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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ARDOAREN KLARIFIKAZIOA ETA EGONKORTZEA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0941 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Edariak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ardoen egonkortzea eta ontzea Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ontze-prozesuak Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0039_3 ARDOAK EGONKORTZEKO ETA ONTZEKO METODOAK KOORDINATZEA ETA 
GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Klarifikazio-prozesua ezartzea ardoaren ezaugarrien eta ardo-motaren arabera. 

EI1.1 Koloide-egoeran dauden substantziak eta horien propietateak ezagutzea. 
EI1.2 Klarifikazioaren oinarriak deskribatzea, klarifikazioan eragiten duten faktoreak kontuan hartuta. 
EI1.3 Klarifikatzaileek koloide-egoeran eta ezaugarri organoleptikoetan dituzten ondorioak interpretatzea. 
EI1.4 Ardo-mota bakoitzerako egokiena den klarifikatzailea hautatzea eta aplikatzea, dosia aurretiko entsegu bidez ezarriz. 
EI1.5 Ardo-multzo jakin batean koloide-egonkortasuneko tratamenduak egiteko premia justifikatzea. 
EI1.6 Ardoetan eta muztioetan erabiltzen diren iragazketa-teknikak zerrendatzea. 
EI1.7 Iragazketa-sistemak tratatu beharreko ardo-motarekin lotzea, beharrezkoak diren egiaztapenak eginez prozesuari ekin aurretik eta 
prozesuaren ondoren. 
EI1.8 Muztio edo ardo jakin batean iragazketa- edo zentrifugazio-prozesua egiteko premia justifikatzea. 
EI1.9 Zentrifugazio- eta iragazketa-prozesuek muztioetan eta ardoetan eragiten duten ondorioa balioestea. 
EI1.10 Ardoak kontserbatzeko baldintzak (tanga beteak, atmosfera geldoak eta bestelakoak) kontrolatzea, ardoak alterazio 
mikrobiarretatik eta akatsetatik babesteko. 

A2: Egonkortze-prozedurak aplikatzea ardoetan, alterazio fisiko-kimikoak eta/edo mikrobiologikoak prebenitzeko. 
EI2.1 Ardoetan prezipitazioak sortzen dituzten kausak identifikatzea. 
EI2.2 Ardoetako egonkortze tartarikoko tratamenduak eta horiek aplikatzeko aukera balioestea. 
EI2.3 Egonkortze metalikoko tratamenduak justifikatzea ardo bakoitzaren ezaugarrien arabera. 
EI2.4 Egonkortze biologikoko metodoa eta horren eraginkortasuna bermatzeko egin behar diren kontrolak ezartzea. 
EI2.5 Tratamendu egonkortzailearen eraginkortasuna bermatzeko, kasu bakoitzean egin behar diren probak edo entseguak definitzea. 
EI2.6 Ardoan sortutako alterazioa identifikatzea ahalbidetzen duen prozedura diagnostikoa ezartzea. 
EI2.7 Kasu praktiko batean, ardo batek alterazioa badu: 

- Alterazio hori eragiten duen kausa identifikatzea ahalbidetzen duten probak edo entseguak egitea. 
- Egin beharreko tratamendua zehaztea. 
- Erabili beharreko produktu-dosia zehazteko aurretiko entseguak egitea 
- Aplikatutako tratamenduaren eraginkortasuna egiaztatzea, behar diren probak eginez. 

 
Edukiak: 
1. Koloide-fenomenoak eta kolatze-bidezko klarifikazioa. 

-  Ardoaren garbitasuna eta koloide-fenomenoak. 
• Koloide-egoera. 
• Koloide-partikulen propietateak. 
• Koloide babesleak. 
• Kolatzearen teoria 

- Klarifikatzaile proteinadunak. 
• Erabiltzen diren produktuak. 
• Ezaugarriak eta propietateak. 
• Proteinen klarifikazioan eragiten duten faktoreak. 
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- Klarifikatzaile mineralak. 
• Erabiltzen diren produktuak. 
• Ezaugarriak eta propietateak. 

- Klarifikatzaile organikoak. 
- Klarifikatzaile sintetikoak. 
- Klarifikazioaren teknologia eta antolamendua. 

• Aurretiko entseguen bitartez kalkulatzea dosia. 
• Klarifikatzea. Nahasketa-sistemak. 
• Klarifikazioaren protokoloa. 

2. Ardoen iragazketa eta zentrifugazio bidezko klarifikazioa. 
- Iragazketaren printzipioak eta legeak. 

• Iragazkiak lohiz betetzea. 
• Klarifikazioaren eraginkortasuna neurtzeko metodoak. 
• Iragazketa-mekanismoak. Fluxu frontala eta tangentziala. 

- Iragazketa diatomeoen aurrekapa erabiliz. 
• Iragazketa-probak. 
• Iragazketa-materialak. 
• Iragazkiaren funtzionamendua. 
• Iragazki-motak. 

- Zelulosazko plaka bidezko iragazketa. 
• Ardoak prestatzea plaka bidezko iragazketarako. 
• Iragazketa-parametroen hautaketa. 
• Plaka-iragazkien funtzionamendua  

- Mintz bidezko iragazketa. 
- Iragazketa tangentziala. 
- Iragazketak ardoen ezaugarrietan duen eragina. 
- Zentrifugazioa. 

• Oinarriak. 
• Zentrifugatzaileen deskribapena eta funtzionamendua. 

- Klarifikazioaren ondorioak iragazpenarekin eta zentrifugazioarekin alderatzea. 
3. Ardoak egonkortzea. 

- Prezipitazio metalikoak. 
• Hondamen ferrikoa. 
• Hondamen kuprikoa. 
• Arriskuak eta segurtasun-neurriak potasio ferrozianuro bidezko tratamenduan. 
• Proteinen prezipitazioak. 

- Kolore-prezipitazioak ardo beltzetan. 
- Ardo zurien prezipitazio oxidasikoak eta zur-kutsutzea. 
- Prezipitazio tartarikoak. 

• Intsolubilizazio tartarikoaren mekanismoa. 
• Egonkortasun tartarikoko probak. 
• Prezipitazio tartarikoen hotz bidezko tratamendua. Hotz bidezko egonkortze-prozedurak: Estabulazioa, kontaktua, etengabea. 
• Hotz bidezko tratamenduaren kontrola. Egonkortasun tartarikoko neurriak. 
• Hotz bidezko egonkortzearen alternatibak: metatartarikoa, manoproteina elektrodialisia, ioi-elkartrukea. 

- Usaina kentzeko tratamenduak. 
- Ardoen egonkortze biologikoa: mintz bidezko iragazketa, tratamendu termikoa. Ardoen kalitatean duen eragina. . 
- Egonkortzearen plangintza. 

• Egonkortzearen egokitasuna produktu-motaren arabera. 
• Ekipamenduen eta instalazioen antolamendua eta eragiketen sekuentzia. 
• Zerbitzu osagarrien premiak: ura, hotza, beroa, gasak, elektrizitatea. 
• Ekipamenduen mantentze-lanak, prestaketa eta erregulazioa. 
• Egonkortze-eragiketak kontrolatzeko parametroak. 
• Segurtasun-neurriak ekipamenduak eta instalazioak maneiatzean. 
• Egonkortze-fasean sortutako hondakinen eta efluenteen desagerrarazte kontrolatua. 

- Ardoetako alterazioen diagnosia. 
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4. Ardoen akats organoleptiko nagusiak. 
- Oxidazio-akatsak. 
- Alterazio bakterianoak. 
- Fenol lurrunkorrak. 

• Produkzio-mekanismoa. 
• Ardogintzaren hainbat parametroren eragina. 

- Tapoi-gustua. 
• Konposatu arduradunen identifikazioa. 
• Kortxoarengatiko kutsadura. 
• Lokalengatiko kutsadura. 

- Deribatu sufredunak eta erredukzio-usainak. 
• Ardoaren konposatu sufredunen jatorria. 
• Ardogintzako hainbat faktoreren eragina. 

- Bestelako akatsak. 
 

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 

 3


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

