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Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0038_3: ARDO-PRODUKZIOA KONTROLATZEA ANALISI ORGANOLEPTIKOEN, 
MIKROBIOLOGIKOEN ETA FISIKO-KIMIKOEN BITARTEZ gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laborategi enologikoa kontrolatzea, laborategia osatzen duten instalazioak, ekipamenduak eta baliabideak ezagutuz. 

EI1.1 Kimika enologikoko laborategiko ekipamendua, instalazioak, zerbitzu osagarriak eta segurtasun-gailuak ezagutzea. 
EI1.2 Laborategi enologikoaren baliabideak antolatzea eta kontrolatzea eta erreaktibo kimikoak eta material osagarriak biltegiratzea. 
EI1.3 Lanerako plana ezartzea laborategian, produkzio prozesua eta kalitate-kontrola kontuan hartuta. 
EI1.4 Analisiak egiteko erabiltzen diren tresnen eta ekipamenduen funtzionamendua, kalibrazioa eta garbitasuna egiaztatzea. 
EI1.5 Higiene- eta segurtasun-neurriak ezagutzea laginak eta erreaktiboak manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokionez. 
EI1.6 Kimika enologikoko laborategiko laginak eta hondakinak desagerrarazteko baldintzak eta metodoak justifikatzea, lagin- eta 
hondakin-motaren, horien ezaugarrien eta indarreko araudiaren arabera. 

A2: Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko teknikak aplikatzea eta muztioen nahiz ardoen ezaugarriekin eta kalitatearekin lotzea. 
EI2.1 Mahatsen, muztioen eta ardoen osagaien eraldaketa-prozesuak erregulatzen dituzten lege kimiko-fisikoak interpretatzea. 
EI2.2 Mahatsen, muztioen eta ardoen osagaien eragina eta horien bilakaera mahats, muztio eta ardo horien kalitatearekin lotzea. 
EI2.3 Muztioak eta ardoak gehien ezaugarritzen eta bereizten dituzten osagaiak identifikatzea. 
EI2.4 Oinarrizko kimika analitikoaren oinarri diren erreakzioak, eragiketak eta metodoak definitzea. 
EI2.5 Metodo klasikoak erabiliz muztioen eta ardoen analisiaren praktika esperimentala egiteko beharrezkoak diren materialak 
deskribatzea. 
EI2.6 Muztioen eta ardoen kasuan ohikoak diren teknika instrumentalak aplikatzea. 
EI2.7 Zenbakiko kalkuluen eta/edo metodo grafikoen bitartez lotzea neurtutako parametroak eta mahatsen, muztioen eta ardoen 
propietateak. 
EI2.8 Neurketa instrumentaleko ekipamenduen prebentziozko mantentze-lanetarako beharrezkoak diren eragiketak egitea. 
EI2.9 Muztioen eta ardoen analisi kimikoan gertatzen diren erreakzio kimikoak interpretatzea. 
EI2.10 Analisi kimikoan lortutako emaitzak ardoen kalitatearen ezaugarriekin lotzea. 

 
Edukiak: 
1. Kimika enologikoko laborategiaren antolaketa. 

- Laborategiaren karakterizazioa. 
- Kimika enologikoko laborategiaren ekipamendua. 
- Laborategi enologikoko higiene- eta segurtasun-neurriak. 
- Baliabideen erabilera eraginkorra ingurumenaren babesa bermatzeko. 
- Hondakinak, zaborrak eta isuriak desagerrarazteari buruzko araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Egindako analisiekin eta kontrolekin lotutako txostenak eta kalkuluak. 

2. Parametro kimikoen zehaztapena. 
- Kimika orokorreko oinarriak. 
- Laginak hartzeko eta identifikatzeko prozedurak. 
- Zehaztapen fisikoak. 

• Oinarriak eta protokoloak. 
• Dentsitatea. 
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• Masa bolumikoa. 
• Aterakin lehorra. 
• Alkohol-gradua. 
• Beste batzuk. 

- Enologiako zehaztapen bolumetrikoak. 
• Oinarriak eta protokoloak. 
• Guztizko azidotasuna. 
• Azidotasun lurrunkorra. 
• Erraz asimila daitekeen nitrogenoa. 
• Beste batzuk. 

- Enologiako redox zehaztapenak. 
• Oinarriak eta protokoloak. 
• Azukre erreduzitzaileak. 
• Anhidrido sulfuroso librea eta erabatekoa. 

- Erreaktiboak eta anilisiak egiteko beharrezkoa den materiala prestatzea. 
3. Analisi instrumentalaren teknikak. 

- Instrumental analitikoaren mantentze-lanak. 
- Errefraktometriako, potentziometriako eta konduktimetriako teknikak. 
- Enologiari aplikatzen zaizkion metodo optikoak. 

• Oinarria. 
• Turbidimetria eta nefelometria. 
• Espektroskopia ultramorea eta agerikoa. 

- Enologian aplikatzen diren metodo banantzaile kromatografikoak 
4. Analisien emaitzen interpretazioa. 

- Muztioaren edo ardoaren azidotasunaren emaitzaren ebaluazioa. 
- Sufre dioxidoaren analisien interpretazioa. 
- Mahatsak eta ardoak dituzten azukreen interpretazioa. 
- Muztioaren edo ardoaren beste konposatu batzuen ebaluazioa. 
- Adierazpen grafikoa eta estatistika-kalkuluak. 
- Txostenak egiteko metodologia. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Enoteknia 
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