten beste pertsona batzuekin 
batera, lantalde horretan banako zereginak eta taldeko zereginak ditu eta antolakuntzari dagokionez, erdi-mailako agintari 
baten mende dago. Industria txikien kasu jakin batzuetan, espezializatu gabeko langileak izan ditzake bere ardurapean, eta 
produkzioko arduradunen mende egon daiteke zuzenean. 

Ekoizpen-sektoreak 
Azukrearen, jarabearen, melazaren eta bestelako deribatuen industria, batez ere, azukre-ateratzearen eta -elaborazioaren 
alorretan. 

Lanbideak edo lanpostuak 
7705.1062 Azukreak nahiz ordezkoak egiteko langilea. 
8160.1121 Azukrea egiteko makinetako operadorea, oro har. 
8160.1046 Prozesu jarraituko instalazioetako operadorea (azukre-finketa). 
Azukrea elaboratzeko espezialista. 
Erremolatxa-gelako operadorea. 
Azukre-gelako operadorea. 
Azukre-zaindaria. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA  
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0299_2 
Azukrea elaboratzeko oinarrizko eragiketak. 180 

UF1176: Fabrika 
erremolatxaz hornitzea, 
ehotzea, difusio-zukua 
ateratzea eta zukuak araztea. 

90 

UF1177: Masa egosiaren 
lurrunketa, kristalizazioa eta 
zentrifugazioa eta azukrearen 
siloraketa. 

90 

MF0300_2 
Eragiketa osagarriak azukrearen elaborazioan. 80   

MF0301_2 
Azukrea ontziratzeko eragiketak eta kontrola. 70   

MP0247 
Azukrea elaboratzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

120 

  

Iraupena, guztira 450 
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1. gaitasun-atala: 
AZUKREA ELABORATZEKO ERAGIKETAK EGIAZTATZEA ETA 
ZUZENTZEA 

 

Kodea: UC0299_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Azukrea ateratzeko behar diren sistema eta ekipamendu osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan 
mantentzea, ezarritako lan-jarraibideei jarraikiz.  

BI1.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta erabiltzeko baldintzetan dagoela. 
BI1.2 Lanaldi bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, garraio-sistemen eta 
sistema osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta burutzen dela eta erabiltzeko prest 
daudela. 
BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak dagokien moduan eta behar den aldizkakotasunez egiten dira. 
BI1.4 Ekipamenduak produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira.  
BI1.5 Gelditzeko edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 
BI1.6 Ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak beti betetzen dira. 
BI1.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira 
edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB2: Erremolatxa silotik ateratzea, harriz garbitzea eta ikuztea, errotak materia horretaz hornitzeko, baldintza 
hoberenetan.  

BI2.1 Lehengaia siloan nola dagoen egiaztatzen da, honako hauei dagokienez: materia arrotzik eta izotzaldiagatiko 
kalterik ez dagoela eta baldintza sanitario egokietan dagoela. 
BI2.2 Erremolatxa silotik ateratzen da, baliabide mekaniko egokiekin, lehorrean nahiz hezean gidatuta, eta toberek 
ehotzeko maila egokia dutela egiaztatuz 
BI2.3 Lehengaia harriz eta hareaz garbitzeko eta ikuzteko lanak behar bezala egiten direla egiaztatzen da. 
BI2.4 Erremolatxa dagozkion toberetan ipintzen da, geroago xehatzeko, ezarritako arauei jarraikiz.  

LB3: Lehengaiaren —erremolatxaren— egoera egiaztatzea, sustraiak ebakitzeko erroten bitartez ebaki-mota egokiak 
egiteko, zatikatze hoberena lortuz, hots, koseta deritzona eginez. 

BI3.1 Lehengaiak ikuzketa eta tiretan ebakitzea —koseta deritzona— egiteko baldintza aproposak betetzen dituela 
egiaztatzen da. 
BI3.2 Makinen akoplamendua sustraiak ebakitzeko erroten funtzionamendu onerako egokia dela egiaztatzen da. 
BI3.3 Errotaren hortzen zorroztea egiaztatzen da, erremolatxaren ebaketa hoberena izan dadin eta xehatze egokia 
lortzeko. 
BI3.4 Erremolatxaren ebakuntza aproposa dela egiaztatzen da, urarekin korrontez kontra egiten den marruskadura 
areagotzeko eta zuku-ateratzea faboratzeko. 
BI3.5 Hortzak aldatzen eta banantzen dira, ebakitzeko gaitasuna murrizten ari zaiela ikusten denean, hortzen funtzio 
hoberena berreskuratzeko. 

LB4: Difusio-prozesua zuzentzea, zuku azukreduna ateratzeko. 
BI4.1 Difusoreari koseta gehitzeko eragiketa difusorea ez asetzeko moduan egiten da, difusorea geldi edo gainezka 
ez dadin. 
BI4.2 Difusorearen maila egiaztatzen da, eta beharrezkoa izanez gero, zuzendu egiten da, ehoketa areagotuz edo 
murriztuz eta/edo ura gehituz. 
BI4.3 Difusio-prozesuaren tenperatura kontrolatzen da, beroan egiten baita difusioa.  
BI4.4 Elikadura-uraren pH-a kontrolatzen da, eta baita horren kaltzio-gogortasuna ere. 
BI4.5 Beharrezko produktuak gehitu behar ote diren zaintzen da eta gehitu egiten dira (bakterizidak, apar-
kontrakoak, zolda kentzekoak, bakteriostatikoak, eta abar), difusio-prozesuaren funtzionamendua zuzena izan dadin 
lortzeko. 
BI4.6 Difusorearen funtzionamendu-parametroei (ur garbia, tenperatura eta pH-a) ezarritako mugen barruan eusten 
zaiela egiaztatzen da. 
BI4.7 Difusore jarraituetan egindako difusio-prozesuaren emaitza egokia dela egiaztatzen da, zuku gordina —ura eta 
materia disolbagarria— eta orea —zati disolbaezina— lortuz. 
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BI4.8 Orea prentsatzeko eta lehortzeko lanak kontrolatzen eta egiten dira, geroago difusio-prozesuan berriz ere 
erabiliko den prentsa-ura lortuz.  

LB5: Zukua araztea, lurrunketa aurreko zukua lortzeko; lurrunketaren bitartez, partikula esekiak ezabatzen dira: 
azukreak ez diren substantziak eta koloideak. 

BI5.1 Kare-esnea gehituz egindako arazketa-prozesuan zenbait parametro —hala nola aurrez kareztatzea, hotzean 
kareztatzea, beroan kareztatzea eta karbonatatzea— ezarritako irizpideen araberakoak direla egiaztatzen da, lehen 
karbonatazioko zukua lortuz. 
BI5.2 Zukuan disolbatuta dauden eta azukreak ez diren substantzien arazketa- edo ezabatze-maila kontrolatzen da, 
aberastasun handiagoa edo txikiagoa izan dezakeen azukrea lortzeko, hots, lehen kalitateko edo bigarren kalitateko 
azukreak, hurrenez hurren.  
BI5.3 Lehen karbonatazioko zukuaren iragazketari karbono dioxidoa gehitu zaiola egiaztatzen da, bigarren 
karbonatazioko zukua —azukre-aberastasun handiagokoa— lortzeko. 
BI5.4 Brix gradua zehaztuz, bigarren karbonatazioko zukuaren iragazketaren ondorioz lurrunketa aurreko zukua 
sortu dela egiaztatzen da, ezarritako purutasun-baldintzak betez. 
BI5.5 Jarabearen iragazketak dituen emaria eta presioa kontrolatzen dira, iragazkiak lohiz bete ez daitezen eta 
iragazketa ezin hobeki egin dadin. 
BI5.6 Kontzentratutako lohiak iragazki/prentsen bitartez produkzio-zirkuitu nagusitik ezabatzen direla eta lortutako 
zukua kare-esnea lortzeko birziklatzen dela egiaztatzen da, azukre-eduki txikia izanik.  
BI5.7 Laborategian lortutako emaitzak —pH-a, alkalinotasuna, kaltzio-gatzak, zuku-purutasuna eta uhertasuna, 
besteak beste— ezarritako fabrikazio-irizpideen barruan daudela egiaztatzen da: 

LB6: Zukua lurruntzeko prozesua zuzentzea, lurrunketatik irtendako jarabe araztua lortzeko, eta horrenbestez, azukre-
kontzentrazioa areagotzeko. 

BI6.1 Errefraktometro bidez, jarabearen Brix gradua eta azukre-aberastasuna ezarritakoarekin bat datozela 
egiaztatzen da, purutasunari dagokionez, lurrunketa baino lehen eta lurrunketaren ondoren. 
BI6.2 Lurrunketa-kaxetan, lurrun-sarrera eta irteera-zuku/-jarabearen emaria egiaztatzen dira; bestalde, lurrunketa-
kaxak balbula automatikoen bitartez erregulatzen dira, zehaztutako Brix gradua duen lurrunketa-jarabea lortzeko. 
BI6.3 Lurrunketa-kaxetan, zuku-mailaren erregulazio automatikoa egokia dela egiaztatzen da, zukua kaxa batetik 
bestera igaro dadin faboratzeko. 
BI6.4 Lurrunketatik irtendako jarabearen nahasketak ezarritako parametroak —esaterako, pH-a, azukre-ehunekoa, 
kolore tipoa eta errauts konduktimetrikoak— betetzen dituela egiaztatzen da.  

LB7: Sakarosa kristalizatzeko (egosketa), kristalizatutako masa zentrifugatzeko eta geroago azukrea lehortzeko eta 
siloratzeko eragiketak zuzentzea. 

BI7.1 Iragazitako eta koloregabetutako jarabearen emaria —egosketa-tangetarakoa edo tatxetarakoa— kontrolatzen 
da; egosketa-tangetan sakarosaren kristalizazioa gertatzen da, uraren lurrunketaren bitartez. 
BI7.2 Kristalizazio-prozesua 70-75 ºC-ko tenperaturan eta hutsean egiten dela kontrolatzen da. 
BI7.3 Kristalizazio-maila egokia dela egiaztatzen da.  
BI7.4 Kristalizatutako masa behar bezala zentrifugatzen dela egiaztatzen da, azukre hezea lortuz, bigarren mailako 
azukre zuria deritzona, hain zuzen ere. 
BI7.5 Lortutako azukre hezea ezarritako prozedurei jarraikiz lehortzen eta hozten dela ziurtatzen da, geroago 
biltegiratze-silora erabateko. 
BI7.6 Merkataritza-eskariari erantzuteko, sakarosa likidotzeko prozesua kontrolatzen da, likido dagoela saltzeko. 
BI7.7 Kristalizazio-lorpena kontrolatzen da, tenperaturaren eta hutseko presioaren arabera azukre-mota desberdinak 
lor daitezen: glass-a, pillé-a eta beltza. 
BI7.8 Zentrifugazio-prozesua kontrolatzen da, ikuzketa-denbora areagotu ahala lehen mailako azukrea lor dadin. 

LB8: Prozesuan laginak hartzea eta saiakuntzak eta probak egitea, beharrezko zehaztasunarekin eta produktuaren 
kalitatea ezarritako espezifikazioekin bat datorrela ziurtatuz. 

BI8.1 Laginak adierazitako tokian, moduan eta kantitatean hartzen dira eta behar bezala identifikatzen eta 
lekualdatzen dira, laborategian jaso arte aldatuko ez direla bermatzeko. 
BI8.2 Probak eta saiakuntzak —oinarrizkoak eta azkarrak— egiteko beharrezkoak diren tresnak —pH-metroa, 
errefraktometroak eta polarimetroak— funtzionamendu-egoera hoberenean daudela ziurtatzen da.  
BI8.3 Laginak prestatzeko lanak eta «in situ» proba edo saiakuntzak (errautsak, kolorea, pH-a, Brix gradua, eta abar) 
ezarritako protokoloei jarraikiz egiten dira.  
BI8.4 «In situ» edota laborategian egindako proben emaitzak balioesten dira kalitate-ezaugarriak eskatutako 
espezifikazioen barruan daudela egiaztatuz. 
BI8.5 Produktu guztien propietate organoleptikoak ezarritako kalitate-eskakizunen barruan daudela egiaztatzen da. 
BI8.6 Kalitate-proben emaitzak ezarritako sistema eta euskarriaren arabera erregistratzen eta artxibatzen dira. 
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LB9: Bere eskumeneko egoeretan beharrezkoak diren babes-neurriak hartzea segurtasuna bermatzeko. 
BI9.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatzen diren babes-ekipamendu pertsonalak behar bezala erabiltzen 
dira. 
BI9.2 Lan-eremuan (postua, ingurunea eta zorguneak) ez da arriskutsuak izan daitezkeen edo bestelako lanak 
egitea eragotziko duten elementurik izango. 
BI9.3 Egiaztatzen da makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar 
bezala erabiltzen direla eragiketetan. 
BI9.4 Kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira produktuak. 
BI9.5 Laneko ingurune-baldintzetan detektatutako alterazioak enpresaren lan-segurtasuneko neurrien arduradunari 
jakinarazten zaizkio, eta neurriak proposatzen dira alterazio horiek zuzentzeko edo hobetzeko.  

LB10: Jardunbide egokien eskuliburu edo gidaliburuetan ezarritako higiene pertsonaleko neurriak aplikatzea, elikagaien 
segurtasuna eta osasungarritasuna bermatuz. 

BI10.1 Erregelamenduzko arropa eta ekipamendu osoak erabiltzen dira, eta horiek garbi eta egoera onean 
mantentzeaz gain, ezarritako aldizkakotasunez berritzen dira. 
BI10.2 Eskatutako norbere garbitasuneko egoerari eusten zaio, bereziki, elikagaiak uki ditzaketen gorputz-atalei 
dagokienez. 
BI10.3 Elikagaien bitartez transmiti daitekeen gaixotasunen bat duten langileen kasuan, horretarako ezarritako 
oharpen-prozedurei jarraitzen zaie. 
BI10.4 Elikagaiak uki ditzaketen larruazaleko zauri edo lesioen kasuan, bendaje edo estalki iragazgaitz batekin 
estaltzen dira. 
BI10.5 Produktuetan eraginik izan dezaketen gauza edo substantzia pertsonalak eramateari edo erabiltzeari 
dagokionez ezarritako murrizketak eta toki jakin batzuetan erretzeari, jateari edo edateari dagokienez finkatutako 
debekuak zorrotz betetzen dira. 
BI10.6 Germenak ekar ditzaketen edota elikagaietan eragin negatiboren bat izan dezaketen aztura, keinu edota 
ohitura guztiak ekiditen dira. 
BI10.7 Elikagaien higieneari buruzko indarreko legeria betetzen dela egiaztatzen da, eta hala badagokio, ikusitako 
gabeziak jakinarazten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Erremolatxa-silo lehor edo hezea, erremolatxa silotik toberara garraiatzeko ur-metrailetak, uhal garraiatzaileak, 
kanalizazioak, harriak eta harea kentzekoa, erremolatxa-ikuzgailua, biltegiratze-toberak, sustraiak ebakitzeko errotak, 
difusio-ekipamendua, difusio-zukuaren ponpak, ekarpen-uraren ponpak, bero-trukagailuak eta ponpa dosifikatzaileak. Aurrez 
kareztatzeko makina, kareztatzeko makina, karbonatatzeko makina, iragazkiak, lurrungailuak, ponpak, lurruna eroateko 
hodiak, tatxa edo kristalizadoreak, bero-trukagailuak, zentrifugagailuak, tangak, azukre-lehortegia, uhal garraiatzaileak eta 
biltegiratze-siloa, laginak hartzeko ontziak, pH-metroa, errefraktometroa eta polarimetroa. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ateratze-zukua, erremolatxa-orea, zukuak, jarabeak, masak, solteko azukrea eta melaza. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedura/argibide operatiboei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» kalitate-
proben emaitzak. 
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2. gaitasun-atala: 
AZUKREA LORTZEKO ETA AZPIPRODUKTUAK TRATATZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 

Kodea: UC0300_2 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Eskuragarri dauden kareharri- eta ikatz-kantitateak kaltzio oxidoa eta karbono dioxidoa lortzeko nahikoak direla 
egiaztatzea. 

BI1.1 Programatutako produkziorako nahikoa kareharri eta ikatz daudela ziurtatzen da. 
BI1.2 Lanaldiaren hasieran, kare-labearen funtzionamendu-egoera eskatutako kaltzio oxidoa eta karbono oxidoa 
lortzeko egokia dela egiaztatzen da, eta baita haren aberastasuna hoberena dela ere. 
BI1.3 Kaltzio oxidoaren eta karbono oxidoaren aberastasuna prozesuan eskatutakoa dela ziurtatzen da. 
BI1.4 Lortutako kare-esneak ezarritako Beaumé gradua duela egiaztatzen da.  

LB2: Ore agortua —hezea— lehortzea eta ore lehorra prentsatzea, neurri egokiko pikorrak eta pelletak lortzeko.  
BI2.1 Oreak prentsatzeko instalazioen egoera gainbegiratzen da, geroago abiarazteko. 
BI2.2 Lortutako ore prentsatuak laneko argibideetan zehaztutako materia lehorra duela ziurtatzen da. 
BI2.3 Lehortegiaren eraginkortasuna egiaztatzen da, ore lehorraren produkzioaren bitartez, eta baita ore lehorraren 
hezetasun-ehunekoa ere. 
BI2.4 Prentsaren egoera eta kalibrea horren funtzionamendurako eta eskatutako produktua lortzeko egokiak direla 
egiaztatzen da. 
BI2.5 Oreak ezarritako espezifikazioak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI2.6 Orearen prentsaketa egokia dela eta lortutako pikorrak laneko argibideetan zehaztutako neurria duela 
kontrolatzen da. 
BI2.7 Pikorra biltegiratzeko nahikoa hoztu dela egiaztatzen da.  

LB3: Lurrun-produkzioaren egoera ziurtatzea, produkzio-prozesuak eskatutako baldintzetara egokitzeko eta fabrikaren 
behar bezalako funtzionamendurako. 

BI3.1 Lurruna produkzio-premietara egokitzen da eta lurrun-kantitatea energia-balantzearen arabera zuzentzen da. 
BI3.2 Lurrun-sorgailuen funtzionamendua egiaztatzen da, ezarritako mugen barruan dagoela ziurtatuz. 
BI3.3 Erregai-gehitzea galdararen funtzionamendurako egokia dela egiaztatzen da. 
BI3.4 Turbo-alternadorearen egoera egokia dela egiaztatzen da. 
BI3.5 Energia elektrikoaren kontsumoa eta produkzioa aproposak direla egiaztatzen da, energia erosi behar ote den 
edo soberakinak sal ote daitezkeen, eta honenbestez, produktua errentagarri egin ote daitekeen erabakitzeko. 
BI3.6 Galdaretako elikadura-uraren kalitatea eta kantitatea egiaztatzen dira (pH-a, purutasuna, solido esekiak eta 
eroankortasuna, besteak beste). 
BI3.7 Lurrun-produkzioa kontrolatzen da, fabrikazio-prozesu osorako nahikoa dela ziurtatuz. 
BI3.8 Galdaren purgaketa dagokion espezifikazio teknikoari jarraikiz egiten dela ziurtatzen da. 
BI3.9 Sakarosa likidotzen da, azukre likidoa lortzeko, produktu-eskariaren arabera. 

LB4: Efluenteak arazteko eta metanoa produzitzeko eragiketak egitea. 
BI4.1 Efluente-emaria tratamendu aerobio baterantz zuzentzen dela kontrolatzen da.  
BI4.2 Tratamendu aerobioa behar bezala egiten dela kontrolatzen da, elementu guztiek —urmaelak, irabiagailuek, 
dekantagailuek eta abarrek— behar bezala funtzionatzen dutela ziurtatuz. 
BI4.3 Efluentea bero-trukagailu batetik pasatzen da, tenperatura aproposa lor dadin. 
BI4.4 Bakterioek sortutako digestio anaerobioa kontrolatzen da gasometroaren maila-adierazlearen bitartez. 
BI4.5 Lohi araztailea aktibo mantentzen da, arazketa anaerobioko instalazioak behar bezala funtziona dezan, eta 
digestio-bakterioen jarduera kontrolatzen da.  
BI4.6 Erregulagailua, pH-metroa eta produktuen dosifikagailua egoera operatiboan daudela egiaztatzen da. 
BI4.7 Digestorearen eta gasometroaren metano-irteeraren erregulazio-balbulak egokiak direla kontrolatzen da. 
BI4.8 Metanoa galdarara behar bezala zuzentzen dela ziurtatzen da, gasometroaren segurtasun-balbulak behar 
bezala jarduten duela eta gasometroa zuzian erretzen dela egiaztatuz. 
BI4.9 Lortutako uraren kalitateak dagokion arro-erakundeak eskatutako parametroak betetzen dituela egiaztatzen da 
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Lanbide-testuingurua:  

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kare-labea, kaltzio oxidoaren ateragailua eta kare-esnearen nahasgailua, kare-esnearen ponpak, karbono dioxidoaren 
ateragailua, ore-prentsak, uhal garraiatzaileak, prentsa-uraren ponpak, ore-lehortegia, siloak, pelleten prentsak eta 
melaza- eta pitar-ponpak. Galdarak, bero-trukagailuak, ur-tangak, manometroak, tenperatura-zundak, pH-metroak, 
emari-neurgailuak, maila-adierazleak eta -erregulagailuak, turbo-alternadorea, eroapen-hodi bero-isolatzaileak, 
erregulazio-balbulak, segurtasun-balbulak, presio-ponpak, erregailuak, gasolioa, gas naturala eta metano gasa. 
Digestore anaerobioa, gasometroa, pH-metroak, bero-trukagailuak, iragazkiak, ziria, pH-aren dosifikagailua eta 
erregulagailua, hodiak, erregulazio- eta segurtasun-balbulak, balbula motorizatuak, bakterioak, oxigeno-instalazioa, 
dekantagailuak eta irabiagailuak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Karbono dioxidoa, kare-esnea, ore prentsatua, ore lehorra, pelletetan banatutako orea, ura, lurruna eta ur 
kondentsatuak. Metanoa, efluente likidoak, araztutako ura, solidoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedura/argibide operatiboei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» 
kalitate-proben emaitzak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
AZUKREA ONTZIRATZEKO ERAGIKETAK EGIAZTATZEA ETA 
ZUZENTZEA 

 

Kodea: UC0301_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Azukrea ontziratzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta baliabide osagarriak prestatzea eta erabiltzeko 
moduan mantentzea. 

BI1.1 Egiaztatzen da produkzio-eremua garbi eta erabiltzeko baldintzetan dagoela. 
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, garraio-
sistemen eta sistema osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta burutzen dela eta 
erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Garbitasun- eta/edo desinfekzio-parametroak aplikazio-arauetan zehaztutakoak direla ziurtatzen da. 
BI1.4 Lehen mailako mantentze-eragiketak egiten dira dagokion moduan eta behar den aldizkakotasunez. 
BI1.5 Ekipamenduak produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira.  

LB2: Azukrea ontziratzeko materialak prestatzea eta ekipamendu espezifikoak erregulatzea, prozedura-eskuliburuetan 
ezarritako aginduei jarraikiz, eta zakuak, poltsak, azukre likidoa edota monodosiak ote diren kontuan hartuta (azukre-
koskorra edota banako poltsatxoak). 

BI2.1 Prozesatu beharreko produktua ontziratzeko espezifikazioak interpretatzen dira. 
BI2.2 Makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan eskatzen den sinkronizazioa 
eta erritmoa lortu arte. 
BI2.3 Biltegian kontsumigarrien hornikuntza eskatzen da (poltsak, zakuak, poltsatxoak, etiketak eta flaskoak), 
produkzio-erritmoaren arabera. 
BI2.4 Ontziratze-materialak prest daudela eta landuko den loterako egokiak direla egiaztatzen da.  
BI2.5 Ontziratu beharreko produktuak identifikatzen dira loteari dagokionez egokiak ote diren, eta prozesatzeko 
prestatuta ote dauden zehazteko (nahastuta edo konbinatuta, kasuak kasu). 
BI2.6 Etiketak ontzirako egokiak direla eta inskripzioak prozesatutako lotearekin bat datozela egiaztatzen da.  
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LB3: Azukrea silotik ateratzea, azukrea baldintza hoberenetan banatzeko.  
BI3.1 Ekipamenduen multzoak (uhal garraiatzaileak, putzupada-jasogailua eta pisaketa jarraituko baskula) behar 
bezala funtzionatzen duela egiaztatzen da, dagokion argibide teknikoan ezarritakoari jarraikiz. 
BI3.2 Siloaren tenperatura eta hezetasuna egokiak direla egiaztatzen da, dagokion espezifikazio teknikoari jarraikiz.  
BI3.3 Silotik aterako den azukrearen laginak hartzen dira, eta fabrikako laborategira igortzen dira lagin horiek, 
laborategian dagozkion saiakuntza analitikoak egin daitezen. 
BI3.4 Laborategiko txosten analitikoa silotik atera beharreko azukrearen espezifikazio teknikoarekin bat datorrela 
egiaztatzen da. 
BI3.5 Silotik ateratzeko prozesuari hasiera ematen zaio, tobera bakoitzeko azukrea azken helmugaren arabera 
kokatuz. 

LB4: Azukrea silotik ateratzeko prozesua azukrearen zakuratzera zuzentzea, azkenik biltegiratzera zuzen dadin.  
BI4.1 Zakuak betetzeko tobera beteta dagoela egiaztatzen da, zakuratzeko lanekin hasteko. 
BI4.2 Azukrea zakuratzeko ekipamendu osoak (toberatxoa, dosfikagailua, pisaketa jarraituko baskula, josteko 
makina eta uhal garraiatzaileen multzoa) behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzen da, dagokion espezifikazio 
teknikoari jarraikiz.  
BI4.3 Zakuei enbalajea kentzen zaie, egoera perfektuan daudela egiaztatuz, dagozkion espezifikazio teknikoak 
betez, azukrea zakuratzeko lanekin hasteko. 
BI4.4 Zakuak betetzen dira, dosifikagailuan ipinita. 
BI4.5 Pisua zehaztutakoa dela egiaztatzen da (50 kg edota 1.000 kg, “big bag” deritzenak), eta ondoren, betetze-
ahoa josten da. 
BI4.6 Zakua garraiatzen da, uhalen bitartez, azkenik biltegiratzen den arte. 

LB5: Silotik ateratako azukrea paketatzea, biltegiratzera zuzentzeko.  
BI5.1 Paketatzeko ekipamenduak (kolatzekoa, paketeak osatzekoa, azukrea dosifikatzekoa, paketea ixtekoa eta 
garraio-ekipamendua) behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzen da, dagokion espezifikazio teknikoaren arabera. 
BI5.2 Paper-bobinak dagozkion espezifikazio teknikoak betetzen dituela egiaztatzen da (kolorea, gramajea eta 
inprimaketa grafikoa), geroago makinan ipin dadin. 
BI5.3 Paper-bobina paketatzeko ekipamenduan ipintzen da. 
BI5.4 Kolatzekoak kola duela egiaztatzen da, eta bestalde, kolak eskatutako espezifikazioa teknikoak bete behar 
ditu. 
BI5.5 Azukrea paketatzeko ekipamendua martxan jartzen da, sortutako paketeen kopurua egokia dela egiaztatuz. 
BI5.6 Lote bakoitzaren benetako pisua egiaztatzen da. 

LB6: Azukrea silotik ateratzea, soltean saltzeko. 
BI6.1 Karga-agindua kargatuko dugun azukre-motarekin bat datorrela egiaztatzen da. 
BI6.2 Garraiolariari zisternaren garbiketa-ziurtagiria eskatzen zaio, zisternan nahi ez diren gauza edo usainik ez 
dagoela bisualki egiaztatuz. 
BI6.3 Azukrea zisternarantz deskargatzeko mahukak begiratzen eta ipintzen dira eta zisternako konpartimentu 
guztiak betetzen dira. 
BI6.4 Karga-ahoak ixten dira, azukre-ihesik ez dagoela egiaztatuz, eta zisterna zigilatzen da. 

LB7: Zakuak eta paketeak biltegiratzea, ezarritakoari jarraikiz.  
BI7.1 Biltegiko zorua garbitasun-egoera perfektu eta egokian dagoela egiaztatzen da. 
BI7.2 Paletak plastikoekin babestuta daudela ipintzen dira, egon litezkeen hezetasunak saihestuz, eta ondoren, 
dagozkion zakuak ipintzen dira horien gainean. 
BI7.3 Pakete-unitatez osatutako palet-osaera egiten da. 
BI7.4 Osatutako paletari dagokionez, zigilatutako geruza plastikoarekin biltzeko, identifikatzeko eta lotetan banatzeko 
lanak egiten dira. 

LB8: Azukre-industrian ontziratze-eremurako ezarritako higiene-, segurtasun- eta ingurumen-arauak aplikatzea. 
BI8.1 Higiene pertsonalari buruz jardunbide egokien eskuliburuetan edo gidaliburuetan ezarritako arauak aplikatzen 
dira, produktu azukredunen segurtasun- eta osasungarritasun-baldintzak bermatzeko; horretaz gain, ezarritako modu 
operatiboak ere aplikatzen dira. 
BI8.2 Lan-eremuei eta instalazioei produkziorako eta produkzioan eskatutako estandar higienikoen barruan eusten 
zaie. 
BI8.3 Langunean, segurtasuneko barne-araudia behar bezala aplikatzen da. 
BI8.4 Jarduera garatzeko erabiltzen diren makinak, aparatuak, erremintak, substantzia kimikoak, garraio-
ekipamenduak eta bestelako baliabideak behar bezala erabiltzen dira, laneko segurtasuna eta osasuna —eta 
bestelako pertsonena— zainduz. 
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BI8.5 Instalazio eta makinetan ezarritako segurtasun-gailuak behar bezala erabiltzen dira, eta baita norbera 
babesteko ekipamenduak, larrialdiko botoiak eta segurtasunak ere (besteak beste). 
BI8.6 Enpresaren segurtasun- eta larrialdi-planak larrialdi- eta ebakuazio-simulakroetan parte hartuz aplikatzen dira. 
BI8.7 Oinarrizko neurriak aplikatzen dira produkzio-eragiketetan energia eta ura aurrezteko, ezarritako arauaren 
arabera. 
BI8.8 Sortutako hondakin-motak beren jatorriaren, egoeraren, birziklapenaren eta arazte-premiaren arabera 
sailkatzen dira eta ezarritako tokietara zuzentzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Uhal garraiatzaileak, putzupada-jasogailua, toberak, josteko makinak, pisaketa jarraituko baskulak, paketatzeko 
makinak, paketeak osatzeko makinak, kolatzekoa, paletizagailua, zigilatutako geruza plastikoarekin biltzeko makina. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Solteko azukrea, azukre-zakuak eta azukre-paketeak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Lehengaien eta produktuen espezifikazioak. Kalitate-proben emaitzak. Laneko 
prozedura/argibide operatiboei buruzko eskuliburuak. Laneko eta gorabeheren parteak eta erregistroak. «In situ» 
kalitate-proben emaitzak. 

 

 



 
 

 
Azukrearen elaborazioa 

 

 

 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
AZUKREA ELABORATZEKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETA OSAGARRIAK AZUKREAREN ELABORAZIOAN 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
AZUKREA ONTZIRATZEKO ERAGIKETAK ETA KONTROLA 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
AZUKREA ELABORATZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
AZUKREA ELABORATZEKO OINARRIZKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0299_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0299_2: Azukrea elaboratzeko eragiketak egiaztatzea eta zuzentzea. 
 

Iraupena: 180 ordu 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
FABRIKA ERREMOLATXAZ HORNITZEA, EHOTZEA, DIFUSIO-ZUKUA ATERATZEA 
ETA ZUKUAK ARAZTEA. 
 
Kodea: UF1176 

 

Iraupena: 90 ordu 
 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, LB8, LB9 eta LB10 lanbide-

burutzapenekin, erremolatxa-hornikuntzari, ehotzeari, difusioari eta arazketari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lehengaia silotik ateratzeko, harriz garbitzeko eta ikuzteko teknikak aplikatzea, ezarritako arauei jarraikiz fabrika 
erremolatxaz hornitzeko. 

EI1.1 Siloko lehengaia zein egoeratan dagoen egiaztatzea, ekipamenduak lehengaiaren egoerara egokitzeko, betiere 
azukre-motak kontuan hartuz: glassa, pellet-a eta beltza.  
EI1.2 Silotik ateratzeko, garbitzeko eta ikuzteko eragiketak deskribatzea, eta kasu bakoitzean behar diren makinak eta 
egikaritzapen-baldintzak adieraztea. 
EI1.3 Lortutako hondakin-mota guztiak, horiek ezabatzeko eta biltzeko eta izan ditzaketen aprobetxamenduak 
deskribatzea. 
EI1.4 Azukrea elaboratzeko erremolatxaz hornitzeko prozesu batean: 

- Ekipamenduen funtzionamendu ona egiaztatzea (uhal garraiatzaileak, harriak kentzekoak, ikuztegia eta ponpak), 
prozesuan etenaldirik gerta ez dadin. 

- Ehotzeko behar den erremolatxa-kantitatea silotik ateratzea, erremolatxa garbia duten errotak baino lehen tobera 
elika dadin eta erremolatxa garbiak beti gutxieneko maila izan dezan.  

A2: Sustraiak ebakitzeko erroten bitartez, koseta edo erremolatxa zatikatuaren kalitate egokia lortzea, difusio-
departamentuak ahalik eta errendimendurik handienarekin lan egin dezan. 

EI2.1 Kosetak bildu behar dituen kalitate-ezaugarriak deskribatzea.  
EI2.2 Errotetako toberan nahiz horien plateretan hortzetan kalterik eragin dezakeen gorputz arrotzik ez dagoela 
egiaztatzea. 
EI2.3 Erroten motorrek, funtzionamenduan jarrita daudela, erremolatxa ebakitzeko noranzko egokian biratzen dutela 
egiaztatzea.  
EI2.4 Hortzak behar bezala zorroztea, horretarako erreminta egokien bitartez (fresak, arrabotak eta bestelakoak), eta 
hortz akastunak baztertuz. 
EI2.5 Hortzetatik gorputz arrotzak kentzea, funtzionamendu zuzena errazteko. 
EI2.6 Errota bakoitzerako ordezko hortzen joko oso bat prest eta muntatuta edukitzea beti, ehotzeko lanetan gerta 
litezkeen ezustekoei aurre egiteko. 

A3: Difusio-zukua ateratzeko lanak kontrolatzea difusorearen panel zentraletatik, geroago araztuko den difusio-zuku egokia 
lortzeko. 

EI3.1 Difusio-zukuak segidako etapetan erabiltzeko izan behar dituen ezaugarriak azaltzea. 
EI3.2 Difusio-zukuari gehitzen zaizkion gehigarri-motak zehaztea eta horietako bakoitzak dituen funtzioak azaltzea. 
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EI3.3 Tenperaturaren eta pH-aren kontrolak zukua ateratzeko prozesuan duen egitekoa adieraztea, balio hoberenak 
zeintzuk diren zehaztuta. 
EI3.5 Prentsaketa egiteko oreak izan beharreko baldintza faboragarrienak zeintzuk diren adieraztea, ahalik eta azukre-
galerarik txikiena gerta dadin. 
EI3.4 Azukrea elaboratzeko zukua ateratzeko prozesu batean:  

- Difusorea kosetaz elikatzean ahalik eta erregulartasun handiena lortzea, produkzio-departamentuan ezarritako 
ehotze-tonajeari eutsita. 

- Difusorean sartzen den kosetaren kalitateak homogeneotasun egokia duela egiaztatzea, difusoreetan 
buxadurarik gerta ez dadin eta ateratzea eskasa izan ez dadin. 

- Difusorearen mailak kontrolatzea, urarekin korrontez kontra dagoen kosetatik sakarosa behar bezala atera dadin. 
- Difusorearen tenperaturak eta ekarpen-uraren pH-a kontrolatzea, ateratze aproposa gerta dadin. 

- Dagozkion gehigarriak eranstea: kaltzio-kloruroa, apar-kontrakoa eta formola, fabrikako laborategian ezarritako 
datuen arabera. 

- Orea —erremolatxa agortua— sortzea, prentsaketarako baldintza faboragarrienetan, eta ahalik eta azukre-
galerarik txikiena lortzea. 

A4: Difusio-zukuaren arazketa hoberena lortzea; arazketa horren xedea da zuku horretatik azukreak ez diren ahalik eta 
substantzien kantitate handiena ezabatzea, ahalik eta kalitate handiena duen merkataritza-azukrea lortzeko. 

EI4.1 Kare-esnearekin eta karbono dioxidoarekin egiten den arazketan (zuku araztuak eta iragazketa-lohiak sortzen ditu 
arazketa horrek) gertatzen diren tarteko prozesuak zeintzuk diren azaltzea. 
EI4.2 Kontrol-baldintzak eta -parametroak —azukrea arazteko prozesuan aproposak direnak— zeintzuk diren zehaztea, 
bakoitzaren funtzioak adierazita.  
EI4.3 Difusio-zukua arazteko prozesuan gehigarriak eransteak zer funtzio dituen azaltzea. 
EI4.4 Azukrea elaboratzeko prozesu batean, arazketa-etapan: 

- Arazketan esku hartzen duten kontrol-baldintzak eta -parametroak —-pH-a, Brix gradua, azukre-ehunekoa, 
purutasuna, alkalinotasunak, kare-gatzak, kolorea eta tenperaturak— identifikatzea, arduradunari laborategian 
finkatutako balioetatiko desbideratzeak jakinarazita. 

- Balbula, iragazki eta kontrol automatikoetan jardutea, azukre-galera ahalik eta txikiena izan dadin. 

- Dagozkion gehigarriak eranstea (soda, sodio-karbonatoa eta anhidrido sulfurosoa), fabrikako laborategian 
emandako aginduei jarraikiz. 

- Difusio- eta jarabe-departamentuetako arduradunekin jardunak koordinatzea, geldialdirik edota bestelako egoera 
anomalorik gertatuz gero. 

A5: Erremolatxaz hornitzeko, difusioko eta zukuak arazteko prozesuetan erabilitako ekipamenduen lehen mailako 
mantentze-lanak egitea, dagozkien babes-neurriak hartuz: 

EI5.1 Arestian zerrendatutako eragiketetan erabilitako makinen funtzionamendua azaltzea. 
EI5.2 Erremolatxaz hornitzeko, difusioko eta zukuak arazteko prozesuetan erabilitako makinen segurtasun-gailuak eta -
neurriak identifikatzea. 
EI5.3 Makinak eta ekipamenduak eskuz nahiz automatikoki garbitzeko prozedurak deskribatzea, funtzionamendu-maila 
hoberena lortzeko. 
EI5.4 Ekipamenduak geldiarazteko eta abiarazteko eragiketen sekuentzia ezagutzea. 
EI5.5 Makinen eta ekipamenduen funtzionamenduan detektatutako anomaliak azaltzea. 

A6: Produkzio-prozesuaren ondoriozko laginen emaitzak egiaztatzeko saiakuntza egokiak egitea. 
EI6.1 Lagina erabilera-eskuliburuan zehaztutako oharrekin bat datorrela ziurtatzea, biltzeko moduari dagokionez. 
EI6.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak kalibratuta daudela egiaztatzea. 
EI6.3 Egindako proben emaitzak interpretatzea, kalitate-parametroak eskatutako espezifikazioen barruan daudela 
egiaztatuz. 
EI6.4 Azukrea elaboratzeko produkzio-prozesuan detektatutako desbideratzeen kasuan hartu beharreko neurri 
zuzentzaileak zeintzuk diren adieraztea. 
EI6.5 Azukreak produzitzeko prozesu batean: egindako saiakuntzetan detektatutako desbideratzeetarako kalitate-
eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatzea, aurretiaz dagokion arduradunari horren berri emanez. 
EI6.6 Dagozkion saiakuntzak egitea, kontrol-parametroen neurketak lortzeko (pH-a, tenperatura, alkalinotasuna, kare-
gatzak eta Titulu Alkalimetriko Osoa). 

A7: Azukrea elaboratzeko prozesuan segurtasun pertsonala bermatzeko behar diren babes-neurriak zehaztea. 
EI7.1 Lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonal guztiak identifikatzea eta 
erabiltzea. 
EI7.2 Makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak identifikatzea. 
EI7.3 Produktuak manipulatzean aplikatu beharreko babes-neurriak egokiak direla egiaztatzea. 
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EI7.4 Arriskuko edo larrialdiko tokien, jardunen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1. Fabrika erremolatxaz hornitzeko prozesua.  
- Fabrikan erremolatxa hartzea: 

• Laginketa-zundaren edo rupro deritzonaren maneiua: lagina hartzea. 
• Iraultzeko plataformak: antolakuntza eta manipulazioa. 
• Aberastasunaren arabera ordaintzeko sisteman oinarritutako laborategia: erremolatxa-laginaren 

prestaketa eta azterketa. 
• Polarizazioagatiko azterketaren emaitzak prozesatzea. 

• Erremolatxak siloetan banatzea: banaketa-uhal mugikorraren edo lumaren maneiua. 
- Erremolatxa silotik ateratzeko prozesua: 

• Silotik ateratzeko eremua edo dagokion siloaren hondartza hautatzea. 

• Presio bidezko ur-metrailetaren maneiua, ur-korrontean erremolatxa-fluxua sortzeko. 

- Fabrika erremolatxaz hornitzeko prozesua:  
• Erremolatxa-ponparen funtzionamenduaren kontrola. 

• Harriak kentzekoen maneiua: ur-mailaren kontrola. 
• Belarra kentzekoak: funtzionamendua eta garbiketa. 
• Erremolatxa-ikuztegia: iraulketa-helizearen eta ur-ekarpenaren kontrola. 
• Uhal garraiatzaileak eta banatzaileak: funtzionamendua eta mantentze-lanak. 
• Erremolatxa arrastatzeko, harriz garbitzeko eta ikuzteko erabiltzen den uraren ebakuazioa, helmuga eta 

erabilera. Ur-zirkuitua: harea kentzekoak, orea kentzekoak eta ponpak. 
- Erroten toberetan erremolatxa biltegiratzea: tobera-mailaren kontrola. 

2. Erremolatxa xehatzeko edo ehotzeko prozesua 
- Sustraiak ebakitzeko errotak: 

• Hortzak muntatzea eta kalibratzea. 

• Erreminten maneiua: fresak eta arrabotak. 
• Ebaketa izurtua: marruskadura-azaleraren areagotzea. 

- Kosetaren pisaketa: uhal-baskularen kontrola. 

3. Difusio-prozesua. 
- Ateratze solido-likidoaren oinarri kimikoak. 
- Osagai-motak eta -ezaugarriak (ur bakarra, azido sulfurikoa, anhidrido sulfurosoa, bakteriostatikoak, bakterizidak 

eta apar-kontrakoak). 
- Nibelak eta balbulak kontrol-koadroaren automatismoen bitartez kontrolatzea. 

- Kontrolatu beharreko parametroak: Elikaduraren erregulartasuna, kosetaren kalitatea, difusoreetan zukuz eta 
kosetaz osatutako nahasketaren maila eta zirkulazioa, nahasketaren tenperatura, ekarpen-uraren pH-a eta apar-
kontrakoa gehitzea. 

- Orearen prentsaketa: makinak eta ezaugarriak: prentsak, jasogailuak eta uhalak, ponpak eta orea kentzekoak. 

4. Difusio-zukua arazteko prozesua. 
- Arazketa kalkokarbonikoa:  

• Kareharri-labea: kare-esnearen eta gas karbonikoaren produkzioa. 
• Difusio-zukua aurrez kareztatzea, hotzean kareztatzea eta beroan kareztatzea.  
• Gas karbonikoarekin kareztatutako zukua karbonatatzea. 

• Karbonatatutako zukua iragaztea. 

• Iragazketa-lohiak erabiltzea. 

• Arazketa-parametroak: tenperatura, pH-a, alkalinotasuna, kare-gatzak eta emariak.  
• Produktu osagarriak eranstea, laborategiko espezifikazioei jarraikiz: apar-kontrakoak, anhidrido 

sulfurosoa, soda eta sodio-karbonatoa. 

5. Prozesuan erabilitako makinak eta ekipamenduak.  
- Fabrika erremolatxaz hornitzeko, ehotzeko eta zukuen difusiorako eta arazketarako prozesuetan erabilitako 

makinen manipulazioa: 

• Ruproa/zunda. 
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• Iraultzeko plataformak. 

• Siloratzeko garabia/luma. 

• Silotik ateratzeko ponpa/metraileta. 

• Erremolatxa-ponpa. 

• Harriak kentzekoak, belarra kentzekoak eta orea kentzekoak. 

• Erremolatxa-ikuztegia. 

• Uhal garraiatzaileak. 

• Sustraiak ebakitzeko errotak. 

• Korrontez kontra ateratzeko difusorea. 

• Orea ateratzeko helizeak. 

• Ore-prentsak. 

• Zukua mugitzeko ponpak. 

• Aurrez kareztatzeko eta kareztatzeko tangak: irabiatzea. 
• Karbonatazio-tangak. 

• Zuku-iragazkiak. 

• Lohi-iragazkiak: hutsekoak eta prentsa-iragazkiak. 
• Lohi-ponpak. 

- Babes-sistemak fabrikazio-makina eta -ekipamenduetan. 

- Makinen garbiketa: metodoak eta gehigarriak.  
- Azukrea elaboratzeko prozesuan erabilitako ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak. 

- Makinak geldiarazteko eta abiarazteko sekuentziak, bestelako departamentuekiko lotura.  

6. Fabrikazio-prozesuaren kontrol-saiakuntzak.  
- Kontrol-parametroen neurketa: pH-a, tenperatura, alkalinotasuna, kare-gatzak eta Titulu Alkalimetriko Osoa.  
- Laginak ordu jakinetan hartzeko sistema. Laginketa-puntuak.  
- Saiakuntza azkarretan erabilitako erreaktiboak eta tresnak.  
- Kontrol-parametroetatiko desbideratzeen kasuetarako jardunak: laborategiarekiko eta goragoko arduradunarekiko 

komunikazio-protokoloak. 
 
 

1.2 prestakuntza-atala 
MASA EGOSIAREN LURRUNKETA, KRISTALIZAZIOA ETA ZENTRIFUGAZIOA ETA 
AZUKREAREN SILORAKETA 
 
Kodea: UF1177 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB6, LB7, LB8, LB9 eta LB10 lanbide-

burutzapenekin, masa egosiaren lurrunketari, kristalizazioari eta zentrifugazioari eta azukrearen siloraketari dagokienez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Azukrea lortzeko lanean lurrunketa-prozesua erregulatzen duten faktoreak zeintzuk diren zehaztea. 
EI1.1 Arazketan lortzen den zukua lurruntzeko prozesuaren ezaugarriak deskribatzea, esate baterako, honako hauek: 

- Lurrungailu batean beroa transmititzea. 
- Baporizazioko bero sorra. 
- Zukuaren irakite-puntua. 
- Zukuaren presio hidrostatikoa. 

EI1.2 Efektu anitzeko lurrunketa-instalazio baten eskema orokorraren bitartez, honako kontzeptu hauek zertan dautzan 
adieraztea: 

- Ekorketa-lurrunak. 
- Kondentsadore barometrikoa. 
- Arraste-lurruna. 
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- Bero-isolamendua.  
EI1.3 Azukrea lortzeko prozesuan zukuko inbertsioagatiko galerek eta lurrunketa-kaxetako zuku-zirkulaziorako tutuetako 
inkrustazioek duten garrantzia azaltzea. 
EI1.4 Lurrunketako ur kondentsatuen eta ur kondentsatu horiek azukrea elaboratzeko prozesuan duten erabileraren 
eskema oso bat egitea. 

A2: Araztutako zukua kontzentratzea lortzeko lurrunketa-prozesua kontrolatzea, lortutako jarabeak iragazteko, garraiatzeko 
eta geroago tatxetan egosteko kontzentrazio egokia izan dezan lortzeko. 

EI2.1 Lurrunketatik ateratako kontzentrazioa —Brix gradua— fabrikako laborategiak finkatutakoa izan dadin lortzea. 
EI2.2 Lehen lurrunketa-kaxan sartzen den lurrunean jardutea, presioa ahalik eta konstanteen eta baxuen egon dadin, 
galdaren funtzionamendua optimizatzeko xedez. 
EI2.3 Lurrunketa-kaxen nibela horien tubularretatik gora mantentzen dela egiaztatzea, lurrunketa-kaxen funtzionamendu-
maila hoberena izan dadin. 
EI2.4 Lurrunketa-kaxa bakoitzean presio egokiari eustea, zirkulazio eta errendimendu hoberenak lortzeko. 
EI2.5 Lurrunketa-kaxen tenperatura kontrolatzea, jarabean beroa handiago ez dadin eta azukrean karamelizazioagatiko 
galerarik gerta ez dadin. 
EI2.6 Lurrunketara sartzen den zukuaren emaria doitzea, zukuak arazteko departamentuaren eta tatxen 
departamentuaren premien arabera.  

A3: Azukrea lortzeko masa egosi egokiak eratzeko jarabea kristalizatzeko prozesuko kontzeptu erabakigarriak zehaztea. 
EI3.1 Kristalizadore edo tatxen funtzionamendu-eskema bat sortzea, prozesuan esku hartzen duten elementu guztiekin. 
EI3.2 Tatxen presioa beroaren zirkulazioa hobetzeko eta masa kondentsadorera ez arrastatzeko nahi den egosketa-
tenperaturara egokitzea.  
EI3.3 Departamentuko funtzionamendu-programa bat deskribatzea, tatxek modu mailakatuan lan egin dezaten lortzeko, 
horren xedea arrazoizko eta oszilaziorik gabeko lurrun-kontsumoa izanik. 
EI3.4 Egosketa bakoitzaren ondoren, tatxa arreta handiz ikuztea, kristal lodiegiak sor ez daitezen, azukrearen kalitatea 
gutxitzen baitu horrek. 
EI3.5 Kontzentrazio egokiko (Brix gradua) masa egosia lortzea, turbinen departamentua optimizatzeko, laborategiko 
argibideei jarraikiz. 
EI3.6 Neurri egokikoak eta ahalik eta erregularrenak diren aleak lortzea, turbinazio-prozesua eraginkorra izan dadin. 
EI3.7 Tatxen betetze-maila kontrolatzea, masa kondentsadorera ihes ez dadin, eta horrenbestez, azukrerik gal ez dadin. 

A4: Masa egosien zentrifugazio-prozesua deskribatzea; azukre-kristalak eta sakarosa-soluzio asea azukreak ez diren 
substantzia guztietatik ahalik eta gehien bereiztean datza prozesu hori. 

EI4.1 Turbinen funtzionamendu-eskema bat sortzea, turbinazio-prozesuan eragina duten elementu guztiekin. 
EI4.2 Ur-kantitate egokiarekin (gehiegi egoteagatik azukrea ez disolbatzeko edota gutxiegi erabiltzeagatik azukrearen 
kalitatea ez txikiagotzeko) turbinak ikuzteari buruzko azterlan bat egitea. 
EI4.3 Turbinazio-zikloen (ikuzketak, zentrifugazioa eta eztien aldaketa) denborekin programa bat sortzea, laborategiko 
argibideei jarraikiz. 
EI4.4 Masa turbinara erortzeko emaria konstantea dela eta zentratuta dagoela egiaztatzea, diluzio- eta ikuzketa-uraren 
emaria egokituz, afinatze-turbinen eta produktu baxuen kasuan.  

A5: Azukrea lehortzeko eragiketak zein faktoreren araberakoak diren zehaztea, geroago zakuratzeko eta siloan 
biltegiratzeko, eta horretaz gain, erabilitako makinak ere zehaztea: lehortegiak, aleak hondakinez garbitzekoak eta 
dagozkien sailkatzaileak. 

EI5.1 Azukre-lehortegien funtzionamendu-baldintzak egiaztatzea: errotazio-mugimendua eta tenperatura (80 ºC inguru). 
EI5.2 Lehortegietako azukre- eta aire-sarreren aldian behingo garbiketen eskema bat egitea. 
EI5.3 Siloaren mugimendua modu egokian gertatzen dela egiaztatzea, silo horretan jarritako azukrea ahalik eta gehien 
berdinduz. 
EI5.4 Azukre-baskula guztiek behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea, azukre-produkzioari buruzko datu 
fidagarriak izateko. 

A6: Prozesu guztietan segurtasun pertsonala bermatzeko behar diren babes-neurriak zehaztea. 
EI6.1 Lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonal guztiak identifikatzea eta 
erabiltzea. 
EI6.2 Makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak identifikatzea. 
EI6.3 Produktuak manipulatzean aplikatu beharreko babes-neurriak egokiak direla egiaztatzea. 
EI6.4 Arriskuko edo larrialdiko tokien, jardunen edo egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta 
sinbologia deskribatzea. 
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Edukiak: 

1. Zukua lurruntzeko prozesua azukrearen elaborazioan. 
- Efektu anitzeko arazketaren ondorioz lortutako zukua lurruntzeko prozesua: 

• Lurrungailu batean beroa transmititzea.  
• Baporizazioko bero sorra. 

• Zukuaren irakite-puntua. 

• Zukuaren presio hidrostatikoa. 

• Brix gradua, polarizazioa eta purutasuna. 

• Lurrundu beharreko uraren kantitatea 
- Lurrunketa-kaxak eraikitzeko eskema. 
- Efektu anitzeko lurrunketa-instalazio baten eskema orokorra: 

• Lurruna eta hutsa. 

• Ekorketa-lurrunak. 

• Kondentsadore barometrikoa. 

• Lurrunaren tenperatura-mugak. 

• Arrasteak.  
• Bero-isolamendua.  

- Zukua eta jarabeak: 

• Zukuaren zirkulazioa. 

• Zukuaren maila. 

• Zukuaren eta jarabearen dentsitatearen kontrola. 

• Inbertsioagatiko galerak zukuan. 

• Inkrustazioak zuku-zirkulaziorako tutuetan.  
- Ur kondentsatuak eta kondentsaezinak: 

• Ur kondentsatuaren kantitatea. 

• Purgagailuak. 

• Hedapen-andelak. 

• Ur kondentsatuen kontrola. 

• Kondentsaezinak.  
- Lurrunketa zuzentzea. 

2. Kristaliazio- eta zentrifugazio-prozesua azukrearen elaborazioan. 
- Jarabea egosteko prozesua: Egosketa-tatxen maneiua eta funtzionamendua: kontzentrazioa, ereitea, egosketaren 

nutrizioa edo igoera, estutzea. 
- Kristalizazioaren teoria.  
- Egosketa-produktuen kalitateak eta ezaugarriak. 
- Lehen eta bigarren kalitateko produktuen propietateak. 
- Zentrifugagailuaren funtzionamendua eta maneiua. 
- Egosketaren ondorioz lortutako azpiproduktuen aprobetxamendu eta errendimendu desberdina. 
- Zentrifugazioaren teoria. 
- Lehen kalitateko masa egosiak zentrifugatzeko prozesua: 

• Turbinaren karga. 

• Azukrea turbinan ikuztea. 

• Eztien aldaketa. 

• Azukre-deskarga. 

3. Azukrea lehortzea eta biltegiratzea. 
- Azukrea lehortzeko parametroak. 
- Lehortegiaren maneiua eta funtzionamendua. 
- Hoztea. 

- Azukrearen ezaugarriak eta kalitateak: lehena eta bigarrena. 
- Kristalizazio bertikalak: maneiua eta funtzionamendua. 
- Kristalizadoreen tenperatura. Melazak agortzearen ondorioak. 
- Azukrea biltegiratzea. 

4. Azukrearen kalitateari dagokionez, laginak hartzea eta saiakuntzak egitea. 
- Laginak hartzeko lanen dosifikazioa. 
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- Brix gradua, Beaumé gradua, pH-a, alkalinotasuna. 
- Kolore tipoa, errauts konduktimetrikoak. 

5. Babes eta segurtasun pertsonaleko neurriak. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak. 
- Segurtasun-gailuak makinetan eta instalazioetan. 
- Produktuen manipulazioan kontuan hartu beharrekoak. 
- Prebentzio-seinaleak 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ERAGIKETA OSAGARRIAK AZUKREAREN ELABORAZIOAN 
 

Kodea: MF0300_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0300_2: Azukrea lortzeko eta azpiproduktuak tratatzeko eragiketa 

osagarriak egitea. 
 

Iraupena: 80 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazioko kare-labearen eta kare-esnearen lantegiaren funtzionamendua kontrolatzea, arazketarako behar diren 
karbono dioxidoa eta kare-esnea lortzeko. 

EI1.1 Labearen funtzionamendu zuzenerako nahikoa materia —koke-ikatza eta kareharria— daudela ziurtatzea. 
EI1.2 Ekipamenduen —ponpen, motorren, ateragailuen, kare-esnearen mickaren— egoera eta funtzionamendua 
produkzio-espezifikazio teknikoetara egokitzen direla egiaztatzea. 
EI1.3 Arazketa-departamentua kantitate eta kontzentrazio egokietako (17-19º Beaumé) kare-esnez eta presio eta 
kontzentrazio egokietako gas karbonikoz hornitzea. 

A2: Orea prentsatzeko eta lehortzeko prozesuak garatzea, material lehorrari dagokionez adierazitako indizea duen orea 
lortzeko, betiere fuel-kontsumo txikienarekin. 

EI2.1 Ore-instalazioak eta -prentsak begiratzea, difusiotik ateratako oreetan ahalik eta ur-kantitate handiena kentzeko, 
ore-lehortegietan fuel gutxiago kontsumitzeko xedez. 
EI2.2 Prentsatutako orearen materia lehorraren balioak ezarritako tartearen barruan daudela egiaztatzea. 
EI2.3 Ore-lehortegiaren eraginkortasuna balioestea, sartzen den ore prentsatuaren emariaren eta materia lehorraren eta 
ateratzen den ore lehorraren materia lehorraren arabera. 

A3: Ore lehorra prentsatzeko prozesua deskribatzea, orea pikor edo pelletetan lortzeko; pikor horiek ahalik eta bolumen 
txikienarekin biltegiratuko dira.  

EI3.1 Prentsen egoera eta kalibrea eskatutako luzera eta lodiera izango dituen pikorra lortzeko egokiak direla zehaztea. 
EI3.2 Argibideei jarraikiz ore lehorrari melaza edo pitarra gehitzeko lanak kontrolatzea. 
EI3.3 Ore lehorra eta pelletak biltegiratzeko tenperatura egokia zehaztea, biltegian hartzidura edo suterik gerta ez dadin.  

A4: Galdarak behar bezala kontrolatzea, erregai-kontsumorik txikienarekin lurruna lortzeko. 
EI4.1 Galdaretatik ateratzen den gasetan karbono dioxidoaren eguneroko neurketa egitea eta gas horiek koloratzea, 
aire/fuel erregulazioan jardunez.  
EI4.2 Ore-lehortegietan airea sar dadin galaraztea, tenperaturak kontrolatuz, gas-kantitate txikiena gal dadin. 
EI4.3 Galdarak, hodiak eta balbulak bero-isolatzaile onak direla egiaztatzea. 
EI4.4 Galdaretako uraren parametroen balioak, esate baterako, pH-a eta solido esekiak, ezarritako tartearen barruan 
daudela egiaztatzea 
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A5: Azukre-industria batean urak arazteko teknika aplikatzea, eskakizunekin bat etorrita egiten dela egiaztatuz. 
EI5.1 Arazketa-ekipamenduak eta -instalazioak identifikatzea, horiek osatzen dituzten elementuak dagozkien funtzioekin 
lotuz. 
EI5.2 Azukre-industrian araztutako urak izan beharreko ezaugarri kimikoak eta biologikoak ulertzea 
EI5.3 Efluenteak digestore anaerobioan sartzeko behar diren ezaugarriak (tenperatura, solido esekiak eta pH-a, besteak 
beste) betetzen dituela egiaztatzea. 
EI5.4 Digestore anaerobioaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzea, sortutako metano gasaren emaria balioetsiz. 

A6: Lohi araztailearen jarduera, metano-produkzioa eta araztutako uraren ezaugarriak aztertzea, ezarritako balioekin bat 
datozela egiaztatuz. 

EI6.1 Bakterio digestoreak ongi elikatuta daudela eta tenperatura aproposa dutela egiaztatzea, bakterioen jarduera 
neurtuz. 
EI6.2 Egiaztatzea ph-metroa kalibratuta dagoela eta funtzionamendu egokia duela, eta horretaz gain, produktuen 
erregulagailua/dosifikagailua egoera egokian dagoela. 
EI6.3 Sortutako metano-emaria gasometrora, eta gasometrotik, galdarara zuzentzen dela ziurtatzea, segurtasun-
elementu guztiak behar bezala maneiatuz. 
EI6.4 Araztutako uraren parametroen —laborategian zehaztutakoen— balioak espezifikazio teknikoetan ezarritakoekin 
alderatzea. 
EI6.5 Dekantatutako urari dagokionez, arraste-zirkuitura berriz eramateko nahikoa kalitatekoa izan dadin, harearik izan 
ez dezan eta bere pH-a zirkuituaren elementuan korrosiorik ez eragiteko modukoa izan dadin lortzea. 

 

Edukiak: 

1. Kare-labea, kare-esnearen eta karbono dioxidoaren produkzioa azukrearen elaborazioan. 
- Kare-labea: funtzionamendua eta maneiua. 
- Kareharriaren eta koke-ikatzaren erabilera eta ezaugarriak. 

- Kare-esnea: kontzentrazioaren eta emariaren kontrola. 
- Kare-esnearen elaborazioan erabilitako makinen funtzionamendua: micka, bidragailuak eta hidrozikloiak. 

2. Orea prentsatzea eta lehortzea, azukre-elaborazioko azpiproduktuak lortzeko. 
- Orea prentsatzeko prozesua. 
- Orea lehortzeko prozesua. 
- Pikorrak edo pelletak elaboratzeko prozesua. 
- Pelletak egiteko makinaren maneiua eta funtzionamendua. 
- Prentsen maneiua eta funtzionamendua 
- Prentsetako arrabol- eta matrize-motak eta horien ezaugarriak. 
- Pelletak hozteko denborak eta tenperaturak 
- Biltegiratzeko baldintzak. 

3. Galdarak eta lurrun-sorgailuak azukrea elaboratzeko prozesuan. 
- Lurrun-produkzioak azukre-instalazio batean duen garrantzia 
- Galdaren funtzionamendua eta maneiua. 

- Galdarak kontrolatzeko parametroak: ur-maila, lurrun-presioa, fuel-presioa, keen tenperatura, galdarako elikadura-
uraren kalitatea eta galdaretako uraren ezaugarriak. 

- Galdararen piezak: garbiketa, erabilera eta konponketa txikiak. 
- Erregailuen, iragazkien, galdaretako haize-makinen eta abarren maneiua eta funtzioa. 
- Lurrun-produkzioaren kontrola eta banaketa. 

 

4. Dekantatutako urak eta hondakin-urak azukrea elaboratzeko prozesuan. 
- Hondakin-urak arazteko prozesuaren garrantzia. 
- Urak arazteko instalazio baten osagaiak eta elementuak. 
- Hondakin-urak azukre-industrian duen garrantzia eta aprobetxamendua. 

- Ingurumena zaintzea: dagokion lanbide-arloari buruzko araudia. 
- Dekantagailuen, lohi-ponpen, harea kentzekoen eta digestoreen maneiua eta funtzionamendua. 
- Hondakin-urak dekantatzeko urmaelak. 
- Dekantatutako lohiaren azken prozesua. 
- Berreskuratutako ura berriz erabiltzea eta ur horren funtzioak. 
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3. prestakuntza-modulua: 
AZUKREA ONTZIRATZEKO ERAGIKETAK ETA KONTROLA 
 

Kodea: MF0301_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0301_2 Azukrea ontziratzeko eragiketak egiaztatzea eta zuzentzea. 

 

Iraupena: 70 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Azukrea ontziratzeko makinak eta ekipamenduak prestatzeko eskakizunak identifikatzea eta lehen mailako mantentze-

eragiketak gauzatzea. 
EI1.1 Ontziratzeko ekipamenduak eta makinak mantentzeari buruzko eskuliburuak interpretatzea, lehen mailako 

eragiketak hautatuz. 

EI1.2 Ontziko formatua aldatzen baldin bada egin beharreko doikuntzak zehaztea. 

EI1.3 Ontziratze-linea edo ekipamenduak abian jarri edo gelditu aurretik gauzatu behar diren azterketen esanahia 

zerrendatzea eta azaltzea. 

EI1.4 Lote bakoitza amaitzean ontziratze-linea edo -ekipamenduak garbitzeko eragiketen sekuentzia antolatzea eta 

ezaugarriak zehaztea, prozesatutako produktuak kontuan hartuz. 

A2: Ontziratzeko eta etiketatzeko materialen eta ontzien ezaugarriak zehaztea, eta horien ezaugarriak erabilera-baldintzekin 

lotzea, ontzi-motaren arabera, hala nola. zakuak, banako poltsatxoak edota 1 kg-ko poltsak.  
EI2.1 Azukre-industrian gehien erabiltzen diren ontziak eta ontziratze-materialak sailkatzea. 

EI2.2 Ontzien eta ontziratze-materialen ezaugarriak eta horiek erabiltzeko baldintzak deskribatzea. 

EI2.3 Ontzien, materialen eta elikagaien artean dauden bateraezintasunak aipatzea. 

EI2.4 Etiketatzeko materialak identifikatzea, eta material horiek ontzi eta elikagai aproposenekin lotzea. 

EI2.5 Ontziratzeko elementu lagungarriak zerrendatzea eta deskribatzea (kolak, grapak, itxigailuak eta abar). 

A3: Azukrea silotik ateratzeko lanak egitea, ezarritakoari jarraikiz. 
EI3.1 Ekipamenduen —toberen, putzupada-jasogailuaren, baskularen, mahuken eta abarren— egoera eta 

funtzionamendua egokiak direla azaltzea, espezifikazioei jarraikiz. 

EI3.2 Azukrea siloetatik ateratzeko eragiketen sekuentziak ordenatzea eta horien ezaugarriak azaltzea. 

EI3.3 Siloaren tenperatura eta hezetasuna zehaztutakoarekin bat datorrela egiaztatzea. 

EI3.4 Silotik aterako den azukrearen lagina hartzea eta lagin hori fabrikako laborategira igortzea, geroago azter dadin 

(soluzioaren kolorea, kolore tipoa eta errauts konduktimetrikoak, guztizko azukre-puntuak, eta abar), eta azkenik, sailka 

dadin. 

A4: Azukrea silotik ateratzeko prozesuak garatzea, zakura dadin. 
EI4.1 Azukrea zakuratzeko instalazioak eta ekipamenduak —toberatxoa, dosfikagailua, pisaketa jarraituko baskula, 

josteko makina eta uhal garraiatzaileen multzoa— espezifikazio teknikoetan ezarritakoaren araberakoak direla 

egiaztatzea. 

EI4.2 Zakuek eskatutako espezifikazio teknikoak betetzen dituztela egiaztatzea eta erabiltzeko ipintzea. 

EI4.3 Zakuen pisua eskatutako espezifikazio teknikoarekin bat datorrela egiaztatzea. 

EI4.4 Zakuak garraiatzeko lanak behar bezala egiten direla egiaztatzea, haustura edo katigamendurik (besteak beste) 

gerta ez dadin.  

A5: Silotik ateratako azukrea poltsa edo paketeetan paketatzea. 
EI5.1 Paketatzeko instalazio eta ekipamenduak —kolatzekoa, paketeak osatzekoa, azukrea dosifikatzekoa, paketea 

ixtekoa eta garraio-ekipamenduak— argibide teknikoetan zehaztutakoarekin bat datozela egiaztatzea. 

EI5.2 Paper-bobinak dagozkion espezifikazio teknikoak betetzen dituela egiaztatzea (kolorea, gramajea eta inprimaketa 

grafikoa). 

EI5.3 Kolatzekoa beteta dagoela eta paketeak osatzeko zehaztutako kola-kalitatea duela egiaztatzea. 

EI5.4 Azukrearen benetako pisu-edukia egiten dela egiaztatzea.  
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A6: Azukrea silotik ateratzea, soltean saltzeko. 
BI6.1 Karga-agindua kargatuko dugun azukre-motarekin bat datorrela egiaztatzea. 

EI6.2 Zisternen barnealdea garbi dagoela eta hezetasun eta usainik ez duela egiaztatzea. 

EI6.3 Azukrea zisternarantz deskargatzeko mahukak zehaztutako zisterna-konpartimentuan kokatuta daudela 

egiaztatzea. 

EI6.4 Karga-ahoak ixten direla egiaztatzea eta irteera guztiak zigilatzea. 

A7: Azukre-zakuak eta -paketeak biltegiratzeko prozedura deskribatzea. 
EI7.1 Biltegiratze-instalazioak egokiak direla egiaztatzea, dagozkion argibide teknikoei jarraikiz. 

EI7.2 Paletak hezetasunetik babestea, zakuak horien gainean ipinita.  
EI7.3 Paletak osatzeko paketeak moldatzea. 

EI7.4 Paletei dagokienez, zigilatutako geruza plastikoarekin biltzeko, identifikatzeko eta lotetan banatzeko lanak egitea.  

A8: Segurtasunari dagokionez arrisku-faktoreak eta -egoerak ez ezik, ontziratzeari dagokionez prebentzio- eta babes-

neurriak ere zehaztea. 
EI8.1 Azukre-industriaren ontziratze-arloko arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak identifikatzea eta horien ondorioak 

ateratzea. 

EI8.2 Azukre-industriako ontziratze-eremuari buruzko segurtasun-araudia eta -planak interpretatzea: postu bakoitzerako 

prebentzio-neurriak, seinaleztapenak, arau espezifikoak, jarduteko modua istripu- eta larrialdi-kasuan. 
EI8.3 Arloen edo arrisku- edo larrialdi-egoeren inguruan ohartarazteko seinaleen helburua, ezaugarriak eta sinbologia 

ezagutzea. 

EI8.4 Propietateak zerrendatzea eta ontziratzeguneko lanpostuetan norbera babesteko berezkoak diren arropak eta 

babes-elementuak erabiltzeko modua azaltzea. 

EI8.5 Azukre-industrian ontziratzeko ekintzan erabiltzen diren ekipamenduen segurtasun-baldintza eta -gailu orokorrak 

deskribatzea. 

EI8.6 Erabilitako produktuen toxikotasunari edo arriskugarritasunari buruzko informazioa produktu horiek manipulatu 

bitartean kontuan izan behar diren babes-neurriekin lotzea. 

EI8.7 Suteen, lurrun-ihesen eta produktu kimikoen ihesen kasuan aplikatzen diren jardun-prozedurak azaltzea, eta 

horiek kontrolatzeko erabilitako baliabideen ezaugarriak adieraztea. 

EI8.8 Ontziratze-prozesuan sortutako hondakinak bereiztea eta sailkatzea, eta hondakin-kudeatzaileari entregatu baino 

lehen behar bezala biltegiratzea. 

 

Edukiak: 

1. Azukrea ontziratzeko makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak eta prestaketa. 
- Ontziratze-ekipamenduak: 

• Poltsa-makina. 

• Estutxez biltzeko makina. 

• Zaku-makina. 

- Azukre-industriako enbaseak eta ontziak. 

- Makina eta ekipamenduen mantentze-lanak. 

- Garbitasuna eta higienea ontziratze-eragiketetan.  
2. Azukre-siloa. 

- Azukre-siloen baldintzak eta mantentze-lanak. 

- Siloratzeko prozesua. 

- Silotik ateratzeko prozesua. 

3. Azukrearen zakuratzea. 
- Zakuen ezaugarriak. 

- Zakuratze-prozesua. 

- Zakuak dosifikatzea, pisatzea eta jostea. 

- Garraiatzea eta biltegiratzea. 

4. Azukrea paketatzea eta ontziak azukre likidoz betetzea. 
- Paketatzeko ekipamenduen ezaugarriak eta mantentze-lanak. 

- Bobina identifikatzea eta kokatzea. 
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- Paketea osatzea. 

- Paketea betetzea. 

- Paketea ixtea. 

- Paketea pisatzea. 

- Pakete-unitateak zigilatutako geruza plastikoarekin biltzea. 

- Azukre-koskorrak 

- Beirazko ontziak betetzea 

5. Solteko azukrea saltzea. 
- Saltzeko ekipamenduen ezaugarriak eta mantentze-lanak. 

- Azukre-hautsa osatzea. 

- Zisternen ezaugarriak eta gainbegiratzea. 

- Zisternen karga. 

- Zisternak egiaztatzea eta zigilatzea. 

6. Segurtasuna eta higienea azukrea ontziratzean. 
- Ontziratze- eta enbalatze-lineen garbiketa eta lehen mailako mantentze-lanak. 

- Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak. Ezagutzea eta erabilgarritasuna. Ontzi-motak.  
- Ontziratze- eta enbalatze-lineen maneiua. 

- Produktuaren egokitzapena. Helburua eta egikaritzapena. 
- Ontziak osatzea «in situ». Ezaugarriak, materialak eta egikaritzapena. 
- Ontziak eta enbalaje-materialak lekuz aldatzea eta linean eskuragarri uztea.  
- Neurri zuzentzaileak ontziratze- eta enbalatze-lineetan izan daitezkeen akatsen edo anomalien kasuan. 

- Hondar edo hondakin materialen tratamendua eta zertarakoa. Ingurumena. 
- Higienearen alorreko jardunbide egokiak. 

- Manipulazioaren alorreko jardunbide egokiak. 

- Laneko segurtasuna eta osasuna ontziratze-instalazioan. 

- Ontziratze-instalazioaren kontrol- eta zaintza-sistemak. 

- Ontziratze-prozesuan ingurumen-araudia aplikatzea. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
AZUKREA ELABORATZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0247 
 

Iraupena: 120 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fabrika erremolatxaz hornitzeari dagozkion lanak egitea. 
EI1.1 Presio bidezko ur-metraileta modu egokian maneiatzea, erremolatxa silotik ateratzeko eta garraio-zirkuituan 

txertatzeko. 

EI1.2 Harriak kentzekoen, belarra kentzekoen eta erremolatxa-ikuztegiaren funtzionamendua kontrolatzea, errotetan 

nahikoa erremolatxa egongo dela ziurtatzeko. 

EI1.3 Departamentuko elementu guztien oinarrizko mantentze-eragiketak egitea: uhal garraiatzaileak, baheak, zetabeak, 

ponpak eta ikuztegiak. 
EI1.4 Kasu guztietan dagokion txandako nagusiak emandako argibideei jarraikiz lan egitea eta anomaliaren bat gertatuz 

gero, departamentuan jakinaraztea. 
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A2: Sustraiak ebakitzeko errotak eta difusoreak maneiatzea, fabrikazio-prozesuan behar den ehotzea egiteko. 
EI2.1 Hortzak zorroztu baino lehen, errota erabat muntatzea, eta horretarako, dagozkion lanabesak erabiltzea. 

EI2.2 Difusorearen parametroak kontrolatzea: ehotze-emaria, helizeen abiadura, apar-kontrakoa eta desinfektatzailea 

gehitzea. 
EI2.3 Difusorearen kontrol-koadroa meniatzea: nibelak, tenperaturak. ekarpen-ura gehitzea, prentsen funtzionamendua, 

jasogailuak eta uhal garraiatzaileak.  

A3: Zukuak arazteko koadroa maneiatzea, araztutako zukuaren purutasun handiena lortzeko, difusio-zukuari dagokionez. 
EI3.1 Kare-esnea gehituz, aurrez kareztatzean, hotzean kareztatzean eta beroan kareztatzean alkalinotasun hoberenak 

lortzea. 

EI3.2 Gasa sartzeko balbulak maneiatzea, lehen eta bigarren karbonatazioak egiteko, laborategian finkatutako 

alkalinotasuna lortu arte. 

EI3.3 Iragazketa-prozesuak kontrolatzea, arazketarako egokiak diren ezaugarrietako zukua eta lohiak lortzeko. 

EI3.4 Azukrearen kalitatea hobetzeko erreaktiboen —esate baterako, anhidrido sulfurosoaren— gehikuntzan jardutea. 

A4: Lurrunketaren kontrol-koadroa manipulatzea, azukrea egosteko eta lortzeko prozesua egiteko kontzentrazio aproposa 

duen jarabea lortzeko araztutako zukutik. 
EI4.1 Lurrunketatik irtendako jarabearen Brix gradua kontrolatzea, laborategiak egindako kontsignetan mantentzeko, eta 

betiere lurruna sartzeko dagokion balbulan jardunez. 

EI4.2 Lurrunketa-kaxetan maila egokiari eustea, beroa behar bezala transmititzeko. 

EI4.3 Hezegailuetan jardutea, beroa transmititzeko ahalmen handiena duen lurruna lortzeko. 

EI4.4 Lurrunketa-kaxa bakoitzerako tenperatura eta presio egokiak finkatzea, kontrol-koadroaren bitartez. 

EI4.5 Lurrunketara sartzen den zukuaren emaria doitzea, zukuak arazteko departamentuaren eta tatxen 

departamentuaren premien arabera. 

A5: Kistalizazio- eta turbinazio-departamentua behar bezala zuzentzea, turbinatu ondoren kalitate egokiko merkataritza-

azukrea lortzea ahalbidetuko duen masa egosia lortzeko. 
EI5.1 Tatxen tenperatura eta presioa kontrolatzea, kristalizazio zuzena lortzeko. 

EI5.2 Masa egosiaren eroankortasunari jarraipena egitea, kristalizazio-ereitea behar bezala egiteko. 

EI5.3 Masa egosia deskargatzea, nahikoa kontzentratuta eta kristalizatuta dagoela. 

EI5.4 Turbinak maneiatzea, eztien aldaketarako eta garbiketarako denborak kontrolatuz, laborategiko argibideei jarraikiz. 

EI5.5 Turbinaren ziklo osoa behar bezala egiten dela egiaztatzea, azukrearen erabateko deskarga eginez.  

A6: Azukrea lehortzeko, aleak hondakinez garbitzeko eta ontziratzeko departamentua behar bezala zuzentzea. 
EI6.1 Turbinetatik irtendako azukrearen jasogailuak behar bezala funtzionatzen duela kontrolatzea. 

EI6.2 Azukrearen lehortegien eta aurrez lehortzeko lehortegien balbuletan jardutea, azukrea lehortzeko. 

EI6.3 Lehortegien, aurrez lehortzeko lehortegien, azukre-jasogailuen, sailkatzaileen eta sailkatzeko uhalaren motorren 

funtzionamendua egiaztatzea. 

EI6.4 Siloan sartutako azukrearen baskulak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzea. 

EI6.5 Azukre-zakuen pisua egiaztatzea, desbideratzeak egiaztatzeko. 

EI6.6 Azukre-siloko nahaste-besoen mugimendua kontrolatzea. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz. 

EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI7.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 

1. Fabrika erremolatxaz hornitzea. 

- Erremolatxa deskargatzea, siloratzea eta silotik ateratzea: Honako makina hauen maneiua: Iraultzeko plataformak, 
laginketa-zunda edo ruproa, siloratzeko uhalak eta luma, erremolatxa arrastatzeko metraileta, erremolatxa-ponpa, 
harriak kentzekoak, belarra kentzekoak eta erremolatxa-ikuztegia. 
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- Makina eta ekipamenduen mantentze-lanak. 

2. Ehoketa eta difusioa. 
- Sustraiak ebakitzeko erroten muntaketa. 

- Korrontez kontrako difusoreen kontrola. 

- Apar-kontrakoak eta desinfektatzaileak. 

- Ekarpen-uraren tenperaturen eta pHen kontrol automatikoak. 

- Ur-ponpak eta difusio-zukua.  
- Orea kentzekoak: garbiketa eta mantentze-lanak. 

3. Zukuen arazketa. 
- Aurrez kareztatzea, hotzean kareztatzea eta beroan kareztatzea. 

- Karbonatatzeko makinak, gas karbonikoaren emariaren kontrola. 

- Iragazkiak: eragintza eta telak aldatzea. 
- Arazketa-parametroak zehazteko laborategiko oinarrizko tresnak. 

- Nibelen kontrol automatikoa eta balbulak irekitzea. 

- Gehigarriak eransteko sistema automatikoak. 

4. Lurruntzea. 
- Lurrunketa-kaxen presioak, mailak eta tenperaturak kontrolatzea. 

- Kontzentratu beharreko zukuaren emariaren arabera lurrun-sarrera doitzea. 

- Balbula eta ponpetan jardutea. 

- Kondentsaezinen ebakuazioa. 

- Zuku-berogailuetan kondentsatutako urak berriz erabiltzea. 

- Jarabe-iragazkien maneiua: karga eta garbiketa. 

5. Kristaliazioa eta zentrifugazioa. 

- Tatxa batean egosteko prozesu osoa egitea, konduktimetroaren bitartez: Kontzentrazioa, ereitea, nutrizioa edo 
igoera, estutzea. 

- Masa egosien zentrifugazioa, azukrea lortzeko: eztien aldaketarako eta garbiketarako denboren kontrola, turbinen 
deskarga, eta produktu baxuen turbinetako diluzio- eta ikuzketa-uraren emarien kontrola. 

- Birgaldatzeko makinaren maneiua eta kontrola. 

- Oreztatzeko makinaren maneiua eta kontrola. 

6. Segurtasuna eta higienea ontziratzean.  
- Ontziratze- eta enbalatze-lineen lehen mailako mantentze-lanak eta garbiketa. 

- Ontziratzeko eta enbalatzeko materialak. Ezagutzea eta erabilgarritasuna. Ontzi-motak produktuaren arabera. 
- Ontziratze- eta enbalatze-lineen maneiua. 

- Produktuaren egokitzapena. Helburua eta egikaritzapena. 
- Ontziak osatzea «in situ». Ezaugarriak, materialak eta egikaritzapena. 
- Ontziak eta enbalaje-materialak lekuz aldatzea eta linean eskuragarri uztea  
- Neurri zuzentzaileak ontziratze- eta enbalatze-lineetan izan daitezkeen akatsen edo anomalien kasuan. 

- Hondar edo hondakin materialen tratamendua eta zertarakoa. Ingurumena. 
- Higienearen alorreko jardunbide egokiak. 

- Manipulazioaren alorreko jardunbide egokiak. 

- Laneko segurtasuna eta osasuna ontziratze-instalazioan. 

- Ontziratze-instalazioaren kontrol- eta zaintza-sistemak. 

- Ontziratze-prozesuan ingurumen-araudia aplikatzea. 

7. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 

- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 

- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 

- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
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- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 

- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

 

 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0299_2: 
Azukrea elaboratzeko 
oinarrizko eragiketak 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
astotariko elikagaietako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0300_2: 
Eragiketa osagarriak 
azukrearen elaborazioan 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
astotariko elikagaietako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0301_2: 
Azukrea ontziratzeko 
eragiketak eta kontrola 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko 
astotariko elikagaietako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

1 urte 3 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: 
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---- 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 gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Azukrea lortzeko lanen 
erakustaldi praktikoetarako 
aretoa* 

110 160 

Azukrea ontziratzeko biltegia 30 40 

 

*Azukrea elaboratzeko instalazio bat beharko da, baina ez du zertan prestakuntza-zentro barruan egon. 
 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Azukrea lortzeko lanen 
erakustaldi praktikoetarako 
aretoa 

X X X 

Azukrea ontziratzeko biltegia   X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak 

---- Ikus-entzunezko ekipoak 

---- Orri birakaria 

---- Ikasgelako materiala 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
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Azukrea lortzeko lanen erakustaldi 
praktikoetarako aretoa 

---- Erremolatxa-ikuztegia. 

---- Pisatzeko baskula. 

---- Sustraiak ebakitzeko errota txikia. 

---- Korrontez kontrako difusorea. 

---- Kareztatzeko tanga. 

---- Karbonataziorako tanga. 

---- Iragazkia. 

---- Lurrungailua. 

---- Kristalizadorea. 

---- Zentrifugoa. 

---- «Abbe» errefraktometroa. 

---- Polarimetroa. 

---- Laborategiko materiala. 

Azukrea ontziratzeko biltegia 

---- Lanabesen armairua. 

---- Poltsen ontziratze-makina. 

---- Zakuen ontziratze-makina. 

---- Gehigarrien armairua. 

---- Laginak hartzeko tresnak. 

---- Mahaia edo mostradorea. 

---- Eskorga. 

---- Garbiketa-ekipamenduak. 

---- Ontziratze- eta enbalaje-materialen laginak. 
 

 
 
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 lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen 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 lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 

 



 

 



 

 

 




