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IZENA 
HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK LORTZEA 
 

KODEA 
INAK0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Olioak eta koipeak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA 175_2 Hazi-olioak eta koipeak lortzea (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Hazi-olioak eta jateko koipeak lortzeko eragiketak egitea eta makinak eta ekipamenduak prestatzea. Lehengaiak hartzeko, 
garbitzeko, lehortzeko, biltegiratzeko faseak egitea eta kontrolatzea, baita hazi-olioak eta koipeak tratatzeko, elaboratzeko, 
ateratzeko eta ontziratzeko jarduerak ere, elikagaien segurtasuneko eta kalitateko araudiari jarraikiz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0552_2: Haziak eta olio-industriaren lehengaiak hartzeko, tratatzeko, biltegiratzeko eta prestatzeko jarduerak egitea 

eta kontrolatzea. 
- UC0553_2: Hazi-olioen ateratze-linean dagozkion eragiketak egitea eta kontrolatzea. 
- UC0554_2: Koipeen eta margarinen elaborazio-linean dagozkion eragiketak egitea eta kontrolatzea. 
- UC0555_2: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko eragiketak egitea eta kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Elikagaien industrian, hazi-olioak eta jateko koipeak ateratzen, lortzen eta ontziratzen dituzten enpresak. Norbere 
edo besteren konturako langileak izaten dira eta autonomia teknikoarekin jarduten dute hartzearen, ateratzearen, 
produkzioaren eta ontziratzearen eremu funtzionaletan. 
 

Produkzio-sektoreak 
Hazi-olioen eta koipe-olioen ateratze-industriaren eta jateko koipeak lortzeko industriaren azpisektore guztiak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
8160.1381 Olioak eta jateko koipeak egiteko edo fintzeko makinetako operadorea. 
Olioak eta jateko koipeak egiteko makinetako operadorea. 
Olioak eta jateko koipeak fintzeko makinetako operadorea. 
Hazi-olioen ontziratze-lineako langilea 
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Haziak eta lehengaiak hartzeko langilea. 
Hazi-olioak eta koipeak prestatzeko eta ateratzeko prozesuko langilea. 
Olioak eta koipeak egiteko langilea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0552_2 
Haziak eta koipekiak hartzeko eta prestatzeko 
prozesua 

90   

MF0553_2 
Hazi-olioak ateratzeko prozesua 110 

UF1087: Hazi-olioak eta 
bestelako koipekiak lortzea 70 

UF1088: Irinak eta opil 
oleaginosoak lortzea 40 

MF0554_2 
Koipeen eta margarinen elaborazioa 90   

MF0555_2 
Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta 
enbalatzeko prozesua 

70 

  

MP0225 
Hazi-olioak eta koipeak lortzeko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

120 

  

Iraupena, guztira 480 
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II LANBIDE-PROFILA  

 

1. gaitasun-atala 
HAZIAK ETA OLIO-INDUSTRIAREN LEHENGAIAK HARTZEKO, 

TRATATZEKO, BILTEGIRATZEKO ETA PRESTATZEKO 
JARDUERAK EGITEA ETA KONTROLATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

HAZI-OLIOEN ATERATZE-LINEAN DAGOZKION ERAGIKETAK 
EGITEA ETA KONTROLATZEA  

 
3. gaitasun-atala 

KOIPEEN ETA MARGARINEN ELABORAZIO-LINEAN 
DAGOZKION ERAGIKETAK EGITEA ETA KONTROLATZEA 

 
4. gaitasun-atala 

HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK ONTZIRATZEKO ETA 
ENBALATZEKO ERAGIKETAK EGITEA ETA KONTROLATZEA 4 

2 

3 
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1. gaitasun-atala: 
HAZIAK ETA OLIO-INDUSTRIAREN LEHENGAIAK HARTZEKO, 
TRATATZEKO, BILTEGIRATZEKO ETA PRESTATZEKO JARDUERAK 
EGITEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0552_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Haziak (ekilorea, koltza, besteak beste) eta bestelako lehengai koipetsuak hartzeko, tratatzeko, biltegiratzeko eta 
prestatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta elementu osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan izatea. 

BI1.1 Hartzeko eremua garbi eta erabiltzeko moduan dagoela egiaztatzen da. 
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, garraio-
sistemen, lehortegien, siloen, baskulen, aurre-tratamenduko eta prentsatzeko ekipamenduen eta bestelako 
osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak modu eta aldizkakotasun egokian gauzatzen 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: Haziak eta lehengai koipetsuak hartzeko, garbitzeko, biltegiratzeko eta prestatzeko jarduerak egitea eta 
kontrolatzea, prozedurari buruzko eskuliburuetan ezarritako aginduen arabera. 

BI2.1 Prozesatu beharreko produktua hartzeko espezifikazioak interpretatzen dira, kalitate-irizpideei, irizpide fisiko-
kimikoei eta bestelako irizpideei dagokienez. 
BI2.2 Makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan eskatzen den sinkronizazioa 
eta erritmoa lortu arte. 
BI2.3 Haziak eta lehengaiak hartzeko prozesua egiten eta kontrolatzen da, eta kalitate-kontrola eta dagokion 
ikuskapena egiten dira. 
BI2.4 Haziak eta lehengai koipetsuak pisatzeko, garbitzeko, lehortzeko eta prestatzeko etapak egiten eta 
kontrolatzen dira. 
BI2.5 Haziak eta lehengai koipetsuak identifikatzen dira loteari dagokionez egokiak ote diren edo prozesatzeko 
prestatuta ote dauden zehazteko (nahastuta edo konbinatuta, kasuan kasu). 
BI2.6 Haziak biltegiratzeko eta/edo siloratzeko prozesua egiten eta kontrolatzen da, eta kalitate-kontrola egiten da, 
beharrezkoa den biltegiratze-denboraren eta hezetasunaren irizpide fisiko-kimikoen arabera. 
BI2.7 Lortutako azpiproduktu, hondakin eta isuriei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 

LB3: Aurre-tratamenduko eta prentsatzeko jarduerak egitea eta kontrolatzea prozedurari buruzko eskuliburuetan 
ezarritako aginduen arabera. 

BI3.1 Garbitzeko, sailkatzeko, azala kentzeko, ehotzeko, zapal-zapal egiteko, egosteko eta prentsatzeko makinak 
eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan eskatzen den sinkronizazioa eta erritmoa 
lortu arte. 
BI3.2 Haziak pisatzeko, garbitzeko eta sailkatzeko prozesuak eta siloen erregulazio-etapak egiten eta kontrolatzen 
dira. 
BI3.3 Azala kentzeko prozesua egiten eta kontrolatzen da, bahetzeko, ehotzeko, ale bihurtzeko, zapal-zapal egiteko 
eta egosteko faseei dagokienez.  
BI3.4 Lortutako azpiproduktu, hondakin eta isuriei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 

LB4: Haziak prentsatze-linean prozesatzea eta haziak hartzeko eta prestatzeko prozesu osoa lotearen amaierako 
ezaugarriak bermatzeko moduan egiten dela egiaztatzen da.  

BI4.1 Prentsatzeko, bereizteko, bibrazioko eta iragazteko etapak produkzioari buruzko argibideen arabera egiten eta 
kontrolatzen dira. 
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BI4.2 Biltegiratze-prozesua egiten eta kontrolatzen da, lehengaiak egoki kontserbatuko direla bermatzeko. 
BI4.3 Lortutako azpiproduktu, hondakin eta isuriei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 
BI4.4 Prentsatze-lineatik lortutako olioak aurrez ezarritako kalitate-espezifikazioak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI4.5 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, oreka berreskuratzeko edo prozesua geldiarazteko neurri 
zuzentzaileak aplikatzen dira, eta, hala badagokio, laguntza teknikoa eskatzen da. 
BI4.6 Kontrolatzen da errendimendu-ratioei laneko argibideetan aurreikusitako marjinetan eusten zaiela. 
BI4.7 Azken produktuaren laginak hartzeko prozesua, identifikazioa eta lekualdatzea ezarritako prozedurei jarraikiz 
egiten dira. 
BI4.8 Lanaren emaitzei, sortutako gorabeherei eta neurri zuzentzaileei, materialen erreferentziei eta erabilitako 
produktuei buruzko informazioa dagokion euskarrietan eta adierazitako zehaztasunez erregistratzen dira. 

LB5: Prozesuan laginak hartzea eta adierazitako saiakuntzak eta probak eskatutako zorroztasunarekin egitea, 
produktuaren kalitatea ezarritako espezifikazioekin bat datorrela ziurtatuta.  

BI5.1 Laginak adierazitako une, leku, modu eta kantitatean hartzen dira, behar bezala identifikatuz eta lekualdatuz, 
laborategiak jasotzen dituen arte aldatzen ez direla bermatzeko. 
BI5.2 Hautatutako tresnak, hau da, pH-metroa, termometroak, buretak eta probak, saiakuntza azkarrak eta 
oinarrizkoak (pH-a, tenperatura, azidotasuna, dentsitatea, purutasuna) egiteko beharrezkoak diren bestelakoak 
egokiak direla egiaztatzen da. 
BI5.3 Laginak prestatzeko eta probak edo saiakuntzak «in situ» egiteko ezarritako protokoloei jarraitzen zaie eta 
emaitzak eskatutako xehetasunarekin lortzen dira. 
BI5.4 «In situ» edo laborategian egindako proben emaitzak ebaluatzen dira, kalitate-ezaugarriak eskatzen diren 
espezifikazioen barruan daudela ziurtatuz. 
BI5.5 Kalitate-kontrol eta -proben emaitzak ezarritako sistema eta euskarriaren arabera erregistratzen eta artxibatzen 
dira. 

LB6: Haziak eta lehengaiak hartzeko eta prestatzeko eremuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak 
hartzea lanpostuan. 

BI6.1 Lanpostu bakoitzean eskatutako norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzen dira hartzeko 
eremuan. 
BI6.2 Lanpostuan ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea eragotziko duen elementurik izango. 
BI6.3 Egiaztatzen da haziak eta lehengai koipetsuak hartzeko eta prestatzeko makinetan eta ekipamenduetan 
segurtasun-gailuak daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar bezala erabiltzen direla. 
BI6.4 Haziak eta lehengai koipetsuak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hartzeko tobera, garraiatzaileak (uhal garraiatzaileak, torloju amaigabeak, bestelakoak). Pisaketa jarraituko baskula 
elektronikoak, garbitzeko makinak, lehortegiak eta siloak. Erregulatzeko toberak, sailkatzeko eta bahetzeko makinak, 
errotak, laminatzeko, egosteko, aletzeko makinak, prentsa pneumatiko jarraituak, bibrobahegailuak, iragazkiak, 
erregulazioko eta biltegiratzeko tangak, elementu elektropneumatikoak, elektronikoak eta bestelakoak prozesua erabat 
sinkronizatzeko eta automatizatzeko. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Prentsa-linean lortutako olioa, biltegiratzeko eta bidalketarako. Opilak, aleak eta/edo laminak gero kimikoki ateratzeko 
(disolbatzaileen bitartez). 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak, prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak, hazi-olioak eta koipeak lortzeari 
dagokionez. Lehengaien eta produktuen erreferentziak. Lotearen azken dokumentazioa. Lan- eta gorabehera-parteak. 
«In situ» kalitate-proben emaitzak, txosten analitikoak. Produktuen segurtasun-fitxak, higienearen eta manipulazioaren 
inguruko jardunbide egokien gidak. Ingurumenaren arloko jardunbide egokien gidak. 
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2. gaitasun-atala: 
HAZI-OLIOEN ATERATZE-LINEAN DAGOZKION ERAGIKETAK EGITEA 
ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0553_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Olioak kimikoki ateratzeko ekipamenduak eta elementu osagarriak prestatzea eta erabiltzeko moduan izatea. 

BI1.1 Ateratzeko eta produkzioko eremua garbi eta erabiltzeko moduan dagoela egiaztatzen da. 

BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da produkzioko, ateratzeko, 
txigortzeko, desolbentizatzeko, ehotzeko eta destilatzeko ekipamenduen eta ekipamendu osagarrien garbiketa 
argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta erabiltzeko prest daudela. 

BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak modu eta aldizkakotasun egokian gauzatzen dira.  
BI1.4 Ateratzeko eremuko ekipamenduak produkzio-programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira. 

BI1.5 Gelditzeko edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira, beti. 

BI1.6 Ateratzeko ekipamenduetan eta makinetan ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzen dira. 

BI1.7 Olioak kimikoki ateratzeko eremuko ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi 
egiten dira eta konpondu egiten dira edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB2: Olioak kimikoki ateratzeko prozesua egitea eta kontrolatzea, prozedurari buruzko eskuliburuetan ezarritako 
aginduen arabera. 

BI2.1 Prozesatu beharreko produktuaren espezifikazioak interpretatzen dira, kalitate-irizpideei eta irizpide fisiko-
kimikoei dagokienez. 

BI2.2 Ateratzeko makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan eskatzen den 
sinkronizazioa eta erritmoa lortu arte. 

BI2.3 Ateratzeko, solbentizazioko, desolbentizazioko eta destilazioko etapak egiten eta kontrolatzen dira. 

BI2.4 Klarifikatzeko, ezpurutasunak desagerrarazteko, goma kentzeko, saponifikatzeko, neutralizatzeko, kolorea 
kentzeko, zuritzeko eta winterizatzeko jarduerak egiten eta kontrolatzen dira. 

BI2.5 Elikagaien gehigarriak (bitaminak, gantz-azidoak, kontserbagarriak, koloratzaileak, antioxidatzaileak) 
formulatzeko, prestatzeko eta olioari gehitzeko jarduerak egiten eta kontrolatzen dira. 

BI2.6 Opil birrindua identifikatzen da loteari dagokionez egokia den eta prozesatzeko prestatuta ote dagoen 
zehazteko (nahastuta edo konbinatuta, kasuan kasu). 

BI2.7 Lortutako olioa biltegiratu eta kontrolatu egiten da. 

BI2.8 Lortutako azpiproduktu, hondakin eta isuriei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 

LB3: Ateratzeko faseko azpiproduktuak lortzeko jarduerak egitea eta kontrolatzea, prozedurari buruzko eskuliburuetan 
ezarritako aginduen arabera. 

BI3.1 Lortutako azpiproduktua (irinak) egiaztatu eta espezifikazioekin bat datorrela ziurtatzen da. 

BI3.2 Azpiproduktuak (irinak) ezarritako prozeduraren arabera ehotzen eta kontrolatzen dira. 

BI3.3 Azpiproduktuaren biltegiratzea, erregistroa eta bidalketa laneko eskuliburuaren eta argibideen arabera egiten 
eta kontrolatzen da. 

BI3.4 Azpiproduktuen koipe-errendimendua eta bestelako parametro fisiko-kimikoak ezarritako prozeduraren arabera 
egiten eta kontrolatzen dira. 

BI3.5 Ateratzeko faseko azpiproduktuak lortzeko eragiketetako emaitzak argibideen arabera erregistratzen dira, 
esleitutako formatuan. 

LB4: Prozesuak eta olioak aurrez ezarritako kalitate-irizpideak betetzen dituztela egiaztatzea. 
BI4.1 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, oreka berreskuratzeko edo prozesua geldiarazteko neurri 
zuzentzaileak aplikatzen dira, eta, hala badagokio, laguntza teknikoa eskatzen da. 

BI4.2 Kontrolatzen da hazi-olioen errendimendu-ratioei laneko argibideetan aurreikusitako marjinetan eusten zaiela. 

BI4.3 Lortutako hazi-olioen laginak hartzeko prozesua, identifikazioa eta lekualdatzea ezarritako prozedurei jarraikiz 
egiten dira. 
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BI4.4 Lanaren emaitzei, sortutako gorabeherei eta neurri zuzentzaileei, materialen erreferentziei eta erabilitako 
produktuei buruzko informazioa dagokion euskarrietan eta adierazitako zehaztasunez erregistratzen dira. 

LB5: Hazi-olioak ateratzeko eremuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak hartzea lanpostuan. 
BI5.1 Lanpostu bakoitzean eskatutako norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzen dira hazi-olioak 
kimikoki ateratzeko eremuan. 

BI5.2 Lanpostuan ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea eragotziko duen elementurik izango. 

BI5.3 Egiaztatzen da hazi-olioak ateratzeko makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta 
funtzionatzen dutela, eta behar bezala erabiltzen direla. 

BI5.4 Bitarteko eta azken produktuak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua:  

 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ateratzeko, solbentizatzeko, hozteko, desolbentizatzeko, destilatzeko, fintzeko, ehotzeko, neutralizatzeko eta 
winterizatzeko makinak, zentrifugoak, ontziz aldatzeko ponpak, usaina kentzekoak, lurrun-galdarak, kolorea kentzekoak, 
bahegailu bibratzaileak. 

 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Hazi-olioak. Azpiproduktuak. Produkzioko txostenak eta parteak. Txosten analitikoak eta biltegiratzeari eta/edo 
bidalketari buruzkoak. Makinen mantentze-lanei buruzko erregistroak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kalitate-plana. Higienearen eta manipulazioaren inguruko jardunbide egokiei buruzko argibide teknikoak. Hazi-olioak 
ateratzeari buruzko laneko argibideak. Ateratzeko makinen argibideen eskuliburuak. Hazien eta lehengaien hornitzaileen 
homologazio-zerrenda. Fitxa teknikoak eta segurtasunekoak. Produkzioko txostenak eta parteak, txosten analitikoak eta 
biltegiratzeari eta/edo bidalketari buruzkoak. Makinen erregistroak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
KOIPEEN ETA MARGARINEN ELABORAZIO-LINEAN DAGOZKION 
ERAGIKETAK EGITEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0554_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Jateko koipeak eta margarinak egiteko beharrezkoak diren ekipamendu eta baliabide osagarriak prestatzea eta 
erabiltzeko moduan mantentzea. 

BI1.1 Jateko koipeak eta margarinak produzitzeko eremua garbi eta erabiltzeko moduan dagoela egiaztatzen da.  
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da produkzio-ekipamenduen, 
baskulen, hidrogenatzeko, nahasteko, emultsionatzeko, hozteko, moldekatzeko makinen eta elementu osagarrien 
garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten dela eta erabiltzeko prest daudela. 

BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak modu eta aldizkakotasun egokian gauzatzen dira. 

BI1.4 Jateko koipeak eta margarinak lortzeko ekipamenduak produkzio-programaren arabera hautatzen eta 
prestatzen dira. 

BI1.5 Gelditzeko edo abiarazteko eragiketak laneko eskuliburuetan edo argibideetan ezarritako sekuentzien arabera 
egiten dira. 

3 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

14

BI1.6 Ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak beti betetzen dira. 

BI1.7 Jateko koipeak eta margarinak egiteko ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, 
balioetsi egiten dira eta konpondu egiten dira edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB2: Margarinak egiteko prozesu guztiak egitea eta kontrolatzea. 
BI2.1 Prozesatu beharreko margarina-mota guztien espezifikazioak interpretatzen dira. 

BI2.2 Margarinak egiteko makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan eskatzen 
den sinkronizazioa eta erritmoa lortu arte. 

BI2.3 Olioak hautatzen dira margarinak egiteko. 

BI2.4 Hidrogenazio-mota guztietako prozesuak ezarritako laneko argibideen arabera egiten eta kontrolatzen dira. 

BI2.5 Osagaiak pisatzeko eta nahasteko prozesua zehaztutako formulazioaren arabera egiten eta kontrolatzen da. 

BI2.6 Orea emultsionatzeko, hozteko eta moldekatzeko jarduerak ezarritako kalitate- eta prozesatze-arauen arabera 
egiten eta kontrolatzen dira. 

BI2.7 Lortutako margarina biltegiratu eta kontserbatu egiten da, prozesu horiek egokiak direla kontrolatuta. 

BI2.8 Lortutako azpiproduktu, hondakin eta isuriei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 

LB3: Jateko koipeak egiteko prozesu guztiak egitea eta kontrolatzea. 
BI3.1 Prozesatu beharreko jateko koipe-mota guztien espezifikazioak interpretatzen dira. 

BI3.2 Jateko koipeak egiteko makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari buruzko argibideetan 
eskatzen den sinkronizazioa eta erritmoa lortu arte. 

BI3.3 Jateko koipeak egiteko olioak hautatzen dira. 

BI3.4 Koipea hidrogenatzeko mota guztietako prozesuak egiten eta kontrolatzen dira. 

BI3.5 Orea emultsionatzeko, hozteko, moldekatzeko eta jalkitzeko jarduerak egiten eta kontrolatzen dira.  
BI3.6 Lortutako koipea biltegiratzeko eta kontserbatzeko prozesua egiten eta kontrolatzen da. 

BI3.7 Lortutako azpiproduktu, hondakin eta isuriei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 

BI3.8 Osagaiak pisatzeko eta nahasteko prozesua zehaztutako formularen arabera egiten eta kontrolatzen da. 

LB4: Koipeek eta margarinek aurrez ezarritako kalitate-irizpideak betetzen dituztela egiaztatzea. 
BI4.1 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, oreka berreskuratzeko edo prozesua geldiarazteko neurri 
zuzentzaileak aplikatzen dira, eta, hala badagokio, dagokion laguntza teknikoa eskatzen da. 

BI4.2 Kontrolatzen da jateko koipeen eta margarinen errendimendu-ratioei laneko argibideetan aurreikusitako 
marjinetan eusten zaiela. 

BI4.3 Egindako jateko koipeen eta margarinen laginak hartzeko prozesua, identifikazioa eta lekualdatzea ezarritako 
prozedurei jarraikiz egiten dira. 

BI4.4 Lanaren emaitzei, sortutako gorabeherei eta neurri zuzentzaileei, materialen erreferentziei eta erabilitako 
produktuei buruzko informazioa dagokion euskarrietan eta adierazitako zehaztasunez erregistratzen dira. 

LB5: Jateko koipeen eta margarinen elaborazio-eremuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak hartzea 
lanpostuan. 

BI5.1 Lanpostu bakoitzean eskatutako norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzen dira jateko koipeen 
eta margarinen elaborazio-eremuan. 

BI5.2 Lanpostuan ez da arriskutsua izan daitekeen edo bestelako lanak egitea eragotziko duen elementurik izango. 

BI5.3 Egiaztatzen da jateko koipeak eta margarinak egiteko makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak 
daudela eta funtzionatzen dutela, eta behar bezala erabiltzen direla. 

BI5.4 Bitarteko produktuak, margarinak eta jateko koipeak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz 
manipulatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hidrogenatzeko makinak, irabiatzeko-berotzeko ontziak, solidifikatzeko danborrak, baskula elektronikoak, hozteko 
makinak, lurrun-galdarak, autoklabeak, nahasteko eta moldekatzeko makinak, ontziz aldatzeko ponpak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Margarinak eta jateko koipeak. Azpiproduktuak. Produkzioko txostenak eta parteak. Txosten analitikoak eta 
biltegiratzeari, kontserbatzeari eta/edo bidalketari buruzkoak. Makinen mantentze-lanei buruzko erregistroak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Kalitate-plana. Higienearen eta manipulazioaren inguruko jardunbide egokiei buruzko argibide teknikoak. Jateko koipeak 
eta margarinak produzitzeko laneko argibideak. Makinen argibideen eskuliburuak. Hornitzaileen homologazio-zerrenda. 
Fitxa teknikoak eta segurtasunekoak. Produkzioko txostenak eta parteak, txosten analitikoak eta biltegiratzeari eta/edo 
bidalketari buruzkoak. Makinen eta ekipamenduen erregistroak. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. gaitasun-atala:  
HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK ONTZIRATZEKO ETA ENBALATZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0555_2 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta makina osagarriak 
prestatzea eta erabiltzeko moduan izatea. 

BI1.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko eremua garbi eta erabiltzeko moduan dagoela egiaztatzen da. 
BI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran egiaztatzen da ontziratzeko eta enbalatzeko 
ekipamenduen, garraio-sistemen eta osagarrien garbiketa argibideetan ezarritako jarraibideak kontuan hartuta egiten 
dela eta erabiltzeko prest daudela. 
BI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak modu eta aldizkakotasun egokian gauzatzen dira ontziratzeko eta 
enbalatzeko linean. 
BI1.4 Ekipamenduak ontziratzeko eta enbalatzeko programaren arabera hautatzen eta prestatzen dira. 
BI1.5 Ontziratzeko eta enbalatzeko linea 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 Ontziratzeko eta enbalatzeko lineako ekipamenduen funtzionamenduaren anomaliak detektatzen dira, balioetsi 
egiten dira eta konpondu egiten dira edo mantentze-zerbitzuari jakinarazten zaizkio. 

LB2: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko materialak prestatzea eta ekipamendu 
espezifikoak erregulatzea prozedurari buruzko eskuliburuetan ezarritako aginduen arabera. 

BI2.1 Prozesatu beharreko hazi-olioaren edo koipeen ontziratzeko espezifikazioak interpretatzen dira. 
BI2.2 Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko lineako makinak eta ekipamenduak erregulatzen dira produkzioari 
buruzko argibideetan eskatzen den sinkronizazioa eta erritmoa lortu arte. 
BI2.3 Biltegian eskatzen da kontsumigarriz hornitzeko, produkzio-erritmoaren arabera. 
BI2.4 Egiaztatzen da ontziratzeko materialak behar bezala jarrita daudela eta landuko den loterako egokiak direla. 
BI2.5 Ontziratu, egokitu eta enbalatu behar diren hazi-olioak eta koipeak identifikatzen dira loteari dagokionez 
egokiak ote diren eta prozesatzeko prestatuta ote dauden zehazteko (nahastuta edo konbinatuta, kasuan kasu). 
BI2.6 Egiaztatzen da etiketak egokiak direla ontzirako eta inskripzioak prozesatutako loteari dagozkiola. 
BI2.7 Egiaztatzen da ontzien eta enbalajeen egokitzapena egokia dela eta produktuari buruz jasotako argibideekin 
bat datorrela. 

LB3: Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko lana egiteko behar diren kontsumigarriak badaudela kontrolatzea eta 
lortutako produktuek eta hondakinak behar bezala tratatzen direla ziurtatzea. 
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BI3.1 Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko linea materialez eta produktuz hornitzeko prozesuan kantitatea, 
denbora, tokia eta modua egokiak direla egiaztatzen da, prozesuaren jarraitutasuna ahalbidetzeko.  
BI3.2 Egiaztatzen da «in situ» osatu ez diren ontziak laneko espezifikazioetan ezarritako baldintzen arabera 
garbitzen direla. 
BI3.3 Botatzeko materialei eta produktu amaituei dagokienez, espezifikazioak betetzen ez dituztenak adierazitako 
moduan eta tokira lekualdatzen direla egiaztatzen da, birziklatzeko edo tratatzeko. 
BI3.4 Egokitzeko materialak esleitutakoak direla eta produktuaren aurkezpen komertzialarekin bat datozela 
egiaztatzen da. 

LB4: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko linean jardutea eta ontziak prozesatzea. 
BI4.1 «In situ» egindako ontzien osaera kontrolatzen da eta ezaugarriak (forma, tamaina, lodiera, soldadura, 
geruzak) prozesuaren eskuliburuan zehaztutakoak direla bermatzen da. 
BI4.2 Laginketaren eta ondorengo pisatzearen bitartez, ziurtatzen da produktuaren dosifikazioa ezarritako mugen 
barruan dagoela. 
BI4.3 Ontziaren ixtea eta zigilatzea eragiketari buruzko eskuliburuan eta argibideetan zehazten denera egokitzen 
dira, hazi-olio eta koipe bakoitzaren kasuan. 
BI4.4 Egiaztatzen da etiketen testua egokia eta osatua dela identifikatzeko eta ondorengo kontrola gauzatzeko, eta 
etiketak behar bezala eta dagokion tokian itsatsita daudela ontzian. 
BI4.5 Ontziratutako hazi-olioa edo koipea behar bezala eta dagokion lekura eramaten da ondorengo prozesuen edo 
biltegiratzeen arabera. 
BI4.6 Ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuan kontsumitutako materialak eta produktuak kontabilizatzen dira, eta 
soberakoak prestatu egiten dira erabiltzeko, eta behar izanez gero, hornidura-eskaerak aldatu egiten dira. 
BI4.7 Azken produktuaren egokitzapena espezifikazioetan aurreikusitako lotearen eta ereduaren arabera egiten da. 

LB5: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko linean gauzatutako prozesua lotearen amaierako 
ezaugarriak bermatzeko moduan egiten dela egiaztatzea. 

BI5.1 Egiaztatzen da ontziratzeko ingurunearen edo atmosferaren ezaugarriei eragiketari buruzko argibideetan 
jasotako mailetan eusten zaiela. 
BI5.2 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, oreka berreskuratzeko edo prozesua geldiarazteko egokiak 
diren neurriak aplikatzen dira, eta, hala badagokio, laguntza teknikoa eskatzen da. 
BI5.3 Kontrolatzen da errendimendu-ratioei laneko argibideetan aurreikusitako marjinetan eusten zaiela. 
BI5.4 Azken produktuaren laginak hartzeko prozesua, identifikazioa eta lekualdatzea ezarritako prozedurei jarraikiz 
egiten dira. 
BI5.5 Lanaren emaitzei, sortutako gorabeherei eta neurri zuzentzaileei, materialen erreferentziei eta erabilitako 
produktuei buruzko informazioa dagokion euskarrietan eta adierazitako zehaztasunez erregistratzen dira. 

LB6: Ontziratzeko eta enbalatzeko eremuan segurtasuna bermatzeko behar diren babes-neurriak hartzea lanpostuan. 
BI6.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko eremuan eskatutako norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzen 
dira. 
BI6.2 Ontziratzeko, egokitzeko eta enbalatzeko eremuan ez da arriskutsuak izan daitezkeen edo bestelako lanak 
egitea eragotziko duten elementurik izango. 
BI6.3 Egiaztatzen da ontziratzeko eta enbalatzeko makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak daudela eta 
funtzionatzen dutela, eta behar bezala erabiltzen direla. 
BI6.4 Ontziak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ontziak prestatzeko eta osatzeko ekipamenduak: despaletizagailuak, garbitzeko makinak (haizatzeko makina, uretan 
pasatzeko makina, garbigailua). Aurreformen moldekatzeko eta haizatzeko makina, termoformagailuak. Ontziratze-
lineak: dosifikatzeko, betetzeko, poltsaratzeko, ixteko, tapoiak jartzeko, zigilatzeko, soldatzeko, prezintatzeko, 
markatzeko eta etiketak jartzeko makinak. Babesteko gailuak ekipamendu eta makinetan. Ontzia egokitzeko linea. 
Produktua egokitzeko materialak. Enbalatzeko hainbat material. Enbalatzeko makinak (eskuzkoak eta automatikoak). 
Enbalatzeko linea automatikoak eta material osagarria. Enbalatze-linearen kontrol-erregistro informatikoak. Enbalatzeko, 
paletetan ipintzeko eta biltegiratzeko material osagarria. Etiketak eta enbalajea identifikatzeko itsasgarriak 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Hazi-olioak eta jateko koipeak ontziratuta eta egokituta, biltegiratzeko, merkaturatzeko eta saltzeko prest. Enbalatzeari 
buruzko txostenak eta parteak. Elikagaiak enbalatuta ezarritako planaren arabera. Paletetan ipintzeko, biltegiratzeko 
eta/edo bidalketarako prozesuan gainbegiratzeko txostenak. Enbalatzeko makinen mantentze-lanei buruzko 
erregistroak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak, prozedura-eskuliburuak eta laneko argibideak, ontziratzeko, egokitzeko eta 
enbalatzeko prozesuari dagokionez. Materialei eta produktuei buruzko erreferentziak. Lotearen azken dokumentazioa. 
Lan- eta gorabehera-parteak. «In situ» kalitate-proben emaitzak. Produktuen segurtasun-fitxak, higienearen eta 
manipulazioaren inguruko jardunbide egokien gidak. Ingurumenaren arloko jardunbide egokien gidak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
HAZIAK ETA KOIPEKIAK HARTZEKO ETA PRESTATZEKO PROZESUA 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HAZI-OLIOAK ATERATZEKO PROZESUA 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KOIPEEN ETA MARGARINEN ELABORAZIOA 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK ONTZIRATZEKO ETA ENBALATZEKO 

PROZESUA 
 

 

5. prestakuntza-modulua:  
HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK LORTZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

3 

4 

5 
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1. prestakuntza-modulua:  
HAZIAK ETA KOIPEKIAK HARTZEKO ETA PRESTATZEKO PROZESUA 
 

Kodea: MF0552_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0552_2: Haziak eta olio-industriaren materiak hartzeko, tratatzeko, 

biltegiratzeko eta prestatzeko jarduerak egitea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Olio- eta koipe-mota guztien ezaugarriak dagokien lehengaiarekin lotzea, eta sorburua eta jatorria zerrendatzea.  

EI1.1 Olioak egiteko erabiltzen diren hazien barietateak identifikatzea eta kontsumoan duten garrantzia ez ezik, herrialde 
produzitzaileen banaketa geografikoa ere adieraztea. 
EI1.2 Olioen eta landare-koipeen ezaugarriak eta izaera fisikoa deskribatzea eta elaboraziorako egokitasunarekin lotzea. 
EI1.3 Olioen eta koipeen zaharmintasuna ezagutzea eta alterazio horiek eragiten dituzten arrazoiak ez ezik, saihesteko 
tratamenduak ere azaltzea. 
EI1.4 Olio-mota guztien eta animalia-jatorriko koipeen ezaugarriak eta jatorrizko lehengaiarekin duten lotura definitzea. 
EI1.5 Animalia-jatorriko koipeen eta olioen kontsumoaren ezaugarriak zehaztea eta horien zertarako nagusiak 
adieraztea. 

A2: Haziak hartzeko eta prestatzeko ekipamenduen eskakizunak eta horien lehen mailako mantentze-eragiketak 
identifikatzea, eta horiek garbitzeko eta prest jartzeko eragiketak egitea.  

EI2.1 Haziak eta lehengaiak hartzeko eta prestatzeko erabiltzen diren ekipamenduen funtzionabilitatea eta multzo, gailu 
edo elementu nagusien funtzionamendua eta eraketa azaltzea, kontzeptuak eta terminologia egoki erabilita eta funtzioak 
eta ekarpena identifikatuta. 
EI2.2 Hartzeko makinak eta ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI2.3 Hartzeko makina eta ekipamenduen garbiketa egitea, eskuzko prozeduren eta/edo prozedura automatikoen 
bitartez, prozesu eta produktuetan eskatutako mailak lortuz. 
EI2.4 Ekipamenduetan haziak prestatzeko eta hartzeko prozesu-mota bakoitzerako eskatutako egokitzapenak egitea.  
EI2.5 Ekipamenduak geldiarazteko/abiarazteko eragiketen sekuentziari jarraitzea eta sekuentzia hori betetzea. 
EI2.6 Hazi oleaginosoak hartzeko eta prestatzeko ekipamenduen mantentze-lanetako argibideak interpretatzea eta 
zainketa eta arreta handiena eskatzen duten elementuak adieraztea. 
EI2.7 Haziak eta bestelako lehengaiak hartzeko eta prestatzeko makinen eta ekipamenduen ohiko erabileran sortzen 
diren anomalia ohikoenak azaltzea. 

A3: Haziak eta lehengai koipetsuak hartzeko, biltegiratzeko, garbitzeko eta prestatzeko teknikak aplikatzea, eskatzen den 
kalitatea eta errendimendu optimoa lortzeko beharrezkoak diren ekipamenduak trebetasunez, zehaztasunez eta 
segurtasunez erabilita. 

EI3.1 Lehengaiek iristean duten egoera eta hartzeko eta prestatzeko prozesuaren hasieran izan behar dituzten 
ezaugarriak konparatzea, aldaketak prozesuaren eraginkortasunarekin lotuz. 
EI3.2 Hazi-mota bakoitzak eskatzen dituen hautatzeko, garbitzeko, lehortzeko, siloratzeko eta bigarren aldez lehortzeko 
eragiketak deskribatzea, kasu bakoitzean eragiketa horien aplikazioa, beharrezko makinak eta horretarako baldintzak 
adieraziz. 
EI3.3 Hartzeko eta prestatzeko fasean lortutako hondakin-mota guztiak eta hondakin horiek desagerrarazteko eta 
biltzeko metodoak deskribatzea, baita izan ditzaketen aprobetxamenduak ere. 
EI3.4 Haziak hartzeko, garbitzeko eta biltegiratzeko makinak eta ekipamenduak erregulatzea, produkzioari buruzko 
argibideetan eskatzen den sinkronizazioa eta erritmoa lortu arte. 
EI3.5 Haziak eta lehengai koipetsuak hartzeko eta prestatzeko etapak kontrolatzea adierazitako puntuetan eta beha 
daitezkeen gorabeherak laneko parteetan jasotzea. 
EI3.6 Berehalako kalitate-kontrola egitea, hartutako hazien eta lehengai koipetsuen pisuari, purutasunari, egoerari eta 
bestelako ezaugarriei dagokienez. 
EI3.7 Haziak eta bestelako lehengaiak biltegiratzeko eta/edo siloratzeko baldintzak kontrolatzea adierazitako irizpide 
fisiko-kimikoen arabera. 
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A4: Hazi oleaginosoen aurre-tratamenduko eta prentsatzeko jarduerak deskribatzea eta antolatzea prozedurari buruzko 
eskuliburuetan ezarritako aginduen arabera. 

EI4.1 Aurre-tratamenduko (hezetzea, lehortzea, lurruntzea, jalkitzea, bigarren aldez lehortzea eta azala kentzea) 
ekipamenduak eta makinak ezagutzea, baita birrintzekoak eta prentsatzekoak ere. 
EI4.2 Aurre-tratamenduko eta prentsatzeko eragiketak egiaztatzea eta eragiketa horiek behar diren ekipamenduekin eta 
lortutako produktuarekin lotzea, kontrol-parametroak eta baldintzak identifikatuta (bereziki, haustura-maila optimoa). 
EI4.3 Birrindutako produktua berotzeko eragiketak eta lortutako pastaren gain (ateratako pasta) lurrunak eragiten duen 
efektua interpretatzea, kalitate-adierazleen arabera kalitatea balioetsita. 
EI4.4 Hazien aurre-tratamenduaren eta prentsatzearen ondoriozko hondakinak eta azpiproduktuak zertarako erabil 
daitezkeen eta zer tratamendu jasan ditzaketen adieraztea eta argudiatzea, ezaugarriak eta erabilgarritasuna kontuan 
izanik. 
EI4.5 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, prozesuaren oreka berreskuratzeko neurri zuzentzaileak 
aplikatzea. 

A5: Haziak hartzeko eta prestatzeko prozesua lotearen amaierako ezaugarriak bermatzeko moduan egiten dela egiaztatzea. 
EI5.1 Hartutako hazien eta lehengaien kalitatea kontrolatzeko plana aplikatzea ezarritako eskakizunei jarraikiz. 
EI5.2 Gorabeherak edo desbideratzeak baldin badaude, oreka berreskuratzeko edo prozesua geldiarazteko neurri 
zuzentzaileak aplikatzea. 
EI5.3 Errendimendu-ratioak espezifikazio teknikoetan ezarritako tarteen barruan daudela kontrolatzea. 
EI5.4 Hartutako produktuaren lotea identifikatzea eta erregistratzea ezarritako argibide teknikoen arabera, trazabilitatea 
egiteko. 

A6: Saiakuntzak probak (azidotasuna, kolorea, pH-a) egitea, produkzio-prozesuan hartutako laginen emaitzak egiaztatzeko. 
EI6.1 Lagina argibideen eskuliburuan zehaztutako biltzeko tokiaren, formaren eta moduaren arabera hartu dela 
identifikatzea. 
EI6.2 Saiakuntza azkarretarako neurketa-ekipamenduak kalibrazio-planean ezarritako parametroen barruan daudela 
egiaztatzea. 
EI6.3 Egindako proben emaitzak interpretatzea, kalitate-parametroak eskatutako espezifikazioen barruan daudela 
egiaztatuz. 
EI6.4 Kalitate-eskuliburuan ezarritako neurri zuzentzaileak detektatutako desbideratzeei aplikatzea, dagokion txostena 
emanez. 

A7: Haziak eta lehengai koipetsuak hartzeko eta prestatzeko prozesu osoan segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren 
babes-neurriak aplikatzea. 

EI7.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonalak identifikatzea eta erabiltzea.  
EI7.2 Makina eta ekipamenduetako segurtasun-gailu guztiak identifikatzea eta erabiltzea. 
EI7.3 Produktuak manipulatzean aplikatu beharreko babes-neurriak egokiak direla egiaztatzea. 
EI7.4 Norbera babesteko ekipamenduen mantentze-lanetako plana aplikatzea mantentze-lanetako argibide teknikoen 
arabera 

 

Edukiak: 
1. Landare-jatorriko olioak. 

- Garrantzia eta banaketa geografikoa. Herrialde produzitzaileak. 
- Kontsumoa munduan eta Espainian. 

- Olioak eta koipeak. Zenbat gantz-azido duten. 
- Olio eta koipeen izaera fisikoa. 

- Zaharmintasuna. Kontzeptuak eta saihesteko tratamenduak. 
- Hazi oleaginosoen motak. 

• Ezaugarri orokorrak. Konposizioa. 
• Hazi oleaginoso nagusien deskribapena.  
• Soja.  
• Ekilorea.  
• Kakahuetea.  
• Kotoia.  
• Artoa.  
• Kartamoa.  
• Bestelakoak. 
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- Fruitu oleaginosoen motak (olibak izan ezik). 

• Ezaugarri orokorrak. Konposizioa. 
� Fruitu oleaginoso nagusien deskribapena. 

� Palma.  
� Kokoa.  
� Bestelakoak. 

2. Animalia-jatorriko koipeak eta olioak. 
- Garrantzia eta banaketa geografikoa. Herrialde produzitzaileak. 
- Kontsumoa munduan eta Espainian. 
- Animalia-jatorriko koipeen eta olioen motak 

- Animalia itsastarrenak. Ezaugarriak. 
- Animalia lehortarrenak. Ezaugarriak. 
- Animalia-jatorriko koipeen eta olioen zertarako nagusia. 

3. Hazi oleaginosoak hartzea eta biltegiratzea. 
- Lehengaien ezaugarriak hartze-prozesuaren hasieran. 

- Sarrerako kontrolak eta erregistroak hazi oleaginosoen trazabilitate-prozesua egiteko.  
- Hazien prestaketa hartze-prozesuan.  
- Lehengaiaren hautaketa. 

- Hartze-prozesuko eragiketak: pisatzea, baskulen maneiua, haziak ikuskatzea, lehortzea, garbitzea, siloratzea, 
bigarren aldiz lehortzea, biltegiratzea eta haziak kontserbatzea. 

- Laneko parteak egitea, gorabeherak jasotzea. 

- Hautaketa-parametroak: pisatzea, purutasuna, hezetasuna, bestelakoak. 
- Hartze-ekipamenduak: baskulak, amaigabeak, baheak, toberak. Ekipamendu horien funtzionamendua eta osaera 
- Garbitzeko eta lehortzeko ekipamenduak. 

- Biltegiratzea: biltegiratzeko toberak eta siloak. 
- Haziak hartzeko eta biltegiratzeko ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak. Erregulazioa eta garbiketa. 
- Hartze-ekipamenduetako anomalia ohikoenak. 
- Haziak hartzeko eta prestatzeko prozesuan lehengaiek izan ditzaketen gorabeherak edo desbideratzeak. 
- Neurri zuzentzaileak aplikatzea lehengaietan desbideratzerik izanez gero. 
- Hazi oleaginosoen hartze-prozesuan sortutako hondakinak. 
- Hondakinak desagerrarazteko eta biltzeko metodoak. 
- Hartze-prozesuan sortutako hondakinen aprobetxamendua. 

4. Fruitu oleaginosoak eta animalia-koipeak hartzea eta biltegiratzea. 
- Sarrerako kontrolak eta erregistroak fruitu oleaginosoen eta animalia-koipeen trazabilitatea egiteko. 
- Fruitu oleaginosoak eta animalia-koipeak hartzeko eta biltegiratzeko ekipamenduen lehen mailako mantentze-

lanak eta erregulazioa. 
- Hautaketa-parametroak. 

• Fruitu oleaginosoak. 

• Jatorri itsastarreko koipeak eta piezak. 

• Jatorri lehortarreko koipeak eta piezak. 
- Biltegiratze hotza. 

• Ganberen kontrola eta maneiua sartzen den produktuaren ezaugarrien arabera. 

• Salgaien kokapena. Ixteko eta segurtasuneko sistemak. 
• Detekta daitezkeen anomaliak eta akatsak. 

• Gorabeheren parteak eta erregistroak. Markaketak. 
• Barne-lekualdaketak. Higieneari dagokionez, kontuan hartu beharreko alderdiak eta neurriak. 
• Lortutako hondakinak. 

• Hondakinak desagerrarazteko eta biltzeko metodoak. 

• Hondakinen aprobetxamendua.  

5. Hazi eta fruitu oleaginosoen aurre-tratamendua eta prentsatzea. 
- Aurre-tratamenduko, birrintzeko eta prentsatzeko makinak eta ekipamenduak. 

- Hazien eta fruituen garbiketa eta prestaketa. Faseak. 
- Makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak. 

• Prest jartzea. 
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• Higieneari eta segurtasunari dagokienez, kontuan hartu beharreko alderdiak. 

- Prestaketa-eragiketak.  
• Silo erregulatzailea.  
• Pisaketa-kontrola.  
• Sailkapena. 

• Garbiketak.  
• Hazien egokitzapena: lurruna edo ura, lehortzea, bahetzea, xurgatzea, berotzea. 
• Fruitu oleaginosoen egokitzapena. Azala kentzea, mamia kentzea. 

- Birrintzeko eta prentsatzeko eragiketak. 

• Arrabolekin edo mailuekin ehotzea. 

• Zapal-zapal egitea. Pasta lortzea. 
• Prentsa hidraulikoetan prentsatzea etenekin (irekita edo itxita) edo etenik gabe. 

• Egostea. 

• Lehen olioa (olio gordina) lortzea. 

• Bahe bibratzailean garbitzea. Iragaztea. 
- Azala eta bestelako hondakinen prozesatzea. Ehotzea, aletzea, aleak hoztea, biltegiratzea eta zertarakoak. 
- Pastaren prestaketa ateratze-prozesurako. Opilak birrintzea. 
- Aurre-tratamenduko eta prentsatzeko prozesuan lortutako azpiproduktuak eta hondakinak. 

6. Kalitate-kontrolak hartzeko, aurre-tratamenduko eta prentsatzeko prozesuetan. 
- Laginak hartzea prozedura-eskuliburuan adierazitako unean, tokian eta moduan. 

- Saiakuntza azkarrak produkzio-prozesuan: azidotasuna, kolorea, pH-a. 
- Neurtzeko ekipamenduen maneiua. 
- Saiakuntza azkarretarako kalibrazio-plana aplikatzea. 
- Lagin bakoitzerako espezifikazioak. 
- Emaitzen balioespena eta erregistroak. 

- Neurri zuzentzaileak. Kalitate-eskuliburuaren maneiua. 
- Detektatutako desbideratzeen txostenak egitea. 
- Kalitate-kontrola haziak eta lehengaiak hartzeko eta prestatzeko eremuan. 
- Hazien eta lehengaien kalitate-kontroleko parametro fisikoak, kimikoak eta fisiko-kimikoak. 
- Hartzeko eta prestatzeko prozedurak, prozesuak eta argibide teknikoak. 
- Ateratako pastaren kalitate-adierazleak. 
- Analisiaren emaitzen interpretazioa. 

7. Segurtasuna eta higienea hartzeko, prestatzeko eta prentsatzeko prozesuan. 
- Lanpostu edota lan-eremu bakoitzerako behar diren babes-ekipamendu pertsonalak (NBEak). 
- Neurri pertsonal higienikoak janarien manipulazioan. 
- Norbera babesteko ekipamenduen mantentze-lanetako plana. 

- Segurtasun-gailuak makinetan eta ekipamenduetan. Egiaztapenak. 
- Eragiketak gauzatzean kontuan hartu beharreko alderdiak. Prebentzio-neurriak. 
- Lan-eremuen garbitasuna. 

- Istripu-kasuan nola jokatu. Lehen laguntzak. 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
HAZI-OLIOAK ATERATZEKO PROZESUA 
 

Kodea: MF0553_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0553_2: Hazi-olioen ateratze-linean dagozkion eragiketak egitea eta 

kontrolatzea.  
Iraupena: 110 ordu 
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2.1 prestakuntza-atala 
HAZI-OLIOAK ETA BESTELAKO KOIPEKIAK LORTZEA 
 
Kodea: UF1087 
 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, olioak 

ateratzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Olioak ateratzeko beharrezkoak diren ekipamenduak eta lanabesak zehaztea eta mantentzea. 

EI1.1 Ateratzeko- eta produkzioko eremua garbiketa-planean ezarritako garbitasun- eta erabilera-egoeran dagoela 
egiaztatzea. 
EI1.2 Produzitzeko, ateratzeko, txigortzeko, desolbentizatzeko, ehotzeko eta destilatzeko ekipamenduen eta 
ekipamendu osagarrien garbiketa ezarritako garbiketa-planean ezarritako jarraibideei jarraikiz egiten dela egiaztatzea. 
EI1.3 Lehen mailako mantentze-eragiketak gauzatzea, ezarritako mantentze-planaren arabera.  
EI1.4 Abiarazte- eta gelditze-sekuentziak egitea ezarritako eskuliburuen eta/edo argibide teknikoen arabera. 
EI1.5 Ezarritako segurtasun-arauak eta -mekanismoak betetzea, beti. 
EI1.6 Ekipamenduak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -neurriak identifikatzea. 
EI1.7 Ekipamenduen funtzionamenduaren ondorioz sortutako anomaliak balioestea eta zuzentzea. 
EI1.8 Olioen ateratze-prozesuan erabilitako produkzio-ekipamenduen funtzionamendua eta osaera azaltzea. 
EI1.9 Terminologia egokia erabiltzea, eta ateratzeko instalazioa osatzen duten multzo, gailu eta elementu nagusien 
funtzioak identifikatzea, baita horien banaketa ere. 

A2: Prentsaketatik nahiz disolbatzaile bidezko ateratze-prozesutik lortutako hazi-olioak ateratzeko eragiketak identifikatzea, 
ezarritako produkzio- eta kalitate-irizpideak kontuan hartuta. 

EI2.1 Birrinketaren ondoren egiten diren eragiketak eta berehala lortutako olioaren lorpena deskribatzea, metodo 
mekaniko nagusiak eta bien industria-ezaugarriak bereiziz. 
EI2.2 Sistema mekanikoan lortutako olio-motak aztertzea (olio gordin iragazia eta proteina-opileko olioa), kontsumoan 
zertarako erabiliko diren balioetsiz. 
EI2.3 Disolbatzaile bidezko ateratze-sistemarekin olioa lortzeko eragiketak zehaztea eta aplikatzea, etapa desberdinak, 
horien kontrolak, eta lortzen diren produktuak eta azpiproduktuak adieraziz (ateratako olio fina, koipedun irina eta 
koiperik gabeko irina). 
EI2.4 Hazi-olioak fintzeko jarduerak argudiatzea, etapak (desmuzilaginazioa, desazidotzea, kolorea kentzea, usaina 
kentzea, margarina kentzea eta hidrogenatzea) eta izan daitezkeen olioen nahasketa-eragiketak eta gehigarrien eta 
hobetzaileen gehikuntza-eragiketak adieraziz, kontsumorako produktu optimo bat lortu arte. 
EI2.5 Hazi-olioak ateratzearen ondorioz lortutako azpiproduktuak (opilak eta irinak) azaltzea eta ezagutzea, horien 
ezaugarriak eta zertarakoa adieraziz. 
EI2.6 Landare-olioen kontrol nagusiak ezartzea eta egitea, horien kalitatea eta giza kontsumorako egokitasuna 
egiaztatzeko, azterketa-protokoloei eta indarreko araudiari jarraikiz (dentsitatea, errefrakzio-indizea, solidotze-puntua, 
fusio-puntua, saponifikazio-zenbakia, azidotasun-indizea, iodo-indizea). 
EI2.7 Errendimendu-ratioak espezifikazio teknikoetan ezarritako tarteen barruan mantentzen direla kontrolatzea. 
Lortutako produktu-lotea erregistratzea, argibide teknikoen arabera, trazabilitatea ahalbidetze aldera. 

A3: Bestelako koipekietatik ateratako olioen lorpena deskribatzea eta sailkatzea (landare-koipeak eta animalia-koipeak), 
prozedura-eskuliburuetan ezarritako eskakizunen arabera. 

EI3.1 Olioak edo gurinak eman ditzaketen fruituak edo horien zatiak identifikatzea, prozedurak eta lortzen diren hondakin 
aprobetxagarriak erakutsiz. 
EI3.2 Animalia itsastarretatik lortutako olioak eta koipeak zerrendatzea, eta lortzeko prozesuak eta eratortzen diren 
hondakin aprobetxagarriak azaltzea. 
EI3.3 Animalia lehortarren olioen eta koipeen lorpena deskribatzea eta zerrendatzea, metodo tradizionalen eta, nagusiki, 
industrialen arabera, horretarako adierazitako prozedura teknikoei jarraikiz. 
EI3.4 Fruitu oleaginosoen olioak eta animalietatik lortutako olioak fintzeko eragiketak deskribatzea eta diseinatzea, 
dagokion lan-eskuliburuetan ezarritako prozeduren arabera. 
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EI3.5 Fruitu oleaginosoen olioak, animalia itsastarren olioak eta animalia lehortarren olioak ateratzerakoan sortzen diren 
hondakinak eta zaborretarako zatiak edo isuriak detektatzea, baita horien zertarakoa eta lekualdatzea ere, birziklatuak 
edo tratatuak izateko, ingurumena zaintzeko modu eta leku komenigarrietan. 

A4: Prozesuak nahiz lortutako olioek aldez aurretik ezarritako kalitate-irizpideak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI4.1 Kalitatearen kontrol-plana aplikatzea olioak ateratzeko prozesuetan, arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen 
analisiaren prozedura-eskuliburuaren arabera. 
EI4.2 Olioak ateratzeko prozesuan desbideratzeren edo anomaliaren bat ikusiz gero, neurri zuzentzaile egokiak 
hautatzea. 
EI4.3 Errendimendu-ratioak laneko argibideetan ezarritako marjinen barruan daudela kontrolatzea. 
EI4.4 Laneko eskuliburuan aipatutako laginketak egitea, olioak ateratzeko eta fintzeko prozesuaren barruan eta azken 
produktuan (Olioa), ezarritako protokoloari jarraikiz. 
EI4.5 Olioak ateratzeko eta fintzeko prozesurako kalitatearen kontrol-prozeduretan ikusitako gorabeherak erregistratzea 
eta identifikatzea, aplikatutako neurri zuzentzaileak adieraziz, eta erregistro horiek helaraztea, zehaztutako moduan eta 
jomugarekin. 

A5: Olioak ateratzeko eta fintzeko prozesuan segurtasun eta higiene pertsonala bermatzeko beharrezkoak diren prebentzio- 
eta babes-neurriak aplikatzea. 

EI5.1 Lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu pertsonalak identifikatzea. 
EI5.2 Olioak ateratzeko prozesuan erabiltzen diren materialen eta produktuen maneiuan langilearen eta 
kontsumitzailearen osasungarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren higiene pertsonaleko neurriak ezagutzea eta 
hartzea. 
EI5.3 Olioak ateratzeko eta fintzeko prozesuan erabiltzen diren makinetan eta ekipamenduetan segurtasun-gailuak 
bereiztea, eta horien erabilgarritasuna eta eraginkortasuna egiaztatzea nahitaezkoa denean. 
EI5.4 Babesgabezia-egoeraren bat, istripuren bat edo osasunerako arriskuren bat izanez gero, olioak lortzeko prozesuko 
eragiketetan jarraitu beharreko neurri egokiak zehaztea, segurtasun- eta higiene-eskuliburuko eskakizun espezifikoen 
arabera. 
EI5.5 Ingurumen-jardunbide egokien plana hartzea olioak lortzeko prozesuan, hondakinek eta isuriek pertsonak nahiz 
ingurunea kaltetzen ez dituztela ziurtatzeko. 

 

Edukiak: 
1. Olioak ateratzeko ekipamenduak, makinak, instalazioak eta lanabesak. 

- Hazi oleaginosoetako olioak ateratzea. 

• Nahasgailuak. 

• Errotak. 

• Torlojuzko prentsa. 

• Bibrazio-baheak. 

• Iragazkiak. 

• Ateragailuak. 

• Destilagailuak. 

• Lurrungailuak eta kondentsadoreak. 

•  Fintzeko ekipamenduak. 
- Fruitu oleaginosoetako olioak ateratzea (palma eta koko-kopra nagusiki). 

• Errotak eta birringailuak. 

• Irabiagailuak. 

• Zentrifugoak-bereizgailuak. 

• Iragazkiak. 

• Dekantagailuak (olio birjina). 

• Ateragailuak (disolbatzaileekin). 

•  Lehorgailuak. 

• Destilagailuak-berreskuragailuak. 

• Fintzeko ekipamenduak. 
- Animalien olioak ateratzea (bide lehorra eta bide hezea). 

• Birringailuak. 

• Lehorgailuak («txitxarroia» edo «urina» lortzeko). 

• Dekantagailuak. 

• 2. zukuko prentsak. 

• Pasta-errotak. 
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• Ateragailuak (disolbatzaileekin). 

• Iragazkiak. 

• Destilagailuak-berreskuragailuak. 

• Digestoreak (bide hezearentzat). 

• Zentrifugoak (decanter). 
- Ateratzeko eta fintzeko makinen eta eremuaren garbiketa. 

• Garbitzeko materialak eta baliabideak. 

• Garbitzeko eragiketak. 

- Instalazio osagarriak ateratzeko instalazioan: Sistema elektrikoa eta motorrak; ura, galdarak, eroapenak, airea, eta 
bestelakoak. Egiten dituzten funtzioak eta erregulazio-gailuak. 

- Lehen mailako mantentze-lanak. Makinen eta ekipamenduen mantentze-plana. 
- Makina eta ekipamendu horietan kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak, eta anomalia ohikoenen 

zuzenketa. 

2. Olioak ateratzeko eragiketak.  
- Hazi oleaginosoetatik: 

• Prozesu mekanikoaren eskema. 

• Disolbatzaile bidez ateratzeko prozesuaren eskema. 

• Bi prozesuen deskribapena. 

• Lortutako produktuak: Olioak, opilak, irinak, motak eta kontsumoan zertarako erabiliko diren. 
• Hondakin birziklagarriak eta isuriak. Erabilera. 
• Gehien erabilitako disolbatzaileak (hidrokarburoak, lurruna). 

• Disolbatzailea berreskuratzea.  
- Fruitu oleaginosoetatik: 

• Prozesuaren eskema. Orea lortzea. 
• Palmako arbendolaren olioa lortzea. 

• Lortutako produktuak eta azpiproduktuak. Erabilgarritasuna eta zertarakoa. 
• Lehen presioko olioa edo koipea. 

• Hondakin solidoak. 

• Ur koipetsuak (zentrifugatzeko). 

• Xaboientzako koipeak. 

• Erregaietarako edo aziendaren elikadurarako solidoak. 

• Olioa edo gurina.  
- Animalia-jatorriko olioetatik edo koipeetatik: 

• Txerriaren, idiaren, hezurren, balearen eta bestelakoen gantz-gordailuak. 

• Animalietatik olioak eta koipeak ateratzeko eragiketak: bide lehorra eta bide hezea. 
• Seboa lortzea. 

• Eragindako hondakinak eta azpiproduktuak. Aprobetxamenduak eta birziklatzeak. 
3. Olioak fintzeko prozesua. 

- Hazi- edo fruitu-olioak fintzeko etapen zerrenda. 
- Prozesuen deskribapena eta justifikazioa. 

• Desmuzilaginazioa. 

• Desazidotzea: neutralizatzeko prozedurak. Bereizteko prozedurak. 
• Kolorea kentzea. 

• Usaina kentzea. 

• Margarina kentzea edo winterizazioa. 

4. Kalitate-kontrola olioak ateratzeko eta fintzeko prozesuetan. 
- Kalitatearen kontrol-plana. Prozedura-eskuliburuak. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema olioen fabrikazioan. Adibideak. 
- Dokumentazioaren eta erregistroen maneiua. 
- Trazabilitatearen kontzeptua eta jarraipena. 
- Laginak hartzea olioak ateratzeko eta fintzeko prozesuetan. 

• Laginketa-prozedurak. 

• Azken produktuaren laginak hartzea. 

• Laginen erregistroa eta eramatea. 

- Elikagai-kodea olioen fabrikazioan. Europako araudia. Olioetan baimendutako gehigarriak. 
- Neurri zuzentzaileak olioak ateratzean eta fintzean sor daitezkeen gorabehera eta anomalia nagusietan. 
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- Olioen fabrikazioan nahitaez mantendu behar diren errendimendu-ratioak. 

5. Laneko osasuna olioak ateratzeko eta fintzeko prozesuetan. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak lan-eremuan. 
- Higiene-neurriak olioak ateratzeko eta fintzeko eragiketetan. 

• Araudi orokorra elikagaien fabrikazioan eta manipulazioan. 

• Olioen fabrikaziorako araudi espezifikoa. 
- Segurtasun pertsonaleko gailuak makinetan eta ekipamenduetan. 
- Segurtasun-gailuen egiaztapenak eta prest jartzeak. 
- Lan-eremuan istripurik izanez gero, arreta emateko eta zainketako neurri orokorrak eta espezifikoak. 
- Lehen laguntzak ematea. 

- Ingurunea babesteko neurriak. Hondakinak, isuriak, hondakin-urak eta bestelako hondarrak desagerrarazteko edo 
birziklatzeko prozedurak. 

6. Bestelako landare-espezieetako olioak lortzea. 
- Orokortasunak: olio naturalen erabilerak, motak eta propietateak. 
- Ateratze-metodo nagusiak. 
- Olioak eta esentzia naturalak ateratzeko industria txikiak eta ertainak. 

 

 

2.2 prestakuntza-atala 
IRINAK ETA OPIL OLEAGINOSOAK LORTZEA 
 
Kodea: UF1088 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, irinak lortzeari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Olioak ateratzeko prozesuetan irinak eta opil proteinadunak lortzeko eragiketak zehaztea, prozedura- eta fabrikazio-
eskuliburuek agintzen dutenaren arabera. 

EI1.1 Irinak eta opil oleaginosoak lortzeko prozesuan erabilitako produkzio-ekipamenduen funtzionamendua eta osaera 
azaltzea. 
EI1.2 Hazietatik eta fruitu oleaginosoetatik olioak ateratzeko eragiketetan sortutako azpiproduktu nagusiak (opilak eta 
irinak) identifikatzea. 
EI1.3 Opil- eta irin-motak bereiztea, beren olio-ehunekoaren arabera eta kontsumoan zertarako erabiliko diren arabera. 
EI1.4 Hazietatik eta fruitu oleaginosoetatik olioak ateratzeko prozesuetan lortutako irinak espezifikazioetara egokitzen 
direla egiaztatzea, ezarritako eskakizunen arabera. 
EI1.5 Opilaren ehotzea dagozkion arrabola birringailuetan egiten dela kontrolatzea, laneko argibideetan adierazitako 
prozedurari jarraikiz. 
EI1.6 Opilei eta irinei koipea kentzea (kontsumorako eskatzen den olio-ehunekoa lortzeko) ekipamendu eta disolbatzaile 
egokiekin egiten dela egiaztatzea, ezarritako prozedurari jarraikiz. 
EI1.7 Opilen eta irinen zakuratzea, biltegiratzea, erregistroa eta bidalketa zehaztea, beren merkataritza-ezaugarriak 
gorde ditzaten, lan-eskuliburuak eta argibide espezifikoek adierazten dutenaren arabera. 
EI1.8 Azala kentzetik, zuritzetik edo zatitzetik ateratako azpiproduktuen kasuan, kalitate baxuko irinen lorpena, 
prozedurak eta zertarako ohikoenak deskribatzea eta balioestea. 

A2: Olioak ateratzeko prozesuetan lortutako opil proteinadunek eta irinek aldez aurretik ezarritako kalitate-irizpideak 
betetzen dituztela egiaztatzea. 

EI2.1 Kalitatearen kontrol-plana aplikatzea irinak eta opil proteinadunak lortzeko prozesuetan, prozedura-eskuliburuen 
arabera. 
EI2.2 Arriskuen eta kontrol-puntuen analisi-sistema hartzea, opilak edo irinak lortzeko prozesuan desbideratzeak edo 
anomaliak detektatzen direnean neurri zuzentzaile egokiak hautatuz. 
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EI2.3 Errendimendu-ratioak laneko argibideetan ezarritako marjinen barruan mantentzen direla kontrolatzea, opilak eta 
irinak lortzeko fasean. 
EI2.4 Irinak eta opilak lortzeko prozesuan eta horren amaieran laginak hartzea, ezarritako protokoloari jarraikiz, eta 
emaitzak identifikatuz eta erregistratuz. 

A3: Segurtasun eta higiene pertsonala bermatzeko beharrezko prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea, olioak ateratzeko 
faseetan lortutako irinak eta opilak lortzeko prozesuan. 

EI3.1 Irinak eta opilak lortzearekin lotutako lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu 
pertsonalak identifikatzea. 
EI3.2 Opilak eta irinak lortzeko prozesuan erabiltzen diren materialen eta produktuen maneiuan langilearen eta 
kontsumitzailearen osasungarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren higiene pertsonaleko neurriak ezagutzea eta 
hartzea. 
EI3.3 Opilak eta irinak lortzeko prozesuan erabilitako makinen eta ekipamenduen segurtasun-gailuak egiaztatzea, laneko 
argibideek adierazten duten maiztasunarekin eta moduan. 
EI3.4 Babesgabezia-egoeraren bat, istripuren bat edo osasunerako arriskuren bat izanez gero, opilak eta irinak lortzeko 
prozesuko eragiketetan jarraitu beharreko neurri egokiak zehaztea, laneko segurtasun- eta higiene-eskuliburuari 
jarraikiz. 
EI3.5 Ingurumen-jardunbide egokien plana hartzea opilak eta irinak lortzeko prozesuan, pertsonen eta ingurunearen 
babesa bermatze aldera. 

 

Edukiak: 
1. Opilak eta irinak lortzeko prozesuan parte hartzen duten makinak eta ekipamenduak. 

- Opil proteinadunak eta irinak sistema mekanikoaren bitartez lortzeko ekipamenduak eta instalazioak. 

• Zilindro leunak edo ijezkailuak.  
• Torlojuzko prentsa. 

• Torloju amaigabea. 

• Pisatze- eta zakuratze-estazioa. 

• Arrabola birringailuak. 

• Koipea kentzeko instalazioa. 
- Disolbatzaile bidez ateratzeko sistemaren bitartez opil proteinadunak eta irinak lortzeko ekipamenduak eta 

instalazioak. 

• Errota birringailua. 

• Korrontearen kontrako ateragailua. 

• Olio-bereizgailua. 

• Kondentsadorea (disolbatzaile-berreskuratzailea). 
- Opilak eta irinak lortzeko makinen eta ekipamenduen eta eremuaren garbiketa. 

• Garbitzeko materialak eta baliabideak. 

• Garbitzeko eragiketak. 

- Lehen mailako mantentze-lanak. Mantentze-plana. Prest jartzea eta sor daitezkeen anomalia ohikoenak. 

2. fruitu oleaginosoetatik eta hazietatik irinak eta opilak lortzeko eragiketak. 
- Opilak eta irinak lortzeko prozesuaren eskema. Eragiketen deskribapena eta justifikazioa. 
- Sistema mekanikoa: azken produktua, opil proteinaduna, eta % 1etik 2ra bitarteko koipea duen irin koipegabetua. 
- Disolbatzaile bidez ateratzeko sistema: opil fina eta irin koipegabetua. 
- Bestelako azpiproduktu aprobetxagarriak. Motak eta zertarakoak. 
- Kontsumorako irinak eta opilak. Merkataritza-espezifikazioak. 
- Koipea kentzeko eragiketak. Disolbatzaile-motak. 
- Disolbatzailea berreskuratzea. Desolbentizatzea. 
- Opilen eta irinen produkzio-erregistroa, zakuratzea eta biltegiratzea. Kontserbaziorako eta bidalketarako 

prestatzea. 

3. Opilen eta irinen kalitate-kontrola. 
- Kalitate-plana opil eta irin oleaginosoak lortzeko prozesuan. 

• Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema. 

• Neurri zuzentzaileak. 

• Prozedura- eta kontrol-eskuliburuak. 

• Dokumentazioaren maneiua. Erregistroak eta artxiboak. 
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- Horri buruzko legeria eta araudia. 
- Errendimendu-ratioak hazietatik edo fruitu oleaginosoetatik ateratako opilen eta irinen lorpenean. 
- Laginak hartzea opilak eta irinak lortzeko prozesuan. 

• Laginketa-prozedura. 

• Azken produktuaren laginak hartzea (opil proteinadunak edo irinak). 

• Olio-ehunekoaren kontrola irinetan eta opiletan. 

• Laginen erregistroa eta eramatea. 

4. Laneko osasuna opil proteinadunak eta irin oleaginosoak lortzeko prozesuetan. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak lan-eremuan. 
- Higiene pertsonaleko neurriak opilak eta irinak lortzeko eragiketetan. 

- Segurtasun pertsonaleko gailuak makinetan eta instalazioetan. Segurtasun-gailuen egiaztapenak eta prest 
jartzeak. 

- Lan-eremuan istripurik izanez gero, arreta emateko eta zainketako neurri orokorrak eta espezifikoak. 
- Lehen laguntzak ematea. 

- Ingurunea babesteko neurriak. Hondakinak, isuriak, hondakin-urak eta bestelako hondarrak desagerrarazteko edo 
birziklatzeko prozedurak. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua: 
KOIPEEN ETA MARGARINEN ELABORAZIOA 
 

Kodea: MF0554_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0554_2: Koipeen eta margarinen elaborazio-linean dagozkion eragiketak 

egitea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Koipeak eta margarinak egiteko beharrezko makinen, ekipamenduen eta instalazio osagarrien prestaketa eta 

mantentze-lanak egitea. 
EI1.1 Koipeen eta margarinen fabrikazioan erabilitako makinen eta ekipamenduen multzo, instalazio eta gailu nagusien 

funtzionamendua eta osaera azaltzea. 

EI1.2 Makinek eta ekipamenduek egiten dituzten eragiketak identifikatzea, elaborazioan erabiltzen diren kontzeptu fisiko-

kimikoak eta terminologia behar bezala erabiliz. 

EI1.3 Koipeak eta margarinak lantzeko ekipamenduen eta instalazioen segurtasuneko eta gelditzeko/abiarazteko gailuak 

eta elementuak aipatzea. 

EI1.4 Makinen eta lan-eremuen eskuzko baliabideen eta/edo baliabide automatikoen bidezko garbiketa-eragiketak 

ezagutzea, garbiketa-materialak eta -ekipamenduak zehaztea, eta laneko argibideetan eskatutako mailak balioestea. 

EI1.5 Lehen mailako mantentze-eragiketak, prestaketa eta dagozkion egiaztapenak egitea, produkzio-programaren eta 

prozedura-eskuliburuen arabera, koipeak eta margarinak lantzeko prozesuan. 

EI1.6 Ekipamenduen egokitzapenak egitea elaborazio-mota bakoitzerako, produkzio-programaren arabera. 

EI1.7 Koipeen eta margarinen fabrikazio-makinen eta -ekipamenduen ohiko erabileran maiztasun handienez gertatutako 

anomaliak identifikatzea. 

A2: Margarinak lantzea eta elaborazio-prozesua kontrolatzea, espezifikazio teknikoei jarraikiz, lortutako produktuek 

identifikazio eta biltegiratze egokia izan dezaten. 
EI2.1 Landuko den margarina-produktuaren espezifikazio teknikoak interpretatzea. Horien konposizio bromatologikoa 

berrikustea. 
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EI2.2 Margarinak sortzen dituzten emultsio-motak sailkatzea, osagai nagusien eta adierazitako formulazioaren arabera. 

EI2.3 Margarinak lantzeko makinak eta ekipamenduak erregulatzea, laneko argibideetan eskatutako sinkronizazioa eta 

erritmoa lortze aldera. 

EI2.4 Olioen hidrogenatzea behar den kasuetan, prozesua kontrolatzea prozedura-eskuliburuari eta hidrogenatze-

ekipamenduaren erregulazioari eta maneiuari jarraikiz. 

EI2.5 Osagaiak, gehigarriak eta hobetzaileak aplikatzea, prozedura-eskuliburuak ezartzen duen unean eta moduan, 

espezifikazioek agintzen duten merkataritza-margarina lantze aldera. 

EI2.6 Moldekatutako edo ontziratutako margarinaren aurkezpena, etiketatzea eta biltegiratzea esleitutako 

espezifikazioen arabera egiten dela egiaztatzea. 

EI2.7 Margarinen biltegiratzea kontrolatzea hozkuntza-ganberetan, laneko argibideetan aldez aurretik ezarritako 

tenperaturarekin, kokapenarekin eta baliagarritasunarekin. 

EI2.8 Lortutako azpiproduktuak, hondakinak eta balio ez duten hondarrak esleitutako moduan, unean eta lekuan 

birziklatuak edo tratatuak izateko kokatzen edo eramaten direla egiaztatzea. 

A3: Jateko koipeak eta bestelako koipeak lantzea eta elaborazio-prozesua kontrolatzea, espezifikazio teknikoetan ezarritako 

prozeduren bitartez. 
EI3.1 Koipeak beren jatorriaren arabera sailkatzea eta ezaugarriak zehaztea (landareak, animalia lehortarrak, animalia 

itsastarrak, edo koipe artifizialak), horien konposizioaren arabera eta giza kontsumorako edo bestelako erabileretarako 

erabilgarritasuna kontuan hartuta. 

EI3.2 Koipeak lantzeko sistema desberdinak interpretatzea, prozesuak identifikatuz, eta metodo tradizionalak eta 

industrialak bereiziz. 

EI3.3 Koipeak (jatekoak edo ez) lantzeko makinak eta ekipamenduak erregulatzea, laneko argibideetan eskatutako 

sinkronizazioa eta erritmoa lortze aldera. 

EI3.4 Koipeak lantzeko prozesura bideratuko diren haragi- edo arrain-piezen, fruitu oleaginosoen eta olioen hautaketa 

kontrolatzea, kasu bakoitzean eskatutako espezifikazioak betetzen dituztela egiaztatuz. 

EI3.5. Koipeak lantzeko eragiketak egitea, fase edo bide desberdinak kontrolatuz, ezarritako prozedurari jarraikiz. 

EI3.6 Koipe artifizialak lantzeko teknikak aplikatzea, eragindako aldaketen (ausazkotzea, hidrogenatzea, zatikapena) 

oinarri kimikoak ezagutuz. 

EI3.7 Koipeen biltegiratzea kontrolatzea hozkuntza-ganberetan, laneko argibideetan agindutako tenperaturarekin, 

kokapenarekin eta baliagarritasunarekin. 

EI3.8 Lortutako azpiproduktuak, hondakinak eta balio ez duten hondarrak esleitutako moduan, unean eta lekuan 

birziklatuak edo tratatuak izateko kokatzen edo eramaten direla egiaztatzea. 

A4: Prozesuan nahiz azken produktuan, lortutako margarinak eta koipeak ezarritako kalitate-irizpideetara egokitzen direla 

egiaztatzea. 
EI4.1 Kalitatearen kontrol-plana aplikatzea koipeak eta margarinak lortzeko prozesuetan, prozedura-eskuliburuen eta 

arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistemaren arabera. 

EI4.2 Beharrezkoa denean, margarinen eta koipeen fabrikazioan, prozesuaren funtzionamendu normala berreskuratzeko 

neurri zuzentzaile egokiak hartzea. 

EI4.3 Errendimendu-ratioak laneko argibideetan aurreikusitako marjinen barruan daudela kontrolatzea. 

EI4.4 Margarinak edo koipeak lortzeko prozesuan eta horren amaieran laginak hartzea, ezarritako protokoloari jarraikiz, 

eta emaitzak identifikatuz eta erregistratuz. 

A5: Koipeak eta margarinak lantzeko eremuan eta prozesuan, segurtasun eta higiene pertsonalak bermatzeko beharrezko 

prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea. 
EI5.1 Margarinak eta koipeak lortzearekin lotutako lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu 

pertsonalak identifikatzea. 

EI5.2 Margarinak eta koipeak lortzeko prozesuan erabiltzen diren materialen eta produktuen maneiuan langilearen eta 

kontsumitzailearen osasungarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren higiene pertsonaleko neurriak ezagutzea eta 

hartzea. 

EI5.3 Margarinak eta koipeak lortzeko prozesuan erabilitako makinen eta ekipamenduen segurtasun-gailuak egiaztatzea, 

laneko argibideek adierazten duten maiztasunarekin eta moduan. 

EI5.4 Babesgabezia-egoeraren bat, istripuren bat edo osasunerako arriskuren bat izanez gero, margarinak eta koipeak 

lortzeko prozesuko eragiketetan jarraitu beharreko neurri egokiak zehaztea, laneko segurtasun- eta higiene-eskuliburuari 

jarraikiz. 

EI5.5 Ingurumen-jardunbide egokien plana hartzea margarinak eta koipeak lortzeko prozesuan, pertsonen eta 

ingurunearen babesa bermatze aldera. 
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Edukiak: 
1. Margarinen eta koipeen elaborazio-prozesuan parte hartzen duten makinak eta ekipamenduak. 

- Margarinak lantzeko ekipamenduak eta instalazioak. Deskribapena eta funtzioak. 
• Neutralizagailua eta zuritzailea. 

• Hidrogenatzailea. 

• Prentsa-iragazkia. 

• Usaina kentzeko makina. 

• Nahasketa-tanga (urgailua). 

• Gehigarrien eta hobetzaileen nahasketa-tanga. 

• Esne gaingabetuaren tanga. 

• Esne-pasteurizagailua. 

• Ontze-tanga. 

• Nahasketa-tanga (emultsionagailua). 

• Solidotze-danborra (A -15 ºC). 

• Votator (kontserbagarriak, eta pausatzea 8-10 ºC-ra, 12 orduz). 

• Moldekatzailea. 

• Paka-makina edo ontziratze-makina. 
- Landare-koipeak lantzeko ekipamenduak eta instalazioak. Deskribapena eta funtzioak: 

• Galdara urtzailea (koko-gurinarentzat). 

• Neutralizagailua, zuritzailea. 

• Iragazkiak. 

• Usaina kentzeko makina. 

• Gehigarrien eta kontserbagarrien nahasketa-tanga. 

• Gordailu-tanga (tenperatura baxuan). 

• Torlojuzko prentsa (bestelako fruituen orearentzat). 

• Arazgailua. 

- Animalia-koipeak (lehortarrak eta itsastarrak) lantzeko ekipamenduak eta instalazioak. Deskribapena eta funtzioak. 
• Mailu-errota. 

• Hondakin-lehortegia. 

• Dekantagailua. 

• Prentsak eta iragazkiak. 

• Errotak. 

• Urgailuak (digestoreak). 

• Nahasgailua. 

• Galdarak, gordailuak eta bestelako elementu osagarriak. 
- Segurtasun-gailuak makinetan eta ekipamenduetan. 
- Margarinak eta koipeak fabrikatzeko makinen eta ekipamenduen eta eremuaren garbiketa. 

• Garbitzeko materialak eta baliabideak. 

• Garbitzeko eragiketak. 

• Hondarren eta hondakinen ateratzea eta zertarakoa 
- Lehen mailako mantentze-lanak. Mantentze-plana. 
- Margarinak eta koipeak lantzeko instalazioak eta ekipamenduak prest jartzea. 

- Makinen eta ekipamenduen anomalia ohikoenak. Zuzenketak. 
2. Margarinen elaborazioa. 

- Koipe eraldatuen kontzeptua eta jatorria. 
- Ezaugarriak ikuspuntu kimikotik. 
- Koipeen propietate fisikoak eta horien erabilera elikaduran. 

• Pastelen elaborazioa. 

• Saltsen elaborazioa. 

• Margarinen elaborazioa. 

• Maionesen elaborazioa. 

• Izozkien elaborazioa. 

• Bestelako produktuen elaborazioa. 

- Egungo merkataritza-margarinen espezifikazio teknikoak. Gai nagusiak eta osagai sekundarioak. 
- Margarinen elaborazio-prozesuko eragiketak. Margarina-produkzioko fluxu-diagrama. 
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- Prozesuaren kontrola eta deskribapena. Makinen erregulazioa. 
- Gehigarriak, hobetzaileak eta kontserbagarriak eranstea. 

- Merkataritza-aurkezpenak. Ontzi-motak. Kalitateak. Etiketatzea. 
- Biltegiratzea eta kontserbazioa. 

• Hotz-ganberak: funtzionamendua eta kontrola. 
• Kokapena ganberetan. 

• Garraiorako prestatzea. 
- Azpiproduktuen, hondarren eta hondakinen tratamendua. 

3. Jateko koipeen elaborazioa. 
- Jateko koipeen kontzeptua eta jatorria. 
- Ezaugarriak ikuspuntu kimikotik. 
- Koipeen propietate fisikoak eta horien erabilera elikaduran: 

• Zuzeneko elikagaia (sukaldeko olioa) herrialde askotan. 

• Haragi-kontserba (txorizoa, solomoa, saihetsak, bestelakoak). 

• Oleomargarina. 

• Pateak. 

• Bitamina liposolubleak ateratzea. 

• Bestelako erabilerak. 

- Jateko koipe nagusiak: ezaugarriak eta elikadura-erabilera. 
- Landare-koipeak:  

• Koko-gurina: orekoa eta koprakoa.  
• Palma-gurina: orekoa eta arbendolakoa. 
• Kakao-gurina (haziena). 

- Animalia lehortarrak: 

• Txerri-gurina (hainbat motatakoa). 

• Idi-koipea: seboa eta estearina. 
• Bestelako koipeak: antzara, ahatea, oilaskoa. 

- Animalia itsastarrak: 

• Baleen, kaxaloteen, foken eta bestelakoen gantz-ehunetik. 

• Gibeletik (gedus generokoa, eta bestelakoak). 
- Eraldatuak: 

• Nahasketa-margarinak. 

• Landare-olioetako margarinak. 
- Jatekoak ez diren koipe nagusiak: 

• Animalien eta hezurren gantz-gordailuetatik. 

• Gantz-gordailu alteratuetatik. 

• Gurinen fabrikazioko azpiproduktu gisa. 

• Erabilerak: esentziak, xaboiak, kosmetika, aziendarentzako janaria, betunak, lubrifikatzaileak, eta bestelakoak. 
- Koipeen eta gurinen elaborazio-sistema tradizionalak. 
- Sistema industrialak: 

• Makinen eta ekipamenduen erregulazioa. 

• Animalien gantz-ehunaren piezak, fruituen zatiak, edo erabilitako olio-mota hautatzea. 

• Elaborazioaren bideak edo faseak: zatitzea, urtzea, nahastea, emultsionatzea, hoztea, moldekatzea. 
• Koipe artifizial eraldatuak. Oinarri fisiko-kimikoak. Erabilera. 
• Ausazkotzea edo interesterifikazioa. 

• Hidrogenazioa. 

• Zatikapena. 
- Koipeen eta gurinen biltegiratzea eta kontserbazioa. 

• Hotz-ganberak: funtzionamendua eta kontrola. 
• Kokapena ganberetan 

• Garraiorako prestatzea 
- Azpiproduktuen, hondarren eta hondakinen tratamendua 

4. Margarinen eta koipeen kalitate-kontrola. 
- Kalitate-plana margarinen eta koipeen edo gurinen lorpenean. 

• Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisi-sistema. 

• Neurri zuzentzaile ohikoenak. 
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• Prozedura- eta kontrol-eskuliburuak. 

• Dokumentazioaren maneiua. Erregistroak eta artxiboak. 
• Horri buruzko legeria eta araudia. 

- Errendimendu-ratioak margarinak eta koipeak lortzeko eragiketetan. 
- Laginak hartzea margarinak eta koipeak lortzeko prozesuan. 

• Laginketa-prozedura. 

• Azken produktuaren laginak hartzea (merkataritza-margarinak, seboak, koipe artifizialak, gurinak). 

• Analisiak eta kontrolak in situ. 

• Determinazio azkarrak laborategian. 

• Laginen eramatea eta erregistroa. 

5. Laneko osasuna margarinak eta koipeak lortzeko prozesuetan. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak lan-eremuan. 
- Higiene pertsonaleko neurriak margarinak eta koipeak lortzeko eragiketetan. 

- Segurtasun pertsonaleko gailuak makinetan eta instalazioetan. Segurtasun-gailuen egiaztapenak eta prest 
jartzeak. 

- Lan-eremuan istripurik izanez gero, arreta emateko eta zainketako neurri orokorrak eta espezifikoak. 
- Lehen laguntzak ematea. 

- Ingurunea babesteko neurriak. Hondakinak, isuriak, hondakin-urak eta bestelako hondarrak desagerrarazteko edo 
birziklatzeko prozedurak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK ONTZIRATZEKO ETA ENBALATZEKO 
PROZESUA 
 

Kodea: MF0555_2 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0555_2: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko eragiketak 

egitea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 70 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hazi-olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko makinetan eta ekipamenduetan lehen mailako mantentze-

eragiketen eskakizunak identifikatzea eta eragiketak gauzatzea. 
EI1.1 Ontziratzeko eta enbalatzeko eremua garbi eta dagozkion eragiketetarako prest dagoela egiaztatzea. 

EI1.2 Lanaldi, txanda edo lote bakoitzaren hasieran eta bukaeran ontziratzeko eta enbalatzeko makinak eta 

ekipamenduak garbi daudela ziurtatzea, ezarritako programaren arabera erabiltzeko hautatu direla, baita laneko 

argibideei jarraikiz jarduerarako prest daudela ere. 

EI1.3 Ontziratzeko eta enbalatzeko linean lehen mailako mantentze-lanetako ohiko eragiketak aplikatzea, eta abiatze-

gelditze ekintzak zuzenak direla eta laneko argibideen arabera egiten direla egiaztatzea. 

EI1.4 Segurtasun-gailuak operatibo eta jarduteko prest daudela egiaztatzea anomaliarik edo gorabeherarik izanez gero. 

EI1.5 Ontziratzeko eta enbalatzeko lineen funtzionamenduan gehien gertatzen diren anomaliak identifikatzea, 

konponduz edo mantentze-zerbitzuari jakinaraziz. 

A2: Hazi-olioak eta jateko bestelako koipeak etiketatzeko, egokitzeko eta identifikatzeko ontzi eta enbalaje desberdinak eta 

materialak zehaztea, prozedura-eskuliburuetako argibideei jarraikiz. 
EI2.1 Ontzien eta enbalajeen ezaugarriak beren erabilera-baldintzekin erlazionatzea. 

EI2.2 Ontziratze-, etiketatze- eta egokitze-lineako makinak eta ekipamenduak erregulatzea, produkzio-argibideetan 

eskatutako sinkronizazioa eta erritmoa lortzearren. 
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EI2.3 Loteen markatze- eta enbalatze-lineako makinak, ekipamenduak eta automatak erregulatzea, produkzio-

argibideetan eskatutako sinkronizazioa eta erritmoa lortzearren. 

EI2.4 Olioen eta koipeen ontziratzea eta enbalatzea osatzeko beharrezko materialak eta bestelako kontsumigarriak lan-

eskakizunen arabera egokiak direla egiaztatzea, baita biltegian eta dagozkien lineetan eskuragarri daudela ere (txapak, 

tapoiak, etiketak, sokak, zumitzak, kolak, eta bestelakoak). 

EI2.5 Ontziratzeko (botilak, flaskoak, latak, bidoiak) eta enbalatzeko (kartoiak eta plastikoa, funtsean) material nagusiak 

landuko den lotearentzat egokiak direla eta biltegian eta dagozkien lineetan eskuragarri daudela egiaztatzea. 

EI2.6 Ontziratu, egokitu eta enbalatu behar diren olioak eta koipeak identifikatzea, espezifikazioen arabera dagokion 

merkataritza-produktuarentzat eta -lotearentzat egokiak diren zehazteko. 

EI2.7 Ontzien egokitzapena (kontsumorako erakargarriak izateko prestatzea) behar bezala egiten dela egiaztatzea, 

produktuarekin lotuta eskuliburuan agindutako espezifikazioei jarraikiz. 

A3: Ontziratze- eta enbalatze-lineetako makinak eta ekipamenduak behar bezalako trebetasunarekin erabiltzea, laneko 

argibideei jarraikiz. 
EI3.1 «In situ» egindako ontzien osaera kontrolatzea, horien ezaugarriak (forma, tamaina, lodiera, geruzak, soldadura) 

prozesu-eskuliburuan zehazten direnak direla bermatuz. 

EI3.2 Produktuaren dosifikazioa laneko argibideetan markatutako mugen barruan mantentzen dela egiaztatzea. 

EI3.3 Ontzien itxiera eta zigilatzea prozedura-eskuliburuan agindutako hermetikotasun- eta kontsumo-baldintzekin bat 

datozela egiaztatzea. 

EI3.4 Olioen edo koipeen ontziratze-linearen abiatzeko, abiadurako eta gelditzeko aginteak maniobratzea lan-erritmo 

egokiari eusteko, isuririk, galerarik edo ontziratze-kadentzia eteten duen beste gertakaririk gertatzen ez dela zainduz. 

EI3.5 Enbalatze-linearen abiatzeko, abiadurako eta gelditzeko aginteak maniobratzea, lan-erritmoari eustearren eta 

prozesuan material-galerarik eta etenik izan ez dadin bermatzeko. 

A4: Ontziratze- eta enbalatze-lineetan, eragiketa osagarriak koordinatuta eta behar den garaian egiten direla kontrolatzea, 

ezarritako espezifikazioekin bat datorren azken produktu bat lortzearren. 
EI4.1 Ontziratze-, egokitze- eta enbalatze-linean materialen, produktuen eta kontsumigarrien hornikuntza kantitate, 

denbora, leku eta modu egokian egiten dela egiaztatzea prozesuaren jarraitutasuna eta emaitza on bat ahalbidetzeko. 

EI4.2 Ontziratzean parte hartzen duten ontziak, latak eta bestelakoak behar bezala garbituak daudela egiaztatzea. Baita 

enbalatzeko kartoiak eta plastikoak egoera ezin hobean, garbiak eta hausturarik gabe daudela ere, prozesua higiene- 

eta aurkezpen-berme handienekin egin dadin. 
EI4.3 Ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuetan sortzen diren zaborretarako materialak, hondarrak eta hondakinak 

adierazitako moduan eta tokira eramaten direla ziurtatzea, birziklatzeko edo tratatzeko. 

EI4.4 Etiketen testua egokia eta osatua dela egiaztatzea, produktua identifikatzeko eta ondorengo jarraipena eta kontrola 

gauzatzeko, eta etiketak behar bezala eta dagokion tokian itsatsita daudela ontzian. 

EI4.5 Enbalatutako lotearen markaketa egiaztatzea biltegiratzeko eta bidalketarako zehatz identifikatzearren eta 

produzitutako partidak erregistratzea enbalatze-lineatik igaro ostean. 

EI4.6 Ontziratutako olioak edo koipeak amaitutako produktuen biltegira eramatea eta kontrolatzea, horien 

kontserbaziorako eta ondorengo bidalketarako ingurune-baldintza egokietan. 

A5: Jateko koipeen eta olioen egoera ebaluatzea, ontziratze- eta enbalatze-prozesuetan eta horien amaieran. 
EI5.1 Ontziratzeko ingurunearen edo atmosferaren baldintzak laneko argibideetan markatutako mugen barruan 

mantentzen direla egiaztatzea. 

EI5.2 Gertakarien edo desbideratzeen kasuan, neurri zuzentzaileak aplikatzea prozesuaren erritmoa eta normaltasuna 

berreskuratzeko, teknikarien laguntza eskatuz, beharrezkoa izanez gero. 

EI5.3 Betetze-mailak, itxieraren kalitatea, etiketaren kokapena eta itsasketa, eta bestelakoak interpretatzea eta 

balioestea, dagozkion espezifikazioek adierazten duten moduan. 

EI5.4 Errendimendu-ratioak kontrolatzea ontziratze- eta enbalatze-lineetan, laneko argibideetan aurreikusitako marjinen 

barruan manten daitezen. 

EI5.5 Olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-prozesuen barruan eta horien amaieran laginak hartzea, ezarritako 

protokoloei jarraikiz, eta emaitzak identifikatuz eta erregistratuz. 

A6: Olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-lineekin lotutako segurtasun eta higiene pertsonalak bermatzeko 

beharrezko babes-neurriak aplikatzea. 
EI6.1 Olioak eta koipeak lortzearekin lotutako lanpostu edo lan-eremu bakoitzean eskatutako babes-ekipamendu 

pertsonalak identifikatzea. 
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EI6.2 Olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-prozesuan erabiltzen diren materialen eta produktuen maneiuan, 

langilearen eta kontsumitzailearen osasungarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren higiene pertsonaleko neurriak 

ezagutzea eta hartzea. 

EI6.3 Olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-prozesuan erabilitako makinen eta ekipamenduen segurtasun-gailuak 

egiaztatzea, laneko argibideek adierazten duten maiztasunarekin eta moduan. 

EI6.4 Babesgabezia-egoeraren bat, istripuren bat edo osasunerako arriskuren bat izanez gero, olioen eta koipeen 

ontziratze- eta enbalatze-eragiketetan jarraitu beharreko neurri egokiak zehaztea, laneko segurtasun- eta higiene-

eskuliburuari jarraikiz. 

EI6.5 Ingurumen-jardunbide egokien plana hartzea olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-prozesuan, pertsonen 

eta ingurunearen babesa bermatze aldera. 

 

Edukiak: 
 
1. Jateko koipeen eta olioen ontziratze- eta enbalatze-lineen garbiketa eta mantentze-lanak. 

- Olioen eta koipeen ontziratze-linea nagusien ezaugarriak eta funtzionamendua: 

• Olioak botilatzeko makina estandar baten deskribapena. 

• Plastikozko ontzietan ontziratzeko makinaren deskribapena. 

• Lataratzeko makina. 

• Makina formateatzailea. 

• Linea jarraituak. 

• Linea etenak. 

• Makina dosifikatzailea. 

• Sarrailak. 

• Etiketa jartzeko makina. 
- Enbalatze-lineen ezaugarriak eta funtzionamendua: 

• Paka-makina. 

• Erretraktila. 

• Zumitz-makina. 

• Automatak. 

• Markatzeko makina. 

• Zinta jartzeko makina. 
- Olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko lineen, makinen eta ekipamenduen garbiketa, baita eremuarena 

ere: 

• Garbitzeko materialak eta baliabideak. 

• Garbitzeko eragiketak. 

• Hondarren eta hondakinen ateratzea eta zertarakoa. 
- Segurtasun-gailuak makinetan eta ekipamenduetan. 

- Lehen mailako mantentze-lanak. Mantentze-plana: 
• Mantentze-eragiketak. 

• Erregistroak. 

- Makinen eta ekipamenduen anomalia ohikoenak. Zuzenketak. 

2. Olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko ontziak eta materialak. 
- Ontziratzeko material-motak eta horien ezaugarriak: 

• Beirazko botilak. 

• Plastikozko botilak. 

• Tetrabrikak. 

• Latak. 

• Bidoiak. 

• Beirazko tarrinak. 

• Plastikozko tarrinak. 

• Flaskoak. 

• Bestelakoak. 
- Enbalatzeko materialak: 

• Kartoia. 
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• Papera.  
• Plastiko erretraktilak. 

• Zinta itsaskorra. 

- Material osagarriak eta egokitzaileak: etiketak, tapoiak, zumitzak, goma itsaskorrak, hegalak, zintak, zelofana, 

txapak, bestelakoak. 
- Materialen biltegiratzea eta erabilgarritasuna. Kontserbazioa: 

• Lineen hornikuntza. 

• Kontsumigarrien erregistroa. 

• Balio ez duen edo kaltetua dagoen materiala ateratzea eta tratatzea. 

3. Jateko koipeen eta olioen ontziratzea eta enbalatzea. 
- Ontziratu eta enbalatu beharreko olioen eta koipeen identifikazioa. 

- Marka komertzialen erakusgaiak. Edukiaren eta merkatuko aurkezpenaren behaketa eta azterketa. 
- Ontziak osatzea «in situ». Formatu-kontrola. 
- Dosifikazioa eta ixtea. Egiaztapenak. 
- Lineen abiatzeko eta gelditzeko eragiketak eta erritmoa. 

- Material osagarrien hornikuntza lineetan. Erabilgarritasuna. 
- Eragiketen sekuentzia ontziratzeko eta enbalatzeko lineetan. 

- Ontzien, enbalajeen eta bestelako materialen egoera higieneari, kontserbazioari, eta hausturarik eta akatsik ez 

izateari dagokionez. 

- Baztertutako materialen, hondarren eta hondakinen eramatea eta tratamendua. 

- Ontzien etiketatzea. Itsaskinen identifikazioa eta egiaztapena: 
• Etiketatzailearen maneiua. 

• Enbalatutako loteen markaketa. 

• Erregistroak. 

- Bukatutako, ontziratutako eta enbalatutako produktuak biltegiratzea: 

• Kontserbazio-baldintzak. 

• Biltegiaren garbiketa. Sailkapena. 
• Produktua biltegian kokatzea. 

4. Jateko koipeen eta olioen ontziratzearen eta enbalatzearen kontrola eta adostasuna. 
- Ingurune-baldintzak olioen eta koipeen ontziratzean. 

- Ontziratze-atmosfera. Zaharmintzeak eta zapore desatseginak saihesteko neurriak. 
- Ontziratze-sekuentziaren eta -erritmoaren errekonozimendua. Bidezko zuzenketak. 
- Dosifikazio eta betetze egokiak egiaztatzea. 

- Itxiera egiaztatzea; hermetikotasuna. 

- Etiketatzearen egiaztapena. 

- Ontziratze- eta enbalatze-lineen errendimendua. Errendimenduen kalkulua. 
- Laginak hartzea olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-prozesuan: 

• Laginketa-prozedura. 

• Azken produktuaren laginak hartzea (ontziratzea eta enbalatzea). 

• Analisiak eta kontrolak ontziratzean. 

• Determinazio azkarrak laborategian. 

• Laginen eramatea eta erregistroa. 

5. Laneko osasuna olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko prozesuetan. 
- Babes-ekipamendu pertsonalak lan-eremuan. 

- Higiene pertsonaleko neurriak olioak eta koipeak ontziratzeko eta enbalatzeko eragiketetan. 

- Segurtasun pertsonaleko gailuak makinetan eta instalazioetan. Segurtasun-gailuen egiaztapenak eta prest 

jartzeak. 
- Lan-eremuan istripurik izanez gero, arreta emateko eta zainketako neurri orokorrak eta espezifikoak. 

- Lehen laguntzak ematea. 

- Ingurunea babesteko neurriak. Hondakinak, isuriak, baztertutakoak edo bestelako hondarrak desagerrarazteko 

edo birziklatzeko prozedurak. 
 
 
 
 



 
 

 
Hazi-olioak eta koipeak lortzea 

 

 
 

 
 

37 

 

5. prestakuntza-modulua: 
HAZI-OLIOAK ETA KOIPEAK LORTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0225 
 

Iraupena: 120 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Haziak eta koipekiak hartzeko eta prestatzeko ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanetan parte hartzea. 

EI1.1 Mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 

EI1.2 Lehen mailako mantentze-lanak egiten parte hartzea, laneko argibideei jarraikiz. 

EI1.3 Hazi oleaginosoak eta koipekiak hartzeko eta prestatzeko instalazioak eta ekipamenduak eta lan-eremua garbitzea 

eta antolatzea. 

EI1.4 Funtzionamendu-, abiatze- eta gelditze-gailuak, eta prozesuaren segurtasun- eta kontrol-gailuak behar bezala 

erabiltzea, lan-eskuliburuek eta jasotako argibideek agintzen duten moduan. 

A2: Hazi oleaginosoen eta koipekien hartzeko, aurretratamenduko eta prestakuntzako jarduerak egitea. 
EI2.1. Sartzen diren hazien ezaugarriak eta kalitatea ebaluatzea, eta beharrezko prestakuntza-eragiketak argudiatzea. 

EI2.2 Hazien garbiketa- eta egokitzapen-ekipamenduen maneiuan eta parametroen hautaketan laguntzea. 

EI2.3 Koipe-lehengaien kasuan (fruituak, haragi-piezak edo arrain-piezak), aldez aurreko zatiketako, garbiketako eta 

tratamenduko eragiketak egitea, ekipamenduak eta lanabesak behar den trebetasunarekin eta bidezko segurtasun- eta 

higiene-neurriekin maneiatuz. 

EI2.4 Kontrol-parametroetan desbideratzeren bat detektatzen denean, edo haziak edo koipekiak prestatzeko 

eragiketetan animaliak ikusten direnean, neurri zuzentzaileak aplikatzea. 

EI2.5 Hazien edo koipekien prestakuntzan lortutako azpiproduktuak identifikatzea, zertarako erabiliko diren adieraziz: 

aprobetxagarria, birziklagarria edo botatzekoa; baita horien osteko tratamendua ere. 
EI2.6 Lortutako kontsumoak eta errendimenduak espero zirenekin kontrastatzen eta kalkulatzean laguntzea, eta 

ondorioak ateratzea desbideratzeak justifikatuz. 

EI2.7 Laginak hartzea, laneko argibideetan ezarritako protokoloari jarraikiz, eta ezarritako egiaztapena eta analisia 

egitea. 

A3: Olioak ateratzearekin lotutako eragiketak egitea eta kontrolatzea. 
EI3.1 Makinak eta ekipamenduak erregulatzea, produkzio-argibideetan eskatutako sinkronizazioa eta erritmoa 

lortzearren. 

EI3.2 Presio bidez (bide mekanikoa) lortutako olioa agindutako espezifikazioekin bat datorrela egiaztatzea. Prozesuaren 

prest jartzean eta jarraipenean laguntzea. 
EI3.3 Ateratzeko prozesuak (disolbatzaile bidez) eta solbentizazio-eragiketa desberdinak, olioak eta irinak bereizteko 

eragiketak, eta olioen desolbentizazio- eta fintze-eragiketak kontrolatzea, fabrikazio-eskuliburua eta laneko argibideak 

kontuan hartuta, beti. 

EI3.4 Olioari jateko gehigarrien eta hobetzaileen gehikuntzako, formulazioko eta prestaketako jarduerak egitea, 

dagozkion teknika arduratsuekin lagunduz. 

EI3.5 Lortutako azpiproduktuak birziklatzeko eta tratatzeko eramaten direla egiaztatzea, horretarako esleitutako moduan 

eta lekuan.  

A4: Irinak eta opil oleaginosoak lortzera bideratutako eragiketetan laguntzea. 
EI4.1 Hazi-olioak ateratzeko prozesuetan lortutako opil birrindua identifikatzea, eta lotearen arabera egokia den ala ez 

zehazten laguntzea. 

EI4.2 Opilaren tratamenduan ondorioztatutako irinek agindutako espezifikazio teknikoak betetzen dituztela eta ehotzea 

behar bezala egiten dela egiaztatzea. 

EI4.3 Opilen eta irinen biltegiratzea kontrolatzea, ingurune-baldintzak eta zakuen eta ontzien egoera egiaztatuz, eta 

dagozkion erregistroak eta bidalketak eginez. 
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EI4.4 Irinen koipe-errendimendua eta bestelako parametro fisiko-kimikoak begiratzea, argibide teknikoetan 

ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzeko. 

EI4.5 Opilak eta irinak lortzeko eragiketetan laguntzea, ekipamenduak eta instalazio osagarriak maneiatuz, laneko 

argibideak kontuan hartuta. 

A5: Margarinen eta koipeen elaborazio-lineekin lotutako jardueretan parte hartzea. 
EI5.1 Mantentze-lan gehiago behar duten margarinen eta koipeen elaborazio-lineako elementuak identifikatzea, 

eskuliburuaren arabera. 

EI5.2 Koipeen eta margarinen fabrikazio-linearen ekipamenduetan lehen mailako mantentze-eragiketak bereiztea eta 

egitea. 

EI5.3 Elaborazio-makinak eta -ekipamenduak erregulatzea, produkzio-argibideetan eskatutako sinkronizazioa eta 

erritmoa lortzearren. 

EI5.4 Margarinak edo koipeak egiteko beharrezkoak diren olioen hautaketan laguntzea. 

EI5.5 Olioen hidrogenazio-prozesuak eta ausazkotze-prozesuak kontrolatzea eta egitea, agindutako margarina 

espezifikoa lortze aldera. 

EI5.6 Osagaiak pisatzeko eta nahasteko eragiketak egitea eta kontrolatzea, zehaztutako formulazioaren eta masaren 

emultsionatze-, hozte- eta moldekatze-jardueren arabera. 

EI5.7 Eragiketetan eta horien kontrolean parte hartzea, animalia-jatorriko koipeen elaborazioan (bide lehorraren nahiz 

bide hezearen bitartez), dagokion espezifikazio teknikoaren arabera. 

EI5.8 Koipeen eta margarinen biltegiratzea eta kontserbazioa ezarritako laneko argibideen arabera egiten dela 

egiaztatzea. 

EI5.9 Margarinen eta koipeen elaborazioan lortutako azpiproduktuak, eta hondakinak eta isuriak, birziklatzeko edo 

tratatzeko bereizten direla egiaztatzea. 

A6: Hazi-olioen eta koipeen ontziratze- eta enbalatze-jarduerak egitea. 
EI6.1 Ontziratze- eta enbalatze-linea baten garbiketa-eragiketen sekuentzia aplikatzea eta kontrolatzea lote bakoitza 

amaitzerakoan, prozesatutako hazi-olioak edo jateko koipeak kontuan hartuta. 

EI6.2 Ontziratze- eta enbalatze-lineako makinak eta ekipamenduak mantentzea eta prestatzea, beharrezko segurtasun- 

eta higiene-neurri pertsonalak aplikatuz. 

EI6.3 Hazi-olioen eta margarinen eta jateko koipeen fabrikazioan erabilitako ontziratze-mota desberdinak bereiztea. 

EI6.4. Ontzien «in situ» osaerako, betetze eta ixteko, etiketatzeko, eta egokitzapeneko eragiketak zehaztea eta horietan 

parte hartzea, dagokion lan-eskuliburuari jarraikiz. 

EI6.5 Enbalatze-linea prestatzea eta maneiatzea, materialak eta bestelako kontsumigarriak erabilgarri eta egoera ezin 

hobean daudela berrikusiz. 

EI6.6 Ontziratze- eta enbalatze-lineetako eragiketen sekuentzia egokia dela kontrolatzea, gertakarien edo anomalien 

kasuan neurri zuzentzaileak aplikatuz. 

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. Koipekiak eta haziak hartzeko eta prestatzeko eremuen eta ekipamenduen mantentze-lanak. 

- Lehengaien harrerarako eta tratamendurako makinak eta ekipamenduak ezagutzea: 

• Hazi oleaginosoenak. 

• Fruitu oleaginosoenak. 

•  Animalia-pieza koipetsuenak. 
- Makinen eta ekipamenduen ezaugarriak, eta produkzio-lineenak. 
- Olioen eta koipeen produkzioan erabilitako hazien, fruituen eta animalien tratamenduaren eta prestakuntzaren 

produkzio-prozesuak. 
- Eremuan eta ekipamenduetan aplikatutako garbiketa-materialak. 

- Garbitzeko ekipamenduak eta lanabesak. Maneiua eta segurtasuna. 
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2. Hazien eta bestelako koipekien harrerako, tratamenduko eta prestakuntzako eragiketak eta faseak. 
- Hazi oleaginosoak identifikatzea: ekilorea, soja, kakahuetea, kartamoa, kotoia, koltza eta bestelakoak. Horien 

balioespena. 
- Fruitu oleaginosoak identifikatzea: palma, kokoa eta kakaoa, nagusiki. 
- Animalien zati koipetsuak identifikatzea: txerria, idia, balea eta bestelakoak. 
- Hazi oleaginosoen garbiketa- eta egokitzapen-eragiketak. 
- Fruituen eta animalien zatiketako, garbiketako eta tratamenduko eragiketak. 

- Hondarrak bereiztea: oskolak, ezpurutasunak, hondakinak, urak eta bestelakoak; eta, horien zertarakoa 
(birziklatzea edo isuriak). 

- Eragiketen kontrola: errendimendua, kontsumoa, eta tratamenduaren eta aldez aurreko prestakuntzen 
eraginkortasuna. 

- Laginak hartzea olioak, irinak, margarinak eta jateko bestelako koipeak lortzera bideratutako lehengaien eta gai 
osagarrien harreran eta prestaketan. 

3. Olioak ateratzearekin lotutako eragiketak. 
- Hazietako olioak ateratzea: 

• Makinak eta ekipamenduak. 

• Prozedurak (sistema mekanikoa eta disolbatzaile bidezkoa). 
• Olio-motak, kalitateak. 

• Azpiproduktu nagusiak. 
- Animalietako olioak ateratzea: 

• Lehortarrak, itsastarrak. 

• Makinak eta ekipamenduak. 

• Prozedurak (bide lehorra, bide hezea). 

• Olio-motak. Kalitateak. 
- Olioak fintzea. Eragiketak eta ondorioak. 
- Erabilitako gehigarri, hobetzaile eta kontserbagarri nagusiak: 

• Gatza. 

• Koloratzaileak. 

• Zapore-emaileak. 

• Emultsionatzaileak. 

• Egonkortzaileak. 

• Bitaminak. 

• Kontserbagarriak. 

• Olio hobetzaileak. 

• Bestelakoak. 

- Fruitu oleaginosoetako olioak ateratzea. Gurinak. 
- Disolbatzailea berreskuratzea: 

• Hidrokarburoen nahasketa (502 hexano). 

• Destilazioa. 

- Eragiketen kontrola: erritmoa eta sekuentzia. Errendimenduak. 

4. Irinak eta opil oleaginosoak lortzea. 
- Opila lortzea, hazietako olioa ateratzeko prozesuaren azpiproduktua. 

- Opil proteinadunen motak: opil fina, opil olioduna, opil koipegabetua. 
- Irinak lortzeko prozesua: olioa ateratzearen eta ondorengo opila koipegabetzeko tratamenduaren eta ehotzearen 

azpiproduktua. 
• Animalia-olioak ateratzeko prozesuaren hondarretatik lortutako irina: arrain-irina nagusiki. 

- Opilen eta irinen kontserbazioa eta biltegiratzea. Ingurune-kontrola ganberetan. 
- Irinen eta opilen koipe-edukiaren egiaztapenak. Determinazio analitiko azkarrak. 
- Irinak lortzeko instalazioen eta ekipamenduen mantentze-lanak eta maneiua. 

5. Margarinak eta jateko koipeak fabrikatzea. 
- Margarinen eta jateko bestelako koipeen fabrikazio-linearen mantentze-lanak. Segurtasun-neurriak eta -jarduerak. 
- Olio gordinetatik abiatuta margarinak lortzeko linearen eragiketetan parte hartzea:  

• Neutralizazioa. 

• Hidrogenazioa. 

• Iragazketa (iragazkiak, prentsa). 
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• Usaina kentzea. 

• Nahasketa (tangak). 

• Emultsifikazioa (gehigarriak eransten dira). 

• Ontzea. 

• Pasteurizazioa. 

• Votator (ura ateratzen da eta kontserbagarriak eransten dira). 

• Moldekatzea eta ontziratzea. 
- Elaborazio-etapa bakoitzaren eta erabilitako ekipamenduaren edo makinaren funtzioaren errekonozimendua. 
- Gurinak eta jateko koipeak lantzeko eragiketak egitea: 

• Fruitu oleaginosoetako olioen gurinak (eta koprakoa). 

• Animalien gurinak eta seboak. 

• Pateak. 
- Jateko koipeen eta gurinen elaboraziotik ateratako hondarren eta koipe eraldatuen zertarakoa. 
- Olioen hautaketa margarinak eta koipeak lortzeko. 

- Hidrogenatzeko eta ausazkotzeko eragiketak. Justifikazioa. 
- Margarinen eta koipeen kontserbazioa eta biltegiratzea. Ingurune-kontrola ganberetan. 
- Azpiproduktua eta hondakinak. Isurien tratamendua eta birziklatzea. 

6. Olioen eta koipeen ontziratzea eta enbalatzea. 
- 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 gauzatzea. 
- Ontziak osatzea «in situ». Ezaugarriak, materialak eta gauzatzea. 
- Ontzien eramatea eta erabilgarritasuna beren linean, eta enbalatze-materialena dagokien linean. 
- Neurri zuzentzaileak ontziratze- eta enbalatze-lineetan izan daitezkeen akatsen edo anomalien kasuan. 

- Hondar edo hondakin materialen tratamendua eta zertarakoa. Ingurumena. 

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. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0552_2: 
Haziak eta koipekiak 
hartzeko eta prestatzeko 
prozesua 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko olioen 
eta koipeen lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0553_2: 
Hazi-olioak ateratzeko 
prozesua 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko olioen 
eta koipeen lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0554_2: 
Koipeen eta margarinen 
elaborazioa 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko olioen 
eta koipeen lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0555_2: 
Hazi-olioak eta koipeak 
ontziratzeko eta enbalatzeko 
prozesua 

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

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

• Elikagaien Industrien lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Elikagaien industrien lanbide-arloko olioen 
eta koipeen lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

 

 



 
 

 
Hazi-olioak eta koipeak lortzea 

 

 
 

 
 

43 

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: 
 

---- 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 

Hazi-olioen eta koipeen 
lorpenaren erakusketa 
praktikoen gela 

110 160 

Olioen eta produktu elaboratuen 
biltegia 30 40 

 

*Hazietako olioak eta koipeak ateratzeko instalazio bat beharko da, baina ez du zertan prestakuntza-zentro barruan egon. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Hazi-olioen eta koipeen 
lorpenaren erakusketa 
praktikoen gela 

X X X  

Olioen eta produktu elaboratuen 
biltegia X X X  

 

  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Errotuladorez idazteko arbelak. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Orri birakaria. 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua. Internet. 
---- Ikasgelako materiala. 

---- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 



 
 
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
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Hazi-olioen eta koipeen lorpenaren 
erakusketa praktikoen gela 

---- Hazien ikuztegia. 

---- Pisatzeko baskula. 

---- Haziak birrintzeko errota txikia. 

---- Lurrun-galdaratxoa. 

---- Hazientzako torlojuzko prentsa. 

---- Galdarak eta olio-gordailuak. 

---- Iragazkia. 

---- Zentrifugoa. 

---- Dekantazio-tanga. 

---- Destilagailua. 

---- Dentsimetroa. 

---- «Abbe» errefraktometroa. 

---- Hozkailu txikia. 

---- Urgailu elektrikoa (Paila). 

---- Laborategiko materiala (saponifikaziorako, azidotasun-indizea, iodo-

indizea...). 

Olioen eta produktu elaboratuen biltegia  

---- Hozkailua. 

---- Lanabesen armairua. 

---- Olio-botilentzako gunea. 

---- Opil proteinadunen eta irinen laginak. 

---- Gehigarrien armairua. 

---- Laginak hartzeko tresnak. 

---- Mahaia edo mostradorea. 

---- Eskorga. 

---- Garbiketa-ekipamenduak. 

---- Ontziratze- eta enbalatze-materialaren 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 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen 

den araudiaren arabera. 

 
 



 

 



 

 

 




