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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-MODULUA INSTALAZIO ENOLOGIKOAK 
Iraupena 90 

 

Kodea  MF0040_3 

Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 

Lanbide-eremua Edariak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Mahastizaintza 

Iraupena 

 

80 

Bildutako mahatsa hartzea eta hartzidura aurreko eragiketak 40 

Hartzidura-prozesuak eta ardogintzak 60 

Dastaketa 40 

Analisi mikrobiologikoa 40 

Analisi kimikoa 70 

Ardoaren klarifikazioa eta egonkortzea 60 

Ontze-prozesuak 60 

Enotekniako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0040_3 INSTALAZIO ENOLOGIKOAK. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Produkzio-makinen eta -ekipamenduen funtzionamendua eta premiak aztertzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak gainbegiratzea. 

EI1.1 Ardo-produktuak egiteko erabilitako makina- eta ekipamendu-motak sailkatzea, makina eta ekipamendu horien funtzionamendua 

agintzen duten oinarrizko printzipioen arabera. 

EI1.2 Mahastizaintzako eta ardogintzako industrian erabiltzen diren makina- eta ekipamendu-mota orokorren oinarrizko osaera 

deskribatzea. 

EI1.3 Makinen eta ekipamenduen aldizkako azterketa justifikatzea. 

EI1.4 Lehen mailako mantentze-lanak osatzen dituzten eragiketak eta bestelako eragiketak, hau da, konpontzeko direnak eta langile 

espezializatuak behar dituztenak, bereiztea. 

EI1.5 Makinen eta prozesuen eskakizunak (urari, aireari, hotzari, beroari eta elektrizitateari dagokionez) justifikatzea, eta horien 

hornidura bermatzen duten zerbitzu osagarrien operatibotasuna eta mantentze-lanak gainbegiratzea. 

EI1.6 Ontziratze-prozesua osatzen duten eragiketen sekuentzia ezagutzea, eta eragiketa bakoitza beharrezkoa den ekipamenduarekin 

lotzea. 

EI1.7 Instalazio osagarriak maneiatzeko eragiketak egitea, aurreikusitako sekuentziari jarraikiz, eta, elaborazio-prozesu osoari 

dagokionez bete behar duten eginkizuna kontuan hartuta. 

EI1.8 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia ezartzeko beharrezkoak diren aurre-eskakizunen planak (garbiketa eta desinfekzioa, 

izurri-kontrola, hondakinen eta zaborren kontrola, manipulazioaren arloko jardunbide egokiak eta bestelakoak) ezartzeak eta aplikatzeak 

duten garrantzia justifikatzea. 

A2: Ardoak behar bezala kontserbatzeko, upategiko ontziek eta lokalek bete behar dituzten derrigorrezko baldintzak zehaztea. 

EI2.1 Ontzien operatibotasuna egiaztatzea, eta sistema automatikoak kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuak maneiatzea. 

EI2.2 Ontzien eta lokalen ekipamendu osagarrietan funtzionamendu anomaloak daudela adieraz dezaketen seinaleak (alarmak, soinu 

desegokiak, erritmo okerrak eta bestelakoak) lotzea, horien kausak identifikatzea, eta dagozkion neurriak hartzea. 

EI2.3 Zaintzea kalitate-kontroletan baztertutako azpiproduktuen, hondarren eta produktuen ebakuazioa behar bezala egiten dela, nahi 

ez diren metaketak edo kutsadurak saihestuz. 

EI2.4 Ardoak ontziratzeko prozesuan parte hartzen duten lokalen, ontzien eta enbalajeen ezaugarriak berrikustea eta egokiak direla 

egiaztatzea. 

EI2.5 Egindako probak eta lortutako emaitzak behar bezala lotzea eta dokumentatzea. 

EI2.6 Ardoa egiteko eta ontzeko lokalen ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasuna eta bestelakoak) zaintzea. 

EI2.7 Ardo-ontzien azaleren egoera aztertzea. 
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Edukiak: 
1. Bildutako mahatsa hartzeko eta tratamendu mekanikoa gauzatzeko makinak eta ekipamenduak. 

- Hartzeko eta deskargatzeko ekintzak kontrolatzeko ekipamenduak. 

• Baskulak. 

• Laginak hartzekoak eta analizagailu automatikoak. 

• Hautatzeko uhalak edo mahaiak. 

• Deskargatzeko zubiak eta plataformak. 
- Txortenak kentzeko gailuak. 
- Mahatsa jotzeko makinak. 
- Txorten-ateragailuak. 
- Xukaderak. 
- Prentsak. 
- Mahatsa biltzeko ponpak. 
- Mahatsa biltzeko hodiak. 
- Sulfuroso-dosifikagailuak. 
- Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. Garbiketa. 
- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

2. Iragazpeneko eta zentrifugazioko ekipamenduak. 
- Lur-iragazkiak. 

• Alubioitze-iragazkiak. 

• Hutseko iragazki birakariak. 

• Prentsa-iragazki markodunak. 
- Plaka-iragazkiak. 

• Deskribapena. 

• Funtzionamendua. 
- Iragazpen-ekipamenduak maneiatzea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea. Garbitasuna. 
- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

3. Ardoa ontziratzeko makinak. 
- Botilatzea. 

• Botilak fabrikatzea. 

• Botila-motak. 

• Botilak urberritzeko eta garbitzeko makinak. 

• Botilak betetzeko makinak. 

• Ardoa egokitzea botilatzeko. 
- "Brik" ontziak eta bestelakoak. 
- Botilei tapoia jartzea. 
- Botilak kapsulatzea. 
- Ardoak ontziratzeko linearen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Garbiketa eta desinfekzioa. 
- Elikagaien segurtasuneko higiene-neurriak. Araudia.  

4. Tangak eta eroanbideak. 
- Hartzidura- eta biltegiratze-tangak. 

• Zurezko tinak. 

• Hormigoizko tangak. Estaldura. 

• Altzairu herdoilgaitzezko tangak. 

• Beira-zuntzez indartutako poliesterrezko tangak. 

• Ontzi enologikoen edukiera kalkulatzea. 
- Eroanbideak, balbulak eta osagarriak. 

• Hodi malguak. 

• Hodi finkoak. 

• Balbulak eta osagarriak. 
- Tangak eta eroanbideak garbitzea eta desinfektatzea. 
- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

5. Hotzeko eta/edo beroko instalazioak. 
- Hozkailu-zirkuitua. 

• Fluido hoztaileak. 

• Konpresoreak. 
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• Kondentsadoreak. 

• Lurrungailuak eta hedapen-balbulak. 

• Bestelako osagaiak. 

• Ekipoen mantentze-lanak. 
- Hotzeko edo beroko aplikazio enologikoak. 

• Muztioak eta bildutako mahatsak hoztea. 

• Hartzidura-tenperaturaren kontrola. 

• Ardoen hotz bidezko egonkortzea. 

• Lokalen klimatizazioa. 
- Upategiko hotz- edo bero-premiak kalkulatzea. 

• Bildutako mahatsaren hozte-premiak. 

• Berotze-egiaztapena hartzidura malolaktikorako. 

• Hozte-egiaztapena egonkortze tartarikorako. 
- - Segurtasun-neurriak. Araudia.  

6. Upategietako ingurune-kondizioak. 
- Tenperatura. 
- Hezetasuna. 
- Argiztapena. 
- Aireztapena. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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

gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Enoteknia 


