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1 ONTZIRATZE-MATERIALAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 SARRERA 
 
 
Gizakion oinarrizko beharra da elikatzea. Garai batean, elikagaien ekoizpena eta kontsumoa 

leku berean egiten ziren. Bizimodua aldatu ahala, ordea, elikatzeko ohiturak aldatu egin dira, 
eta, ondorioz, elikagaiak kontserbatu beharra dago. Horrgatik, ontziratze-prozesua eta bereziki 
ontzien industria garatu egin dira pixkanaka. 

 
Hasieran, ontziak oso soilak ziren, landare-hostoekin eginak, esaterako, eta gerora hasi zen 

hainbat materialekin egiten: zumea, buztina, egurra, beira, papera, metalak... erabilita. 
Plastikoak erabiltzearekin batera, ontziratze- eta kontserbatze-teknika berriak sortu dira. 

 
Ontzien erabilerak ugaritu egin dira. Helburu nagusiarekin batera elikagaiak egoera 

higieniko eta osasuntsuan kontserbatzea, beste zeregin garrantzitsu batzuk ere betetzen 
dituzte: garraioa erraztea, informazioa ematea eta baita erakargarria izatea ere. 

 
 
 

1.2 ONTZIEK BETE BEHARREKO EZAUGARRIAK 
 
 
Egungo kontsumitzaileak zenbait ezaugarri eskatzen dizkie erosten dituen elikagaiei: 
 
– Osasuntsuak izatea. 
– Munduko edozein lekutan ekoiztu ondoren, edonon kontsumitzeko prest egotea. 
– Behar diren ganbera, hozkailu eta izozkailuen bitartez, denbora luzez irautea. 
– Garraioa, bilketa eta salmenta erosoa izatea. 
– Erakargarriak izatea. 
– Elikagaien prestaketa, denbora aurreztuz, erraztea. 
 
Aurreko oinarrizko puntuak kontuan hartuko dira, ontzien diseinu, material eta gainerako 

berezitasunak erabakitzeko. Lotura egina dago kontserbatu nahi den produktuaren, erabiliko 
den ontziaren eta izango duen tratamenduaren eta prozesuaren artean. 
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Ontziratze-prozesua erabiliko den ontziaren araberakoa izango da. Era berean, kontuan izan 
behar da gaurko tratamenduak oso gogorrak direla; beraz, ontziek gai izan behar dute horiek 
jasateko. 

 
Horrez gain, badira ontzien diseinu eta aukeraketan ahaztu behar ez diren puntuak: 
 
– Substantzia toxikorik eza. Erabiltzen den ontziak esterila izan behar du. 
– Osasun-babesa. Ontziak barruan duena babestu behar du, osasuntsu manten dadin. 
– Hezetasuna eta koipea. Ontziak gai izan behar du barruan duen hezetasun-maila eta 

koipea ez galtzeko, eta kanpotik gehiago ez hartzeko. 
– Argitik babestea. Zenbait elikagai hondatu egiten dira argiaren eraginez; beraz, babesa 

behar dute; adib., ardoa, garagardoa... 
– Gasak ez galtzea eta ez hartzea. Gasdun produktuen gasa barruan mantendu behar 

dute; adib., Coca-Cola. 
– Usainak ez galtzea eta ez hartzea. Elikagaien berezko propietate organoleptikoa denez, 

eutsi egin behar zaio berezko usainari. 
– Behar bezain gardena izatea. Ontziratu behar denaren arabera, gardentasuna 

garrantzitsua da, barruan dagoen produktua ikus dadin. 
– Irekitzen erraza izatea. Itxiera segurua izan arren, ez du izan behar oztopo produktua 

erabiltzeko. 
– Isuri-kantitatea kontrolagarria izatea. Elikagai batzuk aldiko gutxi erabiltzen dira, eta 

ontziek aukera eman behar dute elikagai horiek gutxika kontsumitu ahal izateko; adib., 
ozpina. 

– Berriz ixteko aukera ematea. Zenbait elikagai pixkanaka kontsumitzen dira, eta ontzi 
horiek berriz ixteko modukoak izan behar dute; adib., maionesa. 

– Birziklatzeko prestatuta egotea. Ontziak, erabili ondoren, osorik birzikla daitekeena izan 
behar du. 

– Hainbat neurri, pisu eta itxuratako ontziak aukeran edukitzea eta erabiltzea, 
kontsumitzaile bakoitzak egokiena iruditzen zaiona eros dezan. 

– Inprimagarria izatea. 
– Gogorrak izatea. 
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1. DIAGRAMA: Ontziratze-prozesua. 
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1.3 ONTZIRATZE-MATERIALAK 
 
 

1.3.1 Papera eta kartoia 
 
Papera eta kartoia zelulosatik ateratzen dira, eta zelulosa zuhaitzek duten substantzia bat 

da. Hainbat mota erabiltzen dira, eta eman nahi zaion erabileraren arabera, oso garrantzitsua 
da behar den paper- eta kartoi-mota ongi aukeratzea. 

 
Papera eta kartoia tratamendu eta estaldura ezberdinen bidez eraldatzen dira, nahi diren 

propietateak lortu arte. 
 
Kontuan izan behar diren beste ezaugarriak batzuk lodiera eta geruza-kopurua dira, baita 

paper ezberdinen konbinazioak ere. 
 
Elikagaigintzan hiru paper-mota erabiltzen dira nagusiki: 
 
– Begetala (paketatzeko papera). Gogorra da, elikagaia babesten du, ez da beroz 

zigilatzen eta elikagaiaren koipea kanpora irteten da. 
– Sulfito-motakoa: arinagoa da eta poltsak egiteko erabiltzen da. Beroz itxi daiteke. Likido 

eta gasekiko oso iragazkorra da. Adib., azukrea ontziratzeko erabiltzen diren poltsak. 
– Koipearekiko iragazgaitza: ez dio uzten pasatzen koipeari. Egun, harategietan erabiltzen 

da. 
 

Paper eta kartoiaren arteko muga ez da oso argia. 
Definizioz, orokorrean, 250 g/m2-tik gorako masa baldin badu, 
kartoia da. Kartoia, zelulosatik ez ezik, beste kartoi eta paperak 
birziklatuz ere lortzen da. 

 
Lodiera eta gogortasuna, eman 

nahi den erabileraren arabera 
aldatzen da. Posible da kartoi-
-geruzak konbinatzea, nahi diren 
propietateak lortzeko. 

 
Papera eta kartoien ezaugarriak honako hauek dira: 
 
– Eman nahi zaien erabileraren arabera, lodiera ezberdinekoak izan daitezke, geruza-

-kopurua aldatuz. 
– Gogortasun ezberdinekoak izan daitezke. 
– Tolesgarriak dira (funtsezko ezaugarria poltsak eta kaxak egiteko). 
– Zuritasun-maila: elikagaiak ukituz jartzeko, kalitate handiko paper eta kartoiak erabili 

behar dira. Paper eta kartoi horiek nahiko garestiak dira. 
– Ez dute eduki behar mikrobio edo substantzia kaltegarririk, aldez aurretik tratatuak baitira.  

 
Paperaren eta kartoiaren abantailak Paperaren eta kartoiaren desabantailak 

– Oso tamaina ezberdinekoak izan daitezke. 
– Inprimatze-prozesuan aukera handia 

ematen dute. 
– Birziklatzen errazak dira. 

– Elikagaiak babesteko gaitasun urria dute. 
– Erraz degradatzen dira. 
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1.3.2 Metala 
 
Lata eta poto izenaz ezagutzen ditugun ontziak dira.  
 
Gehien erabiltzen diren materialak altzairu gozoa, latorria, altzairu herdoilgaitza eta 

aluminioa dira. 
 
Hiru motakoak izan daitezke: 
 
– Hiru piezakoak. 
– Bi piezakoak. 
– Aluminiozko ontzi erdizurrunak 
 
 

1.3.2.1 Hiru piezako latak 
 

Lata klasikoa da, latorrizkoa eta eztainuzko bi laminaz estalia. Eztainuak erreakzionatu egin 
dezake zenbait elikagairekin, eta osasunarentzat kaltegarriak diren produktuak sortu. Gaur 
egungo latetan, eztainuak sortzen dituen arazoak deuseztatzeko, beste metal batzuk ari dira 
erabiltzen: kromoa, eta gero eta gehiago, aluminioa. 

 
Hiru zati ditu: tapa, enborra eta oina. Normalean, 

oina eta enborra soldatuta iristen dira elikagaigintza-
-enpresetara, eta produktua sartu ondoren, zigilatu 
egiten da tapa. Prozesu horietan garrantzi handia du 
soldadura eta taparen itxiera ondo egina izateak, 
ontziaren hermetikotasuna horren arabera lortuko dela 
kontuan izanik. 
 
 
 

 
 
1.3.2.2 Bi piezako latak 
 

Lata hauetan, oinarria eta enborra 
pieza bakarra da. Gaur egun, 
aluminioa erabiltzen da batez ere. 
Sistema honen bidez, behar den 
material-kantitatea murriztu egiten da, 
erresistentziarik galdu gabe. Bestalde, 
ez dago enborra soldatu beharrik; 
beraz, aukera gehiago ematen du 
diseinatzeko eta inprimatzeko orduan, 
eta erakargarriagoak dira. Azken 
urteotan gorapen azkarra izan du 
hauen erabilerak, gehienbat gasdun 
edarien latetan (Coca-Cola, Kas...). 
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Lataren abantailak Lataren desabantailak 

– Babes osoa ematen dio elikagaiari. 
– Produktuari luzerako bizitza ematen dio. 
– Erresistentea da, kolpeak jasan ditzake. 

– Zarata handia sortzen da manipulatzean. 
– Pisutsua da. 
– Garestia da. 
– Herdoiltzeko arriskua du. 

 
 
Desabantaila gutxiago izatearren, latak diseinatzean, joera hauek daude gaur egun: 
 
– Laten pisua gutxitzea. 
– Materialen lodiera gutxitzea. 
– Sortzen duten zarata gutxitzea. Latak erabiltzean zarata sortzen da; hau nekagarria da, 

eta osasun-arazoak sor ditzake elikagai-enpresetako langileengan. 
– Etiketa eta inprimaki berriak eramateko prestatuak egotea. 
 
Aluminioa, bakarrik edo beste materialekin batera ijetzita, gero eta gehiago erabiltzen da 

latak, tapoiak eta orri fineko ontziak egiteko. 
 

 
Aluminioaren abantailak Aluminioaren desabantailak 

– Arina izatea. 
– Ukitzeko atsegina izatea. 
– Oso malgua izatea. 
– Erraz tolestea. 
– Inprimatzeko erraza izatea. 
– Herdoilgaitza izatea. 

– Garestia izatea. 
– Soldatu ezina izatea (zigilatze-prozesuak 

teknologia berezia behar du, eta, beraz, 
makineria berezia). 

– Erreaktibitate kimiko altua izatea 

 
 
Elikagai-industrian erabili ohi diren laten berezitasunak 

 
 

Ontzi-mota Edukiera Erabilera Berezitasunak 

Goi irekiera duena. 100 g – 4,5 l Fruituak, begetalak, 
haragikiak eta 
arrainkiak. 

Erraz betetzen da, 
automatikoki 
manipulatzen da. 

Irekiera eta auto-
-itxiera duena. 

200 g – 1.000 g Kafea, fruitu lehorrak Erabili ondoren, tapa 
labaingarri batez ixten 
da. 

Eraztun-irekiera 
duena, autoitxierarik 
gabe 

Forma eta tamaina 
ugari. 

Arrain-kontserba 
txikiak, urdaiazpikoa, 
haragi prozesatuak. 

Barrukoa kalte minimo 
batekin atera daiteke. 

Aparteko bigarren 
tapa. 

Forma eta tamaina 
ugari. 

Kakaoa eta hauts-
-itxurako produktuak 

Bigarren tapa sinplea 
dute. 

 
Gaur egun, itxiera mekaniko iraunkorra erabiltzen da gehien; hala ere, azken urteotan, 

eraztun-sistemakoak gorakada handia ari dira izaten. 
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1.3.2.3 Aluminiozko ontzi erdi zurrunak 
 

Daukan xaflakortasuna aprobetxatuz, poto eta latetan erabiltzeaz gain, lamina mehetan 
erabil daiteke aluminioa. 

 
a) Erretilu erdizurrunak: 

 
Aluminiozko lamina mehe bat (20-50 µm) beste 

material termoplastiko batekin prozesatzen da, nahi den 
forma lortzeko. 120 ºC-raino erabilgarriak dira. 

 
b) Poltsa malguak: 

 
Aluminiozko lamina oso mehea (9-24 µm) bi film 

termoplastikoren artean prozesatzen da; kanpokoa, 
normalean, poliesterrezkoa izaten da (≅ 2 µm). 
Estalki honek, alde batetik aluminioa babesten du; 
bestetik, poltsari indarra ematen dio. 

 
Aukera ugari ematen ditu poltsa-mota honek, 

baina ez da ongi sartu merkatuan. 
 
 

1.3.3 Beira 
 
Beira oso material interesgarria da ontzi-industrian, 

kimikoki geldoa baita. Funtsezko osagaiak harea (% 73), 
sodio oxidoa (% 13) eta kaltzio oxidoa (% 12) dira. Nahiz eta 
osaketa eta produkzioa sinplea izan, aukera handiko 
materiala da. Beira-nahastea urtu ondoren, nahi dugun 
forma eta bolumena emateko, puztu edo prentsatu egin 
daiteke. 
 
 

Beiraren abantailak Beiraren desabantailak 

– Gardena izatea. 
– Kimikoki geldoa izatea (kasu oso 

berezietan izan ezik), hau da, luze iraungo 
du horrela. Ez du izango elikagaien eta 
kanpoko erasorik. 

– Ur-lurrunarekiko eta gasekiko iragazgaitza 
izatea. 

– Zurruna izatea. Ezin da tolestu, forma ez du 
aldatzen. 

– Beroa ondo onartzea. 
– Gogorra izatea. Aproposa da edari 

burbuiladunetan, barne-presioa dela eta; 
adib., xanpaina. 

– Merkea izatea. 
– Ekologikoki egokia izatea. Erraz birzikla 

daiteke. 

– Pisu handia izatea. 
– Hauskorrak izatea. Puska txikiak geratzen 

badira elikagaien barruan, istripu larriak 
gerta daitezke. 

 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 15 

Zigilatze-prozesua puntu kritikoa da: gaizki itxiz gero, duen iragazgaiztasuna alferrik galtzen 
da. Beira zurruna denez, zaila da tapoiarekin bat ongi etortzea. 

 
Zenbait kasutan, ontziratutako produktuak argitik babestu behar dira, eta horretarako 

koloretako beira erabiltzen da (berdea, anbarra...). 
 
Beira produktu bero batez bete daitekeenez, aukera dugu lizunakn ugaltzea galarazteko. 
 
Egostea eta esterilizazioa ontzian bertan egin daitezke. 
 
 

1.3.4 Plastikoak 
 
Elikagaigintzan plastiko-mota ugari erabiltzen dira, 30 baino gehiago. Gainera, eraldatzeko 

duten ahalmenari esker (lodiera, estaldurak, prozesatzeko sistemak...), nahi diren propietate eta 
berezitasunak lortzeko aukera ematen dute. 

 
Bi multzotan bana daitezke: 
 
– Malguak. 
– Zurrunak eta erdizurrunak. 
 
 

1.3.4.1 Ontzi malguak 
 
Film malgu batez egindako ontziak dira. Legearen arabera, 2,5 mm-tik beherako lodiera 

duen mintz plastikoa da. 
 
Material hauen betekizun bakarra elikagaiak jasotzea eta kanpoko girotik gordetzea da; ez 

dute kontserbatze-maila alturik. 
 
Film malguak hiru eratan erabiltzen dira: 
 

a) Film sinplea: polimero bakar batez osatua (polietilenoa, polipropilenoa...). 
 
b) Filma beste material batez estalia: beste polimero bat edo metalezko film bat (aluminioa 

gehienetan) erabiltzen da, oinarrizko filmaren propietateak hobetzeko (iragazgaiztasuna, 
erresistentzia mekanikoa, trakzioa, inprimagarritasuna, itxura...). 

 
c) Koestrusio-filma: bi film edo gehiagotik abiatu, eta batera ekoizten dira. Polimero hauek 

berdinak edo ezberdinak izan daitezke, lortu nahi diren berezitasunen arabera, betiere. 
Geruza-kopurua ere aldakorra izan daiteke. 
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Film malguen abantailak Film malguen desabantailak 

– Merkeak izatea. 
– Gasak, urak eta olioak ez iragatea. 
– Usainak ez iragatea. 
– Erresistenteak izatea. 
– Ontziratze-instalazioan konforma daitezke. 
– Beroaz erraz zigilatzen dira. 
– Erraz inprima daitezke. 
– Erraz erabiltzen dira. 
– Arinak izatea. 
– Edukiaren formara moldatzen dira 

– Prozesua martxan jartzea garestia izatea. 
– Eraso mekanikoentzat babes handirik ez 

ematea. 

 
 
1.3.4.2 Ontzi zurrunak eta erdizurrunak 

 
Ontzi metaliko eta beirazkoek propietate ugari dituzte, baina xehetasun garrantzitsu batekin: 

posible da haien propietate eta berezitasunak aldatzea; beraz, erabilera anitz dituzte. 
 
Elikagai-ontziratzearen arlo guztietan erabiltzen dira: botilak, potoak, erretiluak, terrinak... 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
Metalaren eta beiraren aldean dituzten abantailak eta desabantailak:  
 

Ontzi zurrunen abantailak Ontzi zurrunen desabantailak 

– Korrosioarekiko oso erresistenteak izatea. 
– Arinak izatea. 
– Produkzio-tenperatura oso txikia izatea 

(beira 800 ºC-tan sortzen den bitartean, 
hauek 300 ºC-tan sortzen dira). 

– Moldaketa erraza izatea eta forma zein
tamaina oso ezberdinak lor daitezke. 

– Ontziratze-instalazioan bertan konforma 
daitezke. 

– Inprimatzeko aukera handia izatea. 
– Instalazioan, zarata txikiagoa sortzen dute. 

– Birziklatzeko zailak izatea. 
– Ez dute beroa jasaten. 
– Ekipoetan gastu handia dute. 
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2 ETIKETATZE-MATERIALAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 SARRERA 
 
 
Kontsumitzaileak, produktu bat erosi aurretik, produktuen etiketetatik behar duen 

informazioa eskuratzen du. Etiketak bi zeregin garrantzitsu ditu: 
 
– Kontsumitzaileari produktuaren edukieraren eta erabileraren informazio zehatza ematea. 
– Produktua saltzeko baliabidea izatea. Kontsumitzaileak etiketak dituen kolore, marka-

-irudi eta antolakuntzaren bidez, produktu edo marka jakin bat identifikatzen du; beraz, 
etiketa marketina egiteko tresna da. 

 
 
 

2.2 ETIKETATZE-ARAUTEGIA 
 
 
Europar Batasuneko arautegiak agintzen duenaren arabera, etiketa batek hiru motatako 

informazioa eman dezake: 
 
a) Nahitaezko informazioa 
b) Nutrizio-informazioa 
c) Borondatezko informazioa 
 
 

2.2.1 Nahitaezko informazioa  
 
Etiketak, eskaintzen den produktuaren informazio zehatza emateko, derrigorrezko hainbat 

datu eduki behar ditu: 
 

2.2.1.1 Produktuaren izena 
 
Europar Batasuneko arauen arabera, produktuaren izena azalduko da; adib., “txokolatea”. 
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Horrez gain, hala badagokio: 
 
– Ohiko erabilera edo produktuaren deskripzioa jarriko da; adib., “egiteko txokolatea”. 
– Produktuaren kalitatearen berri emango da, produktu horri dagokion araudiak hala 

ezarrita badauka; adib., “tomatea, lehen mailakoa”. 
– Produktuaren egoera fisikoa edo izan duen tratamendua adieraziko da; adib., “hautsa”, 

“liofilizatua”, “izoztua”, “ketua”..., “tomate osoa, zuritua”. 
 

2.2.1.2 Osagaien zerrenda 
 
Produktuaren osagaien izenak zerrendatuko dira gehigarriak barne, pisu gehien duena 

aurrena jarrita, eta gutxien duena atzean. Fruta edo barazkietan ez da beharrezkoa, ezta 
osagai bakarreko produktuetan ere, adib., pakete arroza denean. 
 
2.2.1.3 Hainbat osagairen kantitateak 

 
Zenbait produktutan osagai baten edo gehiagoren proportzioak produktuaren izaera 

markatzen du. Hauetan ehunekoa garbi adierazi behar da, adib., “txokolatea: kakaoa % 60”. 
 

2.2.1.4 Alkohol-gradua 
 
Alkohol-gradu bolumetrikoa adierazi behar da, bolumenaren % 1,2 alkohol-gradua 

gainditzen duten edarietan. 
 

2.2.1.5 Kantitate garbia 
 
Produktu likidoetan bolumen-unitateak erabiliko dira (l, cl, ml...). 
 
Gainerakoetan masa-unitateak erabiliko dira (kg, g...). 
 

2.2.1.6 Iraungitze-data edo kontsumitze-data hobetsia 
 
Elikagai gehienetan data adierazi behar da. Ez da beharrezkoa fruta, berdura eta barazki 

freskoetan edota ozpina, gatza eta azukrean, ezta normalean egunean bertan kontsumitzen 
diren ogi edo opiletan ere. Data bi modu hauetan adieraz daiteke: 

 
– Iraungitze-data. Hilabetea eta eguna adierazten da. Oso produktu galkorretan erabili 

behar da. Epe hori pasa ondoren, produktua kontsumitzea arriskutsua izan daiteke 
osasunarentzat. 

– Kontsumitze-data hobetsia. Produktuaren iraupenaren arabera, bi modu hauetan adieraz 
daiteke: 
• “Ahal dela, kontsumitu data hau baino lehen” eta horren atzean hilabetea eta eguna 

adierazita. 
• “Ahal dela, kontsumitu urte hau amaitu baino lehen” eta horren ondoren urtea 

adierazita. 
 
2.2.1.7 Kontserbatzeko baldintza bereziak 

 
Hainbat produktuk, egoera onean kontserbatzeko, baldintza bereziak behar dituzte; beraz, 

behar diren datuak adieraziko dira; adib., “izoztua, –20 ºC azpitik gorde”. 
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2.2.1.8 Nola erabili? 
 
Produktua era egokian erabiltzeko behar diren oharrak gehituko dira, komenigarria izanez 

gero, adib., “Frijitu baino ordubete lehenago hozkailutik atera”. 
 
2.2.1.9 Sozietatearen izena 

 
Enpresaren izena, helbide soziala edo fabrikatzailearen izena aipatu behar da. 
 

2.2.1.10 Sorta 
 
Letra edo/eta zenbakien bidez adierazten da. Datu hau elikagai-enpresaren barruko kodea 

da; honen bitartez, produktua noiz ekoitzi eta ontziratu den, zehazki, jakin daiteke; 
trazabilitatearen oinarrizko datua baita. 

 
2.2.1.11 Jatorria 

 
Datu honekin, produktua zein herritan produzitu den adierazten da. 
 
Produktua Europako Batasunekoa ez denean, nahitaez adierazi behar da. Europako 

Batasunekoa bada, berriz, jatorriari buruzko nahasketa sortzen denean bakarrik da 
beharrezkoa. 

 
 

2.2.2 Nutrizio-informazioa 
 
Nutrizio-informazioa ez da nahitaezkoa. Hala ere, zenbait produktutan derrigorrezkoa da, 

hau da, produktuaren ontzian nutrizio-ezaugarriak aipatzen direnean, esate baterako, “kaltzio 
ugari”, “kolesterol gutxi”, “A eta B bitaminaz hornitua”... jartzen denean. 

 
Nutrizio-informazioa bi eratan azal daiteke: 
 

– produktuaren 100 g-ri edo 100 ml-ri dagozkion kantitateak. 
– janari-anoa edo janari-kopuru jakin bati dagozkion kantitateak, betiere, paketean anoa-

-kopurua zehazten denean. 
 
Etiketan ondoko nutrizio-datu hauek azal daitezke: 
 
a) Balio energetikoa (kJ, kcal) 
b) Mantenugaiak 

– Proteinak (g) 
– Karbohidratoak (g) 
– Koipeak (g) 

• Aseak (g) 
• Asegabeak (g) 
• Kolesterola (mg) 

– Zuntza (g) 
– Sodioa (g) 
– Bitaminak eta gatz mineralak (mg, µg) 

 
** Europako Batasuneko arautegi berriak aginduko duenaren arabera, hemendik aurrera, 

produktuek dituzten osagai guztien zerrenda, ezinbestean eta zehatz-mehatz, azaldu beharko 
da. Horrela, koloratzaileak, kontserbatzaileak, lodigarriak, substantzia alergenikoak, edota 
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osagai transgenikoak azaldu beharko dira. Etiketa horietan substantzia horien guztien osagai 
bakoitzaren izen osoa azalduko da. 

 
 

 
 

Osagaiak 
 

Tomatea, tomate-zukua, 
gatza, azidotzailea (azido 
zitrikoa) eta egonkortzailea 
( kaltzio kloruroa) 

Nutrizio-informazioa 
(Produktuaren 100 g) 
Balio energetikoa: 18 kcal/76 kJ 
Proteina: 0,8 g 
Karbohidratoak: 3.0 g 
Koipeak: 0,3 g 

 
Ahal dela, kontsumitu data hau baino lehen: 2003-07-04 
Leku lehor eta freskoan kontserbatu. Egitean ur-pixka bat gehitu. 
Sorta: 21-2001 

Pisu garbia: 750 g 
Pisu xukatua: 600 g 

 
Fabrikatzailea: Pintto kontserbak 

Nafarroa etorbidea 24. Tutera (Nafarroa) 
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2.2.3 Borondatezko informazioa 
 
Derrigorrezkoa den informazioarekin batera, ekoizleak eman nahi duen gainerako 

informazioa ere sar daiteke, betiere, kontsumitzaileari nahasteko biderik eman gabe. 
 
Borondatezko hainbat etiketa ezarri ahal izateko, erakunde erregulatzaileen baimena behar 

da. 
 

2.2.3.1 Jatorrizko deiturak eta labelak 
 

Jatorrizko deiturek eta labelek ez dute adierazten elikagaiak eremu 
jakin batetik datozela bakarrik; baita zenbait kalitate-parametroren arabera 
merkaturatutakoak direla ere esan nahi dute. 

 
Jatorrizko izendapen eta label bakoitzaren araudiak hainbat baldintza 

zehazten ditu: produkzio eremuaren mugak, erabil daitezkeen lehengaiak, 
baimendutako gehieneko etekinak, lantzeko teknikak... 

 
Jatorrizko deitura eta label bakoitzeko kontseilu arautzaileak, ezarritako 

araudiaren arabera, produktuen kalitatea kontrolatzen du. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan, jatorrizko hainbat produktu daude: Getariako, Arabako eta 

Bizkaiko txakolina, Idiazabalgo gazta eta Errioxa Arabarreko ardoa. Baita, labeldunak ere; 
besteak beste: euskal okela, euskal baserriko oilaskoa, euskal eztia... 

 
Jatorrizko eta labeldun produktu bakoitzak zenbatuta dagoen etiketa identifikatzaile bat 

eramaten du. 
 

2.2.3.2 Etiketa ekologikoak 
 
Produktu ekologikoetan etiketa ekologikoa erabiltzen da, hots, ekoiztean, 

merkaturatzean eta ondoren ere, ingurumena errespetatzen duten produktuak 
direla adierazteko.  

 
1992an Europako Batasunak etiketa ekologiko bat sortzea erabaki zuen; 

erkidego horretako Estatu guztietan berdina, bai baldintzetan, bai logotipoan. 
 
Produktu jakin batek, etiketa hori eskuratzeko, finkatu diren irizpideak 

betetzen dituela egiaztatu behar du. 
 

 
2.2.4 Etiketa-mota 

 
2.2.4.1 Ontzietan inprimatuak 

 
Behar den informazioa ontzian bertan inprimatzen da. Inprimatze-

-sistema ontziaren materialaren arabera (papera, kartoia, metala, beira 
eta plastikoa) izango da. 
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2.2.4.2 Erantsitako etiketak 
 
Edozein tamaina eta itxura izan dezakete. Normalean 

paperezkoak eta plastikozkoak izaten dira. Eransteko sistema 
etiketaren eta ontziaren materialen arabera aukeratuko da. 
 
 
2.2.5 Eransgarri-mota 

 
– Hotzean ematen direnak 
– Beroan ematen direnak 
– Beroz aktibatzen direnak 
– Autoeransgarriak direnak 

 
 
2.2.6 Barra-kodea 

 
Produktuen datuak barra-multzo batez kodifikatzen dira. Multzo hori produktuen kodea da. 

Barra-kodea etiketetan inprimatuz gero, datuen irakurketa azkarra egin daiteke laser baten 
bidez; honenbestez, erabilera ugari ematen zaio: 

 
– Saltoki-kaxetan sistema hau zuzenean erabiltzen da, produktuen prezioak automatikoki 

markatzen baitira; horrez gain, produktuen prezioa ez da ontzi bakoitzean jarri behar. 
– Bestalde, oinarrizko tresna da stocken eta produktuen salmenta-txostenak egiteko eta, 

azken finean, hainbat marketin-kanpaina planifikatzeko. 
– Ekoizpen-datuak kodifika daitezke: beraz, produktuen trazabilitatea errazten da 

(iraungitze-data, enpresa ekoizlea, manipulatzaileen datuak, erabilitako makinak, 
txanda...). 

– Halaber, garraioa eta banaketa errazteko, kartoizko bilgarrietan ere inprimatzen dira. 
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3 PAKETATZE-MATERIALAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 SARRERA 
 
 
Kontserbatze-prozesua bukatu ondoren, elikagaien ontziak bilgarrietan paketatzen dira, eta 

azkenik, biltegiratu eta saltoki puntuetaraino garraiatzen dira. Bilgarriei banaketa-ontziak ere 
baderitze. Ontzien eta bilgarrien aukeraketa produktuaren berezitasunei begira egiten da 
(tamaina, forma, egoera, masa...). 

 
 
 

3.2 EGINKIZUNAK 
 
 
Paketatzearen lehenbiziko eginkizuna elikagaien ontziak babestea da; eta bigarrena, 

produktuen informazioa ematea. 
 
– Biltegiratze-lanak eta garraioa errazak eta seguruak izan daitezen. 
– Zikinkeria, hezetasun-aldaketak, bero-aldaketak, intsektu eta karraskarien ekintzak ahalik 

eta eragin txikiena izan dezaten. 
– Gerta daitezkeen lapurretak saihesteko. 
– Erresistenteak izan behar dute pilaketak jasateko (errefortzuen bidez sendotu daitezke). 

 
 
 

3.3 MATERIALAK 
 
 
Zurezkoak, kartoizkoak, plastikozkoak eta metalezkoak izaten dira.  
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3.3.1 Zura 
 
Zura paketatze handietan erabiltzen da, baita edarien 

kaxetan ere; baina, horren ordez, metalak eta plastikoak 
erabiltzen dira egunotan. 

 
Azken urteotan, paleten garraioak garrantzi handia hartu du. 

Egurrezko plataformak dira; bertan, kaxak eta paketeak 
kokatzen dira. 

 
 

3.3.2 Plastikoa 
 
Plastikoek aukera eta erabilera ugari dituzte. 
 
– Plastiko zurrunak: botila-kaxetan erabiltzen dira (garestiak 

direnez, itzultzekoak dira). 
– Plastiko erdizurrunak: produktuak babesteko erabiltzen dira 

(poliestireno- eta poliuretano--aparrak). 
– Film plastikoak: 

• Film erretraktila: poto, botila eta kaxetan erabiltzen da. Kartoi-
-kaxen aldera merkeagoa da, eta gainera erabili ondoren, oso 
bolumen txikia hartzen du. Paketeak trinkotzeko, aire beroa 
barreiatzen duten tunelak erabiltzen dira. 

 Paletetan eta pakete handietan ere erabiltzen da. 
• Film zabalgarria: filma pakete inguruan biltzen da, eta 

era honetan paketeari egokitzen zaio. Paketea edo 
paleta mahai biratzaile baten gainean jartzen da eta 
behar adina bira ematen zaio, plastiko-filmez ondo 
bilduta utzi arte. 

 
 

3.3.3 Kartoia 
 
Oso erabilia da. Materialak, lodiera, pisua eta barne-izurrakaldatuz gero, kalitate anitzeko 

kartoiak lor daitezke; horrez gain, merkea eta oso birziklagarria da. 
 
– Ohiko kaxak (5-50 kg jasateko gai dira) 
– Erretilu irekiak (5-50 kg jasateko gai dira) 
– Kaxa sendotuak (500 kg jasateko gai dira) 

 
 
 

3.4 PAKETATZE-MAILAK 
 
 

3.4.1 Lehen maila 
 
Produktua ontzi edo pakete barnean dago; adib., poltsa, potoa, kaxa, botila, hodia... 
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3.4.2 Bigarren maila 
 
Lehen mailako ontziak biltzen dituena; adib., kartoizko kaxa, plastikozko botilen kaxa... 
 
 

3.4.3 Hirugarren maila 
 
Paletetan edo edukiontzitan bigarren mailako paketeak biltzen dituenari, karga-unitatea 

deritzo. 
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4 ZIGILATZE-MATERIALAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 SARRERA 
 
 
Elikagaien kalitatea mantentzeko, ontziaren itxiera segurua izatea ezinbestekoa da. Ontzien 

itxierak puntu ahula izaten dira kontserbatze-prozesuetan; beraz, arreta handiz kontrolatu behar 
dira ontziratze-prozesuan.  

 
Ixteko erabiltzen diren materialak eta sistemak ontziaren eta elikagaiaren arabera 

aukeratuko dira. 
 
 
 

4.2 ZIGILATZE-SISTEMAK 
 
 

4.2.1 Paperezko eta kartoizko ontzien zigilatze-sistemak  
 
– Tolesdura 
– Presioa 
– Beroa 
– Eranskailuak 
– Zinta auto-eransgarriak 
– Kordelak 
– Grapak 
– Klipak 
 
 

4.2.2 Beirazko ontzien zigilatze-sistemak 
 

– Presiopean: presio altua jasan behar dutenak; adib., edari karbonikoak: 
• Harizkoak (aluminioa eta plastikoa). 
• Koroak (txapak). 
• Kortxoak. 
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– Normalak: presio-diferentzia txikiak jasan behar 
dituztenak: 

• Aluminiozko kapsulak. 
• Aluminiozko filmak. 
• Aluminio eta film plastikoak batera. 

 
– Hutsean: itxiera hermetikoa behar duten kontserba-

-potoetan erabiltzen direnak: 
• Ixteko eta irekitzeko biratu egin behar da; adib., 

twist off motakoak. 
• Ixteko potoaren kontra konprimitu egin behar da, 

eta aldiz, irekitzeko biratu egin behar da; adib., 
PT motako tapa. 

• Kolpez ixten dira, ez dira biratzen; adib., Omnia 
sistema. 

 
 
 
 

 
 
4.2.3 Metalezko ontzien zigilatze-sistemak 
 

– Igurzketa. 
– Hariztaketa. 
– Tapa eta enborraren arteko 

lotura mekaniko iraunkorra 
(metalekin gehien erabiltzen 
dena).  

– Plastikozko itxiera. 
– Hutsean egindako itxiera. 

 
 
4.2.4 Film malguzko ontzien zigilatze-sistemak 

 
– Eranskailuak 
– Zinta auto-eransgarriak 
– Beroz soldatuak 
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5 ONTZIRATZE-PROZESUAK 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 SARRERA 
 
 
Ontziratze-kate batek erabili behar duen tresneria eta lan-antolakuntza diseinatzean, 

kontuan izan behar dira eragina izango duten aldagaiak; hots: eraldatuko diren produktuak, 
erabiliko diren ontziak, lan-abiadura...; azken finean, sistema bateratua osatu behar da. 

 
Ontziak produktuei eta kontsumitzaileei begira diseinatu behar dira, baina diseinu horrek lan-

-katean izango duten eragina edo sor ditzakeen arazo teknikorik ahaztu gabe, instalazioek ondo 
funtziona dezaten. 

 
Zinta garraiatzaileen bidez loturiko makina-multzoak osatzen du ontziratze-katea. 
 
Ontziratze-prozesuaren urrats orokorrak honako hauek dira:  
 
a) Elikatzea / Hornitzea. 
b) Garbitzea. 
c) Betetzea. 
d) Ixtea. 
e) Garbitzea. 
f) Esterilizatzea. 
g) Hoztea. 
h) Lehortzea. 
i) Etiketatzea. 
j) Paketatzea. 
 
Ontziratze-prozesu bakoitzean ez dira, nahitaez, aurreko pauso guztiak egiten; produktuaren 

eta erabiltzen den ontziaren arabera jokatu ohi da. 
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5.2 BOTILATAN ETA POTOTAN ONTZIRATZEA 
 
 
Ontziratze–industriaren sorreran (botilatze-industria), ontziratze-kateek beirazko ontziak 

bakarrik erabiltzen zituzten; gaur egun, aldiz, egonkortasun eta forma ugari dituzten plastikozko 
ontziak ere erabiltzen dira. 

 
Langileen eskulana erabiltzen denean, prozesu osoa erdiautomatikoa izan daiteke (30-60 

ontzi/minutuko); eta katea automaten bidez kontrolatzen denean, guztiz automatikoa (300-500 
ontzi/minutuko). 

 
 

5.2.1 Makina ontziz elikatzea  
 
Botilak eta potoak, oro har, gailu birakari baten gainean kokatzen dira katea elikatzeko; 

ondoren, ontziak lerrokatzen dituen zinta garraiatzaile baten laguntzaz, banan-banan sartzen 
dira prozesuan. 

 
Ontzien hornikuntza kaxetan egiten denean, fabrikatzailea eta ontzien hornitzailea ados 

jartzen dira botila hutsak eta beteak kaxa beretan erabil ahal izateko; horrela, biltegian leku 
gutxiago behar da. 

 
 

5.2.2 Ontzi hutsak garbitzea 
 
Itzultzeko ontziak garagardo-industrian, esaterako, asko erabiltzen dira. Horiek ongi garbitu 

behar dira, eta besteak arinago garbi egin daitezke. Honako sistemak erabiltzen dira: 
 
– Ur-txorroaren bidez. 
– Uretan sartuz. 
– Aire konprimituaren bidez (erabilera bakarreko ontzietan). 
 
Garbiketa errazteko, garrantzizkoa da ontzi hutsak era egokian biltegiratzea. Hezetasunak 

eta tenperatura-aldaketek ontzi-barneko kondentsazioak eragiten dituzte eta zikinkeria erraz 
itsasten da paretetan; hori gertatzen denean, sakon garbitu behar da. 

 
 

5.2.3 Ontziak betetzea 
 

5.2.3.1 Betetze-sistemak 
 
Betetze-sistema produktu eta abiaduraren arabera aukeratzen da. 

 
5.2.3.1.1 Produktu likidoak 

 
Betetze-sistemaren arabera: 
 
• Hutsa erabiliz 
 
Likido gehienetan garbiena eta merkeena da; gainera, puskatuta dauden ontziei oso erraz 

antzematen zaie. 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 30 

Hutsaren sistemarekin likido gutxi galtzen da; beraz, gutxi zikintzen da eta etiketatu aurretik 
ontziak ez dira berriro garbitu behar. 

 
Aproposa da saltsa eta produktu likatsuekin erabiltzeko, eta baita likoreekin ere; aldiz, 

aparra duten edariekin ezin da erabili. 
 
Ontziratzeko likidoaren bilgunetik hainbat hodi ateratzen dira, eta betetze-pitekin 

konektatuak daude. Betetze-makina martxan jartzen denean, bilgunean hutsa egiten da eta, 
ondorioz, piten muturretan ere bai. Pitek zirrindola elastiko bana dute; horrela, pitaren eta 
ontziaren ahoa ondo zigilatuak geratzen dira eta botilaren barruan hutsa egiten denean, 
indarrez zurrupatzen da likidoa. 
 

• Grabitatea erabiliz 
 
Sistema honetan, produktuaren biltokia makina baino gorago dago. Likidoa grabitatearen 

eraginez sartzen da ontzietan. Biskositate txikiko produktuetan erabil daiteke. 
 
Ontzi bakoitzean sartzen den produktu-kantitatea hainbat mekanismoren bidez kontrolatzen 

da. 
 
• Presioa erabiliz 
 
Ponpa txiki baten bidez presioa egiten denean, likidoa ontzi barruan sartzen da. Biskositate 

baxuko produktuetan erabiltzen da. 
 

5.2.3.1.2 Produktu solidoak 
 
Kantitate-kontrolaren arabera: 
 
• Bolumenaren kontrola 
 
Produktuaren bolumena kontrolatzen da; hala ere, betetako produktuaren pisua 

dentsitatearen araberakoa denez, aldian-aldian egiaztatu egin behar da pisu erreala. 
 

– Torlojua: Produktu-bilgunearen irteeran dagoen inbutu baten bitartez betetzen da 
torloju amaigabe bat. Bete beharreko ontziak torlojuaren bukaeran kokatzen dira. 
Torlojuaren biraketa-abiaduraren bidez kantitatea kontrola daiteke. Sistema hau 
hauts-itxurako produktuak ontziratzeko egokia da. 

– Katilua: Katilu bat kantitate jakin batez bete, eta ondoren ontzietara botatzen da. 
Hauts-itxurako eta pikortsu diren solidoak ontziratzeko erabil daiteke. 

– Hutsa: Likidoetan erabiltzen den antzeko sistema da. Hauts-itxurako eta pikortsu diren 
solidoetan erabil daiteke.  

 
• Pisuaren kontrola 
 
Pisua, hainbat pisatze-teknikaren bidez, automatikoki kontrolatzen da. Hauts-itxurako eta 

pikortsu diren solidoetan erabil daiteke. 
 

5.2.3.2 Betetze-kantitatea 
 
Hermetikoki zigilatzen diren ontziak ezin dira guztiz bete. Tarte bat utzi behar da goian, 

hutsa lortzeko. Tarte hori ontziaren % 6-10 artekoa izango da. 
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Esterilizatzean, beroaren eta hutsaren eraginez, tapak barnerantz egiteko joera du: gehiegi 
betez gero, tapak ez du lekurik eta ontziak ireki egiten dira; gutxiegi betez gero, berriz, aire 
gehiegi geratzen da barruan eta ez da behar den hutsa egiten. 

 
5.2.3.3 Likido estalgarriak 

 
Ontziratu nahi den produktuarekin batera likido estalgarriak (gobernu-likidoak) erabiltzen 

dira, ondorengo hauek lortzeko:  
 
– Elikagaien arteko bero-difusioa hobetzea. Likidoak dituzten produktuak askoz azkarrago 

berotzen dira, ez dituztenak baino. Horrela, likido estalgarria duen elikagaia azkarrago 
berotuko da ez duena baino. 

– Ontzietan geratzen den airea kentzea. Aireak betetzen duen espazioan likido estalgarria 
kokatzen da, eta horrela likido estalgarriak ontziaren airea ordezkatu egiten du. 

– Elikagaien zaporea hobetzea. Likido estalgarriak elikagaiari zaporea aldatzen dio. Adib., 
atunak ez du zapore bera oliotan edo eskabetxean, biak atuna badira ere. 

– Behar den pH-a lortzea. 
– Koloratzaileak, kontserbatzaileak eta gainerako gehigarriak disolbatzea. 

 
 
5.2.4 Botilak eta potoak ixtea 

 
Bi motako makinak erabiltzen dira: linean lan egiten dutenak eta birakariak direnak. 
 

5.2.4.1 Botilak ixtea 
 
Erabiltzen diren makinek, diseinu egokia izanez gero, minutuan 350-600en bat tapoi 

ipintzeko gai izan behar dute. 
 
Tapoiak hiru motakoak izan daitezke: 
 
– Haridunak: tapoi hauek ipintzeko roll-on motako makina erabili ohi da; botilaren gainean 

dagoenean, tapoiari hari-forma ematen zaio, buru birakari baten bidez. Lapurreten 
kontrako sistema (ROPP) ere erabil daiteke, hots, tapoia askatzean eraztuna banantzea. 

– Kortxodunak: tapoiari presioa eginda, botila-lepoaren kontra estutzen da. 
– Koroadunak: Garagardo-botiletan erabiltzen dira. Koroaren barruko azal biguna 

konprimitzeko koroari presioa egin, eta bitartean ertzak errrematxatu egiten dira botilaren 
aho gainean. 

 
5.2.4.2 Potoak ixtea 

 
Bai abiadura baxuetan (60 unitate/minutu azpitik), bai abiadura altuetan (350-450 

unitate/minutu), potoaren gainean tapa kokatu eta hainbat sistemaren bidez ixten da. 
 
Arruntenak hutsa lortzen dutenak dira, twist off eta Omnia motakoak alegia. 

 
 
5.2.5 Ontzi beteak garbitzea 

 
Esterilizazio-prozesua egin aurretik eta autoklabearen barrua ez zikintzeko, botilak ur beroz 

garbitzen dira, dutxa-antzeko sistema baten bidez. 
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5.2.6 Bero-tratamendua 
 

Oinarrizko urratsa da zenbait produkturen kontserbatze-prozesuan, honen bidez 
esterilizatzen baitira produktuak. 

 
Bero-tratamenduaren helburuak, honako hauek dira: 
 
1.- Mikroorganismo patogenoak ezabatzea (helburu nagusia). 
2.- Zenbait produktu egostea. 
3.- Potoetan hutsa egitea. 
 
Esterilizazio-prozesuan aldagai ugarik parte hartzen dute: 
 
– Tenperatura, presioa eta denbora. Garrantzitsuenak dira. 
– Ontzien ezaugarriak eta tamaina. Ontzia esterilizatzean, ez da berdin ontzi txikia edo 

handia izan, eta ezta beirazkoa edo metalezkoa izan ere; izan ere, beroaren difusio-
-abiadura aldatu egiten da. 

– Produktuaren egoera fisikoa. Ez da berdin produktua solidoa edo likidoa izan. Solidoa 
bada, beroari gehiago kostatzen zaio produktuaren barnera iristea. Produktua oso 
likatsua denean, beroaren barneratze-abiadura baxua izango da, eta kasu horietan 
esterilizatze-denbora luzatu egin behar da. 

– Produktuaren azidotasuna. Kontserbetan arrisku gehien sortzen duen mikroorganismoa 
Clostridium Botulinum izenekoa da. Mikroorganismo horrek toxina oso kaltegarriak 
sortzen ditu. Clostridium-a anaerobioa da, oxigenorik gabe bizi baita; kontserbek 
oxigenorik ez dutenez, oso leku egokiak dira mikroorganismo hori ugaltzeko. 
Azidotasunari begira, pHa 4,5 baino handiagoa bada, oso ondo ugaltzen da.  
Horren guztiaren ondorioz, produktuaren azidotasuna 4,5 baino altuagoa denean eta 
esterilizazio-denbora gehiegi ez luzatzeko, tratamendu gogorragoa uraren irakite-
-tenperatura baino altuagoa jasan behar du; aldiz, pHa 4,5 baino txikiagoa bada, 
tratamendu arina uraren irakite-tenperaturarena jasan dezake. 

– Esterilizazio-prozesua egiten denean ez dira ahaztu behar elikagaien ezaugarriak: 
zaporea, ehundura, kolorea, nutrizio-balioa... Ezaugarrien maila mantentzeko, 
tenperatura/denbora bikotea egokitu behar da. 

 
 
5.2.7 Ontzi beteak lehortzea 

 
Prozesu hau batzuetan egiten da; bero-tratamendua jaso ondoren eta etiketak ondo erants 

daitezen, ontziak aire beroz lehortzen dira. 
 
 

5.2.8 Ontziak etiketatzea 
 
Botilak eta potoak etiketatzeko makina erdiautomatikoak eta automatikoak erabil daitezke; 

azken horiek minutuan 60 etiketatik gora jar dezakete. 
 
Kola emateko hiru metodo daude: 
 
– Kola etiketari zuzenean ematea. 
– Xafla birakari bati kola ematea, eta xaflak etiketari. 
– Botilari eta etiketari kola pixka bat ematea. 
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5.2.9 Ontziak paketatzea eta zigilatzea 
 
Aurreko prozesuei jarraituz, ontziak kartoizko kaxetan edo plastikoak erabiliz paketatzen 

dira.  
 
Kartoizko kaxak erabiltzen direnean, askotan, paketatzea eskuz egiten da; baina abiadura 

handia behar denean, 120 kaxa minutuko edo arinago, makina automatikoak erabiltzen dira. 
Beirazko ontziak paketatzean, berriz, kaxa barruan kartoizko banatzaileak erabili behar dira, 
garraioa segurua izan dadin; ondoren, kolaz ixten da kaxa. 

 
Plastikoak film erretraktilak eta zabalgarriak biltzeko erabiltzen direnean ez da behar 

banatzailerik edo eranskailurik. Prozesua azkarragoa da. 
 
 

5.2.10 Paletetan jartzea 
 
Paletak egurrezko plataforma lauak dira; bertan, kartoizko kaxak edo estalki bilgarriz 

paketatutako produktuak jartzen dira, bata bestearen gainean. 
 
Palet-jasogailuen bidez mugitzen dira; era horretan, biltegiratze-lana asko errazten da. 
 
 

5.2.11 Biltegiratzea 
 
Biltegiratzeari ez zaio behar hainbat garrantzi ematen. Dena den, ondo kontrolatu behar dira 

tenperatura eta hezetasuna. 
 
 
 

5.3 LATARATZEA 
 
 

Aldakuntza teknologikoak egon badira ere, laten itxura azken 60 urteotan ez da gehiegi 
aldatu (latak arinagoak, elikagaiak kutsatzeko arrisku txikiagoa duten materialez eginak, erraz 
irekitzeko eraztundunak, bi eta hiru piezako latak...). 

 
 

5.3.1 Lata hutsak biltegiratzea eta manipulatzea 
 
Kolpeak izanez gero, latek ez dute erresistentzia handirik; horregatik, garraiatzean eta 

manipulatzean arreta berezia eduki behar da. 
 
Erraz herdoiltzen dira, eta beraz, biltegiratze-egoerak ona izan behar du. 
 
Tenperaturak 16 ºC ingurukoa izan beharko luke, eta hori askotan ezinezkoa da; nolanahi 

ere, saihestu egin behar dira tenperatua-aldaketa handiak. 
 
Kostaldean batez ere, herdoiltzeko arriskua oso handia da; hori dela eta, biltegiko 

hezetasunak txikia izan behar du. 
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5.3.2 Lata hutsak garbitzea 
 
Normalean, fabriketatik garbi etortzen dira. Hala ere, noizbehinka, garraiatzean edo 

biltegiratzean, zikindu egiten dira; horrelakoetan, latak buruz behera jarri eta presiopeko urez 
garbitzen dira; izan ere ez baita nahikoa lurruna edo aire hutsa erabiltzea. 

 
 

5.3.3 Latak betetzea 
 
Latak uniformeki bete behar dira. Betetze-lana ondo egiten denean, nahi ez diren gasak 

oxigenoa barne kanporatu egiten dira. 
 
Autoklabetik pasatu ondoren eta hoztean, lata barruan hutsa egiten da; hau dela eta, 

produktua eta taparen artean 6-9 mm-ko tartea utzi behar da. 
 
Latetan hutsa sortzea beharrezkoa da ondoko faktore hauengatik: 
 
– Zaporeen ezaugarriak kontserbatzeko. 
– Usainen ezaugarriak kontserbatzeko. 
– Elikagaien oxidazioa saihesteko. 
– Bero-tratamenduan sortutako gasek eragindako deformazioak gutxitzeko. 
– Oxigenoak sortzen duen barne-herdoiltzea saihesteko. 

 
 
5.3.4 Latak ixtea 

 
Ixte-prozesua erdiautomatikoa edo automatikoa izan daiteke. Egungo ixte-makina 

automatikoek minutuan 1.000 lata ixtea lortzen dute. Makina ondo doitu behar da, gaizki itxita 
dauden latek osasun-arazo oso larriak sor ditzakete eta. 

 
Latak ixteko makinek lataren gorputz gainean kokatzen dute tapa, ondoren zigilatu bikoitza 

egiteko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prozesuan bi eragiketa nagusi egiten dira: 
 
a) Tapa barrualdera tolestea, lataren gorputzari lotzeko. 
b) Tapa eta gorputzaren arteko zigilua zapaltzea eta konprimitzea.  
 
Ixte-makinak bi plater ditu, zein bere profilarekin, aurreko eragiketa bakoitza aurrera 

eramateko. 
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5.3.4.1 Ixte-elementuak eta pausoak 
 
Ixte-burua: Lataren tapa kokatzen du, eta taparen ertza tolesten den bitartean, behar hainbat 

indar egiten du plater jasotzailearekin batera. Horrela, prozesuan lata ez da deformatzen eta 
tolesturak forma egokia hartzen du. 

 
Plater jasotzailea: Ertza tolesten den bitartean, plater-jasotzaileak eta ixte-buruak lataren 

gorputza eta tapa heldu eta konprimitu egin behar dituzte. 
 
Ixte-arrabolak: 
 
– Arrabol prestatzaile-doitzailea. Presioa egin eta taparen ertzari lehenengo biribilketa 

egiten dio, lataren gorputzak duen ertz tolestuaren azpitik; horrela, behar den tolestura 
lortzen da. Aldi berean, taparen ertzak duen konposatu termoplastikoak zigilatu egiten 
ditu aske geratzen diren hutsune guztiak. 

– Arrabol konprimitzailea. Aurreko arrabolak prestatutako tolestura estutu egiten du lataren 
kontra, bukaerako itxitura egokia izan dadin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5 Bero-tratamendua 

 
Beirazko ontzietan egiten den prozesuak hemen ere balio du. Ikus 5.2.6 atala. 
 
 

 1. eragiketa  2. eragiketa 

Hasiera Bukaera Hasiera
Bukaera

Ixte-burua 

Plater jasotzailea 

Arrabol prestatzaile-doitzailea 

Arrabol konprimitzailea 
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5.3.6 Latak hoztea 
 
Hoztearen bitartez saihestu egiten dira gainegosketaren ondorio kaltegarriak: elikagaien 

gehiegizko biguntasuna, kolore- eta zapore-aldaketak...  
 
Latak airearen edo ur hotzaren bidez hozten dira; hozketa, autoklabearen barruan edo 

kanpoan egin daiteke, diseinuaren arabera. 
 
 

5.3.7 Lata beteak biltegiratzea eta manipulatzea 
 
Biltegiratzea eta erabiltzea oso garrantzitsuak dira, nahiz eta lataratze-prozesutik kanpo 

egon. 
 
Tenperatura altuetan 50 ºC-tik gora laten barne-herdoiltzea bizkortu egiten da; beraz, 

horrelako tenperaturak saihestu egin behar dira.  
 
Erabiltzean, arreta izan behar da latek kolperik har ez dezaten; izan ere, kolpe txiki batek 

mailadurak eragin ditzake, eta, ondorioz, herdoilguneak sortu. Honek lataratze-prozesu osorako 
balio du. 

 
Hezetasunak herdoiltzea areagotzen duenez, ahal den neurrian, hezetasun txikiko biltegiak 

erabili beharko lirateke.  
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ONTZIRATZE-PROZESUA 
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5.4 ONTZI MALGUETAN ONGIRATZEA 
 
 

5.4.1 Sarrera 
 
Ontzi malguen ontziratze-sistema gero eta gehiago erabiltzen da; nahiz eta oso sinplea izan, 

materialen, formen eta produkzio-abiaduren ikuspegitik aukera ugari ematen ditu. Prozesuak 
erdiautomatikoak edo automatikoak izan daitezke. Prozesu automatikoetan abiadura oso altuak 
lortzen dira. 
 
 
5.4.2 Poltsak 

 
Ontziratzeko erabiltzen den sistemarik sinpleena da. 
 
Poltsak eskuz bete daitezke, baina prozesu automatikoa nagusitzen 

ari da. 
 
Poltsek ixte-mekanismo soil bat izan behar dute bilgarria osatzeko, 

eta, beraz, produktua babesteko.  
 
Poltsak egiteko gehien erabiltzen diren materialak papera eta 

plastikozko filmak dira. 
 
 

5.4.2.1 Paperezko poltsak 
 
Erabili behar den paper-motaren aukeraketa bildu nahi den produktuaren tamainari, pisuari 

eta izaerari begira egiten da; ikus 1.3.1. atala. 
 

5.4.2.2 Film plastikozko poltsak 
 
Film plastikoek paperezko poltsek baino gehiago babesten dute. 
 
Hainbat poltsatan papera eta plastikoa konbinatzen dira, adib., plastikozko leihatiladun 

paperezko poltsetan. 
 
Film plastikozko poltsak oso egokiak dira elikagaiak ontziratzeko, ondorengo arrazio 

hauengatik: 
 
– Hezetasunarekiko eta olioarekiko erresistentzia handia dute. 
– Ur-lurrunaren transmisioa errazten dute. 
– Nahi izanez gero barruan dagoen produktua ikusten uzten dute. 
– Erraz ixten eta zigilatzen dira. 
– Inprimagarriak dira 
– Merkeak dira. 
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Poltsak egiteko gehien erabiltzen den plastikoa 
polietilenoa (CH2-CH2)n da. 

 
Estruitzean polietileno filmari hodi-forma ematen 

zaio. Horrela, ez du luzetarako zigilurik behar. 
Zeharkakoa bakarrik egin behar zaio.  

 
Beste hainbat material ere erabiltzen dira: 

polipropilenoa, poliesterra, biniloa... 
 

 
5.4.2.3 Sare irekiko poltsak 

 
Garraiatzeko eta biltegiratzeko zenbait barazki eta fruta freskok 

aireztapen egokia behar dute, horietan, sare irekiko poltsak oso 
irtenbide ona dira. 

 
Materiala poltsek jasan behar duten pisuaren arabera 

aukeratzen da: 
 
• 3 kg-raino polietilenozkoak erabiltzen dira 
• 15-20 kg-raino plastiko gogorrak erabiltzen dira. 
 
Aireztatze egokiagoa izateaz gain, poltsa hauek erakargarriak izan daitezke zenbait 

produktu ontziratzeko: azenarioa, baratxuriak... 
 
Erraz erabiltzen dira eta ixteko sistema soilak izaten dituzte: klipak, grapak, zintak, zigilu 

termikoak...
 

5.4.2.4 Poltsak kaxatan sartuak (bag-in-box) 
 
Poltsa kartoizko kaxa baten barruan sartzen da, elikagaiak hobeto babesteko eta 

kontserbatzeko. 
 
Hiru sistema daude: 

 
– Poltsa kaxa barruan sartzea, lotu gabe. 
– Poltsa kaxa barruan sartzea eta zenbait kola-puntuz eranstea. 
– Poltsa kartoizko kaxaren paretetan eranstea. 

 
 
 
5.4.2.5 Poltsen betetze-sistema aukeratzeko irizpideak 

 
Tresneriaren aldagaiak: 
 
– Lortu nahi den produkzio-abiadura. 
– Erabiliko diren ontzien tamaina. 
– Ontzien tamainaren aldaketen maiztasuna 
– Ontziratze-katean beharrezkoa den eskulana. 
– Makinak behar duen espazioa. 
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Produktuaren aldagaiak: 
 

– Ontziratu ondoren, produktuan espero daitezkeen aldaketak: tamaina, tenperatura, 
osaketa... 

– Produktuaren izaera: koipetsua, usaintsua... 
 
Poltsen eta kaxen berezitasunak: 
 
– Diseinua. 
– Zigilatze-sistema. 
– Materiala. 

 
5.4.2.6 “Osatze-betetze-zigilatze” (Form-Fill-Seal: FFS) prozesu 

automatizatua 
 
Sistema honekin poltsak, zorrotxoak edo kaxak makina automatiko bakar baten bidez 

osatzen, betetzen eta zigilatzen dira. Prozesua jarraiatua eta oso azkarra denez, produkzio 
handitan erabiltzen da. Prozesua horizontalki edo bertikalki antola daiteke. 

 
Hiru ontzi-mota erabiltzen dira: 
 
– Burudun-itxurako poltsak: 
 

Makinan sartzean, bilgarriak luzetarako zigilua 
egina du eta produktua sartu ondoren mutur 
bakoitzean zeharkako zigilua egiten zaio. 
Normalean, aurrez forma emandako produktuak 
eta ale-kopuru zehatza duten paketeak 
ontziratzeko erabiltzen dira: gozoki txikiak, 
txokolatezko galletak, txikle-paketeak... 

 
– Zakutxo-forma duten poltsak: 
 

3 edo 4 aldetan zigilatzen dira; adib., “berehalako zopa”.  
 
– Bi film elkarren artean zigilatuz eratutako bilgarriak: 
 

Produktu oso txikiak biltzeko erabiltzen dira. Bildu behar den produktua zigilatzen diren bi 
filmen artean kokatzen da; beraz, produktua barnean zeharo isolaturik geratzen da: 
pilulak, kapsulak... 

 
Zigilatze-sistemak:  
 
– Papera eta aluminio-filma: 
 

Papera eta aluminio-filma ez dira aldatzen beroaren eraginez. Material hauek zigilatzeko 
beste material baten laguntza behar da; beroarekiko sentikorra den material batekin busti 
ondoren, aurretik berotu diren zigilatze-matxardekin estutzen dira, zigilua osatzeko. 
Matxarda hauek uhinkatuak izaten dira, zigilua hobetzeko. 
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– Material bigunak: 
 

Bulkada elektrikoen bidez, erresistentzia bat gori-gori jartzen da; igortzen duen beroaren 
eraginez, bilgarria bigundu egiten da eta, ondoren, matxardekin estutuz zigilua osatzen 
da. 
 
 

– Polietileno eta antzeko plastiko oso bigunak:  
 

Material hauek bigunegiak dira aurreko sistemen bidez zigilatzeko, matxarda beroetan 
desegiten baitira. Aire beroz behar den biguntasun-puntua ematen zaie eta burdin hari 
bero baten laguntzaz, bata bestearen gainean dauden poltsaren ertzak lotuak geratzen 
dira. 

 
 
5.4.3 Beroz moldatutako ontziak 

 
Bobinatan dauden plastikoak (PVCa, poliestirenoa, polipropilenoa...) berotu ondoren, 

moldatu egiten dira, erretiluak egiteko. 
 

 
 
Erabiltzen den prozesua FFSa izaten da. Erretiluak moldatu ondoren, bete eta film zabalgarri 

edo erretraktil batez estaltzen dira, beroz zigilatzeko. 
 
Trokel baten bidez, banakako paketeak edo pakete-multzoak egiten dira; adib., marmelada-

-terrinak, jogurtak. 
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5.4.4 Kaxak 
 
5.4.4.1 Sarrera 

 
Kaxaren ontziratze-prozesua eskuz egin daiteke, baina gaur egun, gehien erabiltzen den 

prozesua FFSa (osatze--betetze-zigilatzea) da. 
Prozesua hiru pausotan egiten da: 
 
o Ontziaren osaketa: bobina batetik edo bestela aldez aurretik tolestuta dauden kaxetatik 

abiatuz, ontziak jarraian osatzen dira. 
o Ontziaren betetzea: produktua kaxetan sartzea. 
o Ontziaren zigilatzea. 
 
Hiru pauso horiekin batera beste hainbat prozesu ere egin daitezke: etiketatzea, kodigoak 

sartzea, etab. Pauso horiek guztiak makina automatiko edo erdiautomatikoetan egiten dira. 
 

5.4.4.1.1 Produktu likidoak 
 
Produktu likidoekin lan egiten denean, kaxen iragazkortasuna eta 

garbitasuna kontuan izatea ezinbestekoa da. 
 
Produktu horietan esnea, esnekiak eta fruta-zukuak dira 

garrantzitsuenak. Ontziratze-sistema hau baliagarria izateko, zigiluak 
eraginkorra izan behar du. 

 
Garapen handiena izan dutenak tetrabrik deituriko ontziak dira. 

Tetrabrika hiru materialez osaturiko ontzia da: papera % 75, 
polietilenoa % 20 eta aluminioa % 5 ditu; material hauek ijeztu egiten 
dira, ontziaren barrutik kanpora honela jarriz: 

 
– Polietilenozko bi lamina. 
– Aluminiozko lamina bat (0,0065 mm-ko lodiera). 
– Goi-kalitateko Kraff paperezko lamina bat. 
– Polietilenozko lamina bat.  
 
Sistema honek betetze aseptikoa lortzen du eta, horrez gain, oso ongi kontserbatzen du. 

Aluminiozko laminak, nahiz eta ontziaren pisuaren % 5 bakarrik izan, argitasunaren eta 
kanpoko eragileen aurka produktuari babes osoa ematen dio; bestalde, zigilatze- eta irekitze-
-sistemei oso irtenbide onak bilatu zaizkie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kate automatiko batek minutuko 100 unitate ontziratzen ditu. Kate horietan funtsezkoa da 
mantentzea oso ona izatea. 

 

Ar
ga

zk
ia

: C
TS

 E
m

ba
lla

ge
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 43 

5.4.4.1.2 Produktu solidoak 
 
Likidoen antzeko sistemak erabiltzen dira, baina, produktua solidoa denez, beste hainbat 

parametro kontuan hartu behar dira betetzean. Askotan kaxek estalki bat eramaten dute 
barrutik. 

 
 

5.4.5 Etiketatzea 
 
Poltsek eta kaxek, normalean, dagozkien etiketak inprimatuak izaten dituzte; beraz, ez da 

aparteko etiketarik behar. 
 
Hala ere, etiketa jarri behar denean, bi sistema erabiltzen dira: 
 
– Etiketa eta kola aparte darabiltenak. 
– Autoeransgarriak diren etiketak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.6 Paketatzea 

 
Ikus 3. atala. 
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6 ELIKAGAI IZOZTUAK 
ONTZIRATZEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 SARRERA 
 
 
Izozteak mikroorganismoen garapena eta erreakzio entzimatikoak moteldu egiten ditu; baina 

ez ditu elikagaiak esterilizatzen.  
 
Izozte-prozesua hiru fasetan egiten da: 
 
– Elikagaiak ahalik eta azkarren hozten dira, izozte-tenperatura lortu arte. 
– –1/ –2 ºC bitartean izotz-kristalak eratzen dira. 
– Izoztutako elikagaiak –18 ºC-tik behera biltegiratu behar dira. 
 
Izotz-kristalen tamainak izozte-abiadurarekin zuzeneko lotura du; izozte-abiadura handitzen 

denean, kristalen tamaina txikiagoa izaten da. 
 
Kristal handiek elikagaien zelulak haustea eragiten dute eta, ondorioz, propietate 

organoleptikoak ehundura, zaporea, usaina... galdu egiten dira. Ehundura- eta zapore-
-aldaketak murrizteko izoztea ahalik eta azkarren egin behar da. 

 
 
 

6.2 IZOZTE-SISTEMAK 
 
 

6.2.1 Airezko izozkailuak  
 
Gas kriogenikoen bidez, –40 ºC-tik behera hoztutako aire-korrontea bidaltzen da 

elikagaietarantz. Sistema hori erabiltzen da elikagaiak izozteko: bai ontziratuak (erretilutan...), 
bai ontziratu gabeak (barazkiak...). Izozte azkarra da. 
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6.2.2 Gainazal hotzeko izozkailuak 
 
Normalean, forma irregularra duten ontziak izozteko erabiltzen dira; adib., arrain-blokeak. 

Ontziak –30 ºC inguruan dauden bi plaken artean jartzen dira eta elkar ukitzen dutenean izoztu 
egiten dira. 

 
 

6.2.3 Izozkailu likidoak 
 
Elikagaia polietilenozko ontzietan sartzen da, ondoren, likido hotza duen biltegi batean 

murgiltzeko: 
 
– Gatz arruntaren disoluzioa: arrainak... 
– Nitrogeno likidoa: hanburgesak, aurrez prestatutako jakiak, ganbak... 
– CO2 likidoa: gantzetan disolbatu egiten denez, ez dago baimenduta Estatu guztietan. 

 
 
 

6.3 IZOZTEA ETA ULTRAIZOZTEA 
 
 
Gaur egun egiten den izozte azkarrari ultraizozte deritzo eta, gehienez, 120 minutuan egiten 

da.  
 
Ultraizoztea egiteko bi sistema erabiltzen dira batez ere: 
 

Gas kriogenikoak 
 
 Nitrogeno eta karbono dioxidoaren bidez egindako izoztea da. Izozte-armairu edo -tunel 

baten barruan lainoztatu egiten dira, ultraizoztu behar diren elikagaien gainean. Nitrogenoa eta 
karbono dioxidoa likido egoeratik gas egoerara pasatzean oso tenperatura baxuak  
(N2 – a – 196 ºC eta CO2 – a – 80 ºC) lortzen dira. Izozte-prozesuak 1-15 minutu irauten du. 

 
Ekipo mekanikoak: 

 
Gasen lurrunketa-konpresio-kondentsazioa zikloaren bidez egindako izoztea da. Era 

horretan, izozteak 15-120 minutu irauten du. 
 
 
 

6.4 BILTEGIRATZEA ETA BANATZEA 
 
 
Banatzeak eta biltegiratzeak irauten duten bitartean, izozte-egoera ez da aldatu behar, hau 

da, hotz-katea ez da eten behar.  
 
Elikagaiak izozten direnean duten ur-kantitate osoa ez da kristaltzen; tenperatura aldatzen 

denean, kristaldu gabe geratu den urak kristalen tamaina aldatu egiten du.  
 
Banatze- eta biltegiratze-prozesuetan tenperatura-aldaketak gertatzen badira, izotz-kristalen 

tamaina aldatu egiten da, elikagaien ehundura galduz; hori dela eta, bi prozesu horietan 
tenperaturak –19 ºC-tik behera mantendu behar dira. 
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Garraioa eta banaketa egiteko izozkailu egokia duen ibilgailua 

erabili behar da. Ibilgailuak izozkailurik ez duenean izotz lehorra (CO2) 
erabiltzen da. 

 
Biltegiratze-tenperatura igotzen den heinean, elikagaien iraupena 

gero eta laburragoa da. 
 
Etxeko izozkailuetan ere, hotz-katea zaindu egin behar da. 

Horietan, izarren bidez adierazten da izozte-maila; beraz, gutxi gorabeherako biltegiratze-
-iraupen onargarria zein den jakingo dugu. 

 
 

 Tenperatura Iraupena 

* -6 ºC astebete 

** -12 ºC hilabete 

*** -18 ºC hiru hilabete 
 
 
 

6.5 ONTZIEN BEREZITASUNAK 
 
 
Ontziak elikagaiari babes egokia eman behar dio honako hauek lortzeko: 
 
– Elikagaiaren deshidratazioa saihesteko eta ondorioz, elikagaiaren azalean erredurarik ez 

sortzeko. 
– Kanpoko airea ez sartzeko eta era horretan, erreakzio entzimatikorik ez agertzeko. 
– Gantz-kantitate handiko elikagaiak argitasunetik babesteko; horren ondorioz, oxidazio-

-prozesuak moteltzeko. 
– Elikagaiak aldameneko elikagaien edo produktuen usain eta zaporerik ez hartzeko. 
– Kolpe eta konpresioen eraginik ez jasateko. 
 
Zenbaitetan, ontziak tenperatura altuak eta baxuak jasateko gai izan behar du; sukaldaritza 

azkarra dela eta, elikagaiak zuzenean sartzen dira izozgailutik mikrouhin-labera, ontzian bertan 
berotzeko edo egosteko. 

 
 
 

6.6 ONTZI-MOTAK 
 
 
Izoztuentzako ontziek, normalean, ez dute zigilu hermetikorik behar, elikagaien 

kontserbazioa tenperaturaren mende baitago. 
 
– Kartoizko kaxak: gaur egun, kartoizko kaxak polietilenoz 

estaltzen dira; estalkiak hezetasunarekiko babesa 
ematen du eta kartoiak babes fisikoa. 
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– Bilgarri zuzenak eta poltsak: polietilenozkoak eta polipropilenozkoak erabiltzen dira; 
baita, beraien arteko ijektuak ere. 

– Dentsitate handiko poltsak: usain gogorra duten elikagaiak ontziratzeko erabiltzen dira. 
Elikagaia poltsa baruan egosten da. Poltsak dentsitate handiko polietilenozkoak eta 
polipropilenozkoak izan ohi dira; poliester/polietilenozko ijektuak ere erabiltzen dira, nahiz 
eta garestiagoak izan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Film plastiko batez bildutako erretiluak:  

o Moldatutako kartoia: gutxi erabiltzen da (haragia eta hegaztiak). 
o Poliestireno hedatua: zuria da eta kartoia baino garbiagoa (fruta, haragia, arraina, 

pasta...). 
o Moldatutako aluminio-xafla: elikagaia desizoztu ondoren, erretiluan bertan berotu 

daiteke (fruta, aurrez prestatutako jakiak, haragia, pastelak...). 
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7 ERALDATUTAKO 
ATMOSFERAN 
ONTZIRATZEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 SARRERA 
 
 
Eraldatutako atmosferan kontserbatzea ontziko airea beste gas-nahaste batez ordezkatzean 

datza. 
 
Airearen osaketa nitrogenoa % 78, oxigenoa % 21 eta gainerakoa karbono dioxidoa eta 

beste hainbat gas aldatu egiten da, ondorengoak lortzeko: 
 
– Elikagaien gainbeheratze-prozesuak moteltzea. 
– Arnasketa-abiadura moteltzea. 
– Mikroorganismoen hazkuntza moteltzea. 
– Elikagaien oxidazioa moteltzea. 
– Erreakzio entzimatikoak kontrolatzea. 
 
Oxigeno, nitrogeno eta karbono dioxido gasak hainbat proportziotan erabiltzen dira, 

atmosfera berriak osatzeko. 
 
 
 

7.2 GASEN PROPIETATEAK 
 
 
Oxigenoa: 
– Elikagaien oinarrizko metabolismoa mantentzen du.  
– Elikagaien hondatze anaerobiokoa saihesten du. 
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Nitrogenoa: 
– Elikagaiekiko kimikoki geldoa da. 
– Zenbait prozesu kaltegarri saihesten du: 

• Oxidazioa. 
• Mintzea. 
• Lizuntzea. 
• Intsektuen erasoak. 

 
Karbono dioxidoa: 
– Bakterio aerobioen eta lizunen jarduera mantsotu egiten du. 
– Gantzetan disolbatu egiten da. Hori dela eta, zenbait produktutan ez da onargarria; adib., 

esnekietan. 
 
 
 

7.3 ERALDATUTAKO ATMOSFERAREN GAS-
-KONPOSIZIOA 

 
 
Eraldatutako atmosferaren gas-konposizioa erabakitzeko hainbat aldagai kontrolatu behar 

dira, hots: 
 
– Elikagaiaren izaera (haragia, fruta, barazkia, arraina...) eta dagokion arnas-jarduera. 
– Ontziratze-unean dagoen mikroorganismo-mota eta -kopurua. 
– Biltegiratze-tenperatura. 
– Ontziratzean elikagaiak duen hezetasuna. 
– Biltegiko giro-hezetasuna. 
– Ontziaren iragazkortasuna. 
– Ontziratutako elikagai-kantitatearen eta ontziak duen azaleraren arteko erlazioa. 
 
Zigilatu aurretik, ontziari gas-nahastea injektatzen zaio.  
 
MAP sistemak, hozte-sistemarekin konbinatzen denean, oso emaitza onak ematen ditu. 

 
 
 

7.4 ONTZIEN MATERIALAK 
 
 
Eraldatutako atmosferaren ontziratze-sisteman garrantzi handia duen aldagaia da ontziaren 

materiala.  
 
Eraldatuko atmosferan ontziratzean, ontzi barruko eta kanpoko gas-trukea erraztea 

garrantzitsua da; ontziratutako elikagaiak ontzi barruan aldatzen dira, eta, horrekin batera, 
barruko gas-konposizioa. Elikagaien propietateak mantentzeko, oxigenoa, karbono dioxidoa, ur-
-lurruna edo beste hainbat gasen trukea beharrezkoa da. 

 
Beirak eta metalek, iragazgaitzak direnez, beharrezkoa den gas-fluxua galarazi egiten dute. 

Hori dela eta, ez dira MAP teknikarako erabiltzen. 
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Hainbat material plastiko iragazkorrak dira, eta, beraz, gasen trukea uzten dute. Materialen 
arabera, filmak dituen mikrozulotxoetatik gas bat edo beste pasatzen da eta, horrela, ontzi 
barruko atmosfera kontrolatu egin daiteke. 

 
Nahi diren propietateak lortzeko, geruza bakarreko filma erabili beharrean, geruza-anitzeko 

materiala erabiltzen da. Askotan material bat baino gehiago ere erabiltzen dira. 
 
Adibidez, erretilu batean produktu bat ontziratzeko ondorengo materialak batera erabil 

daitezke: 
 
– Erretilua: moldatutako PVC-zko edo PF-zko film 

erdizurruna. 
– Erretilua eta produktua biltzeko materiala: 

poliesterrezko edo polietilenozko filma, eta, nahi 
izanez gero, barnetik lausotze-kontrako beste geruza 
batekin osatua. 

– Tanta-jarioa xurgatzeko papera: produktuaren 
arabera, aukeran dago jartzea. 

 
 

PRODUKTUA % O2 % CO2 % N2 

Haragi gorriak 60-85 15-40 – 

Haragi egosiak – 20-35 65-80 

Hegaztiak – 25 75 

Arrain zuria 30 40 30 

Arrain gantzatsua – 60 40 

Ogia – 60-70 30-40 

Esnerik gabeko galletak – 60 40 

Galletak esnearekin – – 100 

Pasta freskoa – – 100 

Fruta eta barazkiak 3-5 3-5 85-95 

Fruta lehorrak – – 100 
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8 HARAGIKIAK 
ONTZIRATZEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 SARRERA 
 
 
Haragiaren egoera eta kalitatea tenperatura eta oxigeno-kantitatearen mende dago, bi 

faktore horiek haragiak jasaten dituen hainbat prozesu baldintzatzen baitituzte:  
 
– Mikroorganismoen garapena. 
– Entzima-jarduera. 
– Oxidazio-erreakzioak. 
 
Haragi freskoa ontziratzean, aldagai horiek kontuan hartu behar dira. 
 
 
 

8.2 ALDAGAIAK 
 
 
Ondoren aipatzen diren aldagaien kontrolarekin batera, hiltegian kondizio onak izatea, 

instalazioak eta tresnak ondo garbitzea eta esterilizatzea oso garrantzizkoa da. 
 
 

8.2.1 Mikroorganismoak 
 
Hiru mikroorganismo-mota ager daitezke: 
 
o Bakterioak 
o Legamiak 
o Lizunak 
 
Hiruren ugalketak haragiaren hondatzea eragiten du, eta kolore eta usain txarrak agertzen 

dira. 
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Bakterioak ugaltzeko ingurune oso egokia da haragi gordina, ugalketarako behar diren 
ezaugarriak dituelako: 

 
– Hezetasuna altua. 
– Mantenugai ugari. 
– Azidotasun baxua. 
 
 

8.2.2 Entzimak eta oxigenoa 
 
Haragiak dituen entzimek eraldaketa kimikoak sortzen dituzte. Horietako hainbat aldaketa 

onuragarriak dira; besteak, berriz, kaltegarriak. 
 
Haragiak dituen gantzak oxigenoaren eraginez oxidatu egiten dira; mindu-gustua hartzen du. 
 
 

8.2.3 Tenperatura 
 
Entzimak eta mikroorganismoak tenperatura oso altuan suntsitu egiten dira. Tarteko 

tenperaturan mikroorganismoen hazkuntza azkartu egiten da. Tenperatura baxuan, berriz, 
jarduera entzimatikoa eta mikroorganismoen hazkuntza moteldu egin ohi da; eta oso 
tenperatura baxuan, ia erabat geratu. 

 
Animalia hil bezain laster, 38 ºC-tan egongo da eta gradualki tenperatura 1 ºC-ra jaistea 

komeni da; ez oso azkar, bestela haragia gogortu egiten baita. Tenperatura horretan, % 90eko 
hezetasunean eta aireztapen egokiarekin mantendu behar da hiltegitik atera arte. 

 
 

8.2.4 Kolorea 
 
Haragiaren faktore garrantzitsua da kolorea. Haragiak duen pigmentuak mioglobina 

oxigenoarekin erreakzionatzen duenean, kolore gorri distiratsua ematen duen oximioglobina 
pigmentua osatzen da. 

 
Salmenta-lekuan, haragi freskoaren ezaugarria da kolore hori; baina denbora gehiegi 

airearekin kontaktuan egonez gero, pigmentu marroia eratzen da, metamioglobina izena duena, 
zahartu den haragiarena, alegia. 

 
Garraiatzean, ibilgailuaren hozte-ganberetan, biltegiko tenperatura mantendu behar da. 

 
 
 

8.3 HANDIZKAKO ONTZIRATZEA 
 
 
Animalia erdiak eta laurdenak hiltegitik handizkarien biltegiraino 

garraiatzeko, ez da biltzeko ohiturarik izan. Gaur egun aldiz, kotoia, 
film plastikoa edo sare elastikoak erabiltzen dira. 

 
Haragi hezurgabetua ontziratzeko, gero eta erabiliagoa da hutsezko 

teknika. Horrela ontziratutako haragiak, nahiz eta kalitate onekoa izan, 
oxigeno gabeziagatik kolore morea hartzen du; horregatik, sistema hori 
ez da egokia xeheka saltzeko. 
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8.4 XEHEKA SALTZEKO ONTZIRATZEA 
 
 
Haragiaren salmenta bi eratan egiten da: harategietan eta hipermerkatuetan; bakoitzean 

tratamendu eta ontziratze-sistema ezberdina erabiltzen da.  
 

Harategietan 
 
Ontziratu gabeko haragia saltzen denean, xerrak bat-batean 

egiten dira eta paper egokiaz (parafinatua) bildu ondoren, 
polietilenozko poltsatxoetan sartzen dira.  

 
Harategien erakusmahaia, gutxi gorabehera, 5 ºC-tan egoten 

da. Haragia tenperatura horretan, egun bat edo bi egon daiteke, 
gehienez. 

 
Hipermerkatuetan 

 
Aurrez ontziratutako haragia saltzen da. Ontziratze-sistema horren bidez, haragiaren 

freskotasuna eta kolore gorria mantentzen saiatzen dira. 
 
Haragia poliestireno hedatuzko erretiluan sartu ondoren, PVC-zko 

edo polietilenozko filmez bildu egiten da. Filmak oxigenoarekiko 
iragazkorra izan behar du, kolore gorria mantentzeko. 

 
Erakusmahaia tenperatura baxuan mantendu behar da. 
 
Horrela bildutako haragiak, 0 ºC-tan 10 bat egun bakteriologikoki 

ondo iraunten du, baina 5 egun baino lehen saldu behar da, 
metamioglobinaren kolore marroia azaldu aurretik. 
 
 

 
8.5 HUTSEAN ONTZIRATZEA 

 
 
Hutsa egitean, ontzitik oxigenoa kendu egiten da, eta 

mikroorgamismo aerobioen ugalketa murriztu, eta, aldi 
berean, haragiaren oxidazio-prozesua moteldu egiten da, 
eta haragiaren bizitza baliogarria luzatu. 

 
Oxigenoa kendutakoan, haragiaren azalaren kolorea 

ilundu egiten da, baina ontzia irekitakoan, oxigenoaren 
eraginez, kolore gorria hartzen du berriz. 

 
Huts-sistema izozte-sistemarekin konbinatzea, oso 

irtenbide ona da haragia egoera onean kontserbatzeko. 
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8.6 ERALDATUTAKO ATMOSFERAN 
ONTZIRATZEA 

 
 
Eraldatutako atmosferan ontziratzean (MAP) haragiaren itxura eta propietateak mantendu 

egiten dira, hau da, haragiaren bizitza baliagarria luzatu egiten da. 
 
Bakterio anaerobioen ugalketa eta oxidazio-prozesua gas-nahastearekin moteldu egiten 

dira, eta aldi berean, haragiaren kolore gorria mantendu egiten da. 
 
 

8.6.1 Gas-konposizioa eta tenperatura 
 
Txerri eta hegaztien haragiak kolore gorria ez duenez, oxigeno-kantitatea jaitsi daiteke; 

adib., CO2 % 90 eta O2 % 10 gas-nahaste batekin bizitza baliagarria 11 bat egun izatera iristen 
da. 

 
 –3 ºC-ko tenperaturan eta gas-konposizio egokia aukeratuz gero, bakterioen eta lizunen 

ugalketa, oxidazio-prozesua eta erreakzio entzimatikoak minimora jaisten dira.  
 
Aldatutako atmosferak hozte-sistemekin konbinatzen direnean, oso emaitza onak lortzen 

dira. Ikus ondorengo taulak. 
 
 

Produktua Tenperatura (ºC)
Ontziratze arrunta 
Bizitza baliagarria 

(egunak) 

Eraldatutako 
atmosferan ontziratua 

Bizitza baliagarria 
(egunak) 

Gibela 2 2 6 

Txekorraren xerra 2 4 10-12 

Txerriaren xerra 2 4 6-9 

 
 

Gas-nahastearen osaketa Haragiaren bizitza baliagarria 
(0 º C eta 2 ºC tartean) 

CO2 % 20, O2 % 80 3 egun 

CO2 % 20, O2 % 69, N2 % 11 7 egun 

 
 
8.6.2 Ontzien materialak 

 
Ontziaren materialaren hautaketa garrantzizkoa da; ontziak gai izan behar du ontziratze-

-atmosfera mantentzeko. 
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Erabiliko diren ontziek honako berezitasun hauek eduki 

beharko lituzkete: 
 
– Gasekiko iragazgaitza izatea. 
– Erresistentzia mekanikoa edukitzea. 
– Urradurekiko erresistente izatea (haragi hezurdunentzat). 
– Beroa ondo zigilatzea. 
– Hezetasunarekiko transmisio-tasa baxua izatea.  

 
 
 

8.7 HARAGI ETA HEGAZTI IZOZTUAK 
 
 
Haragia kontserbatzeko izoztea sistema egokia izan da, haragiaren hondatze-prozesuak, 

gutxi gorabehera, –8 ºC-tan gelditzen baitira; dena den, tenperatura horretan haragi izoztuak ez 
du luze irauten, gantzak mindu egiten baitira. 

 
Haragiak duen ura –1 ºC-tan izozten hasten da; –7 ºC-tan uraren hiru laurdenak izoztu dira 

eta une horretan haragia izoztutzat hartzen da. 
 
Haragia eroale termiko txarra denez, oso astiro hoztu behar da, bestela, kanpoko azala 

gogortzen da, eta barruko haragia izoztu gabe gelditzen da. 
 
Tenperatura –25 ºC-tik –30 ºC-rainoko tarte horretara jaisten denean, haragia denbora 

luzean kontserba daiteke: 1 edo 2 urte, haragi-motaren arabera. 
 
Haragi izoztua, polietilenozko poltsetan edo PVC-zko filmetan bildurik, –18 ºC-tan 

biltegiratzen da. Zenbaitetan, kalte mekanikoei aurre egiteko, PVC lodiko poltsak ere erabiltzen 
dira. 

 
Hegaztiak PVdE kopolimero filmez estaltzen dira, eta ondoren hutsa egiten da; era horretan, 

filma hegazti-azalaren kontra estutzen da, eta bigarren azala eratzen. Horrela bildu ondoren, 
gatzunetan edo aire hotzez izozten dira. 

 
 
 

8.8 HEGAZTIA ONTZIRATZEA 
 
 
Hegaztia hil ondoren, erraiak eta lumak berehala kentzen zaizkio ur edo aire hotzean. 
 
Hegaztia azkar kaltetzen da, batez ere Salmonella eta Campylobacer bakterioekin; 

horregatik, garbitu ondoren, berehala ontziratu behar da. 
 
Ontziek gas-lurrunaren galeraren kontra eta oxidazioaren kontra babestu egin behar dute. 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 56 

Hegaztia poliestirenozko erretilutan jarri ondoren, PVdC 
edo polietilenozko film erretraktiletan biltzen da.  

 
Ontziratzeko eraldatutako atmosferaren sistema 

erabiltzen denean, oxigeno-kopuruagutxitu daiteke, karbono 
dioxidoarena eta nitrogenoarena handituta. 

 
Adibidez, N2 % 50 eta CO2 % 50 konposizioa duen 

atmosfera batean ontziratutako hegaztiek 7 egun iraun 
ditzakete. 

 
Hegaztien aurrez prestatutako haragietan kontuan izan behar da karbono dioxidoko kantitate 

altuak zapore txarra sor dezakeela. 
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9 ARRAINKIAK 
ONTZIRATZEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 SARRERA 
 
 
Arrainaren izaera dela eta, arrain freskoaren ontziratzeak zailtasun ugari ditu. Elikagaien 

artean azkarren kaltetzen dena arraina da. Haragia baino azidotasun baxuagoa du eta 
horregatik mikroorganismoak errazago ugaltzen dira.  

 
Hondatze-prozesuetan aldagairik garrantzitsuenak tenperatura eta denbora dira. Arraina 

egoera onean mantentzeko hotz-katea ez apurtzea funtsezkoa da. 
 
 
 
9.2 ARRAIN FRESKOAREN HONDATZEA 

 
 
Arrain freskoa erraz hondatzen da, arrazoi hauengatik: 
 
– Arrainaren entzimek oso autolisi-erreakzio azkarra eragiten dute. 
– Arrainaren pH altuak mikroorganismoak ugaltzeaa erraztu egiten du. 
– Arrainaren gantz asegabeek oxigenoarekin berehala erreakzionatzen dute, mintze-

-prozesua azkartuz. 
– Trimetilamina oxidoa (TMO), bakterio erreduktoreen eraginez, trimetilamina (TMA) 

bihurtzen da, eta horrekin batera, arrainaren azido laktikoa azido azetiko bihurtzen da.  
 Bai TMAk bai azido azetikoak usain txarra sortzen dute. 

 
 

 
TMO + azido laktikoa → TMA + azido azetikoa + CO2 + ura 

 
 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 58 

Aurreko prozesuak honako faktore hauen mende daude: 
 
– Arrain-mota:  

o Tamaina. 
o PH-a. 
o Gantz-kantitatea. 

– Bakterio-kutsadura: harrapatu ondoren, arrainak duen bakterio-mota eta -kantitatea. 
– Tenperatura: tenperatura igotzeak areagotu egiten du arraina hondatzea.  

 
 
 
9.3 BILTEGIRATZEA ETA GARRAIATZEA 
 
 
9.3.1 Fresko kontsumitzeko arraina 

 
Arrantza egin ondoren, arraina ahal den azkarren hoztu behar da; hoztea ur-izotza, izotz 

lehorra (CO2 solidoa) edo itsasoko gatz hotzaren bidez lor daiteke. 
 
Arraina hondatzean parte hartzen duen bakterioak aktibo irauten du, nahiz eta tenperatura 

0 ºC-koa izan; beraz, ahal den neurrian, tenperatura izozte-puntura hurbildu behar da 
bakterioen jarduera ahalik baxuena izan dadin. 

 
Arrain freskoaren bizitza baliagarria luza daiteke hotzean (–2 ºC-tan) biltegiratzen denean. 
 
Tenperatura 5/6 ºC-ra pasatzen denean hondatze-abiadura bikoiztu egiten da. 
 
11 ºC-tan hondatze-abiadura bost aldiz altuagoa da. 
 
Arraina arrandegietara banatzeko, poliestireno hedatuzko kaxatan ipini, eta ondoren film 

plastiko batez estaltzen da. Horrek ez du arrainaren bizitza luzatzen, baina eulien eraginetik 
kanpo eta usainik gabe gordetzen du, eta aldi berean tantak erortzea saihestu egiten da. 

 
Arrainaren tenperatura igo ez dadin hozkailu-kamioietan banatu behar da. 
 
Arrain freskoaren kontsumo handiena arrandegietan eta 

ontziratu gabe egiten da. 
 
Arrain-piezak unean bertan garbitu eta prestatzen dira eta 

paper egokian (parafinatua) bildu ondoren, polietilenozko 
poltsatxoetan sartzen dira. 

 
 

9.3.2 Izozteko arraina 
 
Izozteko arrain-kantitate handiena itsasontzietan bertan izozten da, ondoren biltegiratzeko.  
 
Lehen, normalean, egurrezko kaxak erabiltzen baziren ere, gaur egun aluminiozkoak eta 

ijetzioz moldatutako dentsitate handiko poliestirenozkoak erabiltzen dira. Kaxak polietilenozko 
filmez estaltzen dira. 

 
Biltegiratzean eta banatzean hotz-katea gorde egin behar da, izozte-tenperatura galdu gabe. 
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9.4 ERALDATUTAKO ATMOSFERAN 
ONTZIRATZEA 

 
 
Eraldatutako atmosferan ontziratzean (MAP) bakterioen ugalketa, oxidazio-prozesua eta 

erreakzio entzimatikoak moteldu egiten dira eta, ondoriz, arrainaren bizitza baliagarria luzatu 
egiten da. 

 
 

Atmosferaren konposizioa Tenperatura Bizitza baliagarria 
(egunak) 

Airea 0 ºC 3 

Airea 5 ºC 2 

Eraldaturako atmosfera 0 ºC 9 

Eraldaturako atmosfera 5 ºC 5 
 
 
Arraina ontziratzeko eraldaturako atmosfera CO2 % 40, N2 % 30, eta O2 % 30 izan daiteke, 

baina arrain-izaeraren arabera (gantz-kantitatea) erabiltzen den oxigenoaren proportzioa aldatu 
egiten da; adibidez, gantz-kantitate handia duen arrainarentzako atmosfera CO2 % 60 eta 
N2 % 40 izan daiteke, hau da, oxidazioa saihesteko oxigenoa kendu egiten da. 

 
Nahiz eta arrain zuriaren kolorea mantentzeko oxigenoa beharrezkoa izan ez, oxigeno-

-kantitate minimo bat edukitzea komenigarria da, bakterio anaerobioak (clostridium botulinum...) 
deuseztatzeko. 

 
CO2-ak bakterioen ugalketa moteldu egiten du; hala ere, gehienbat arrain zuriak CO2-a 

xurgatzeko joera du eta horren ondorioz, pH-a jaitsi egiten da eta arrainak ura gordetzeko duen 
ahalmena galdu egiten du. 

 
Bestalde, ontziratze-sistema horrek tantak erortzea eta usain txarrak saihestu egiten ditu. 
 
Haragia ontziratzeko erabiltzen diren materialak arrainarekin ere erabiltzen dira. Ikus. 8.6.2. 

atala. 
 
 
 

9.5 HUTSEAN ONTZIRATUTAKO ARRAINAK 
 
 

Arraina ontziratzeko hutsa erabil daiteke; baina kontuan izan 
behar da, alde batetik, arrainak duen ehundura ahula eta 
bestetik, oxigenoaren gabeziak eragiten duen bakterio 
anaerobioen ugalketa. Normalean, arrain izoztuarekin bakarrik 
erabiltzen da.  
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9.6 ARRAIN IZOZTUA ONTZIRATZEA. 
ULTRAIZOZTEA 

 
 
Tenperatura –18 ºC-tik behera dagoenean arrainaren galtze-prozesuak zeharo moteltzen 

dira. 
 
Izozte-prozesua azkar eta kontrolpean egin behar da. 
 
Arraina ultraizozteko, garbitu ondoren eta ontziratu nahiz ontziratu gabe, hoztu egiten da 

prozesu hauen arabera: 
 
– Bi ordu igaro aurretik, beren barruko tenperaturak 0 ºC-tik –5 ºC-ra jaitsi behar du.  
– Ondoren, izoztutako arraina izozkailuan biltzen da –23 ºC-tan edo hotzago, erabat izoztu 

arte.  
– Izozkailutik ateratakoan, arrainaren barruko tenperaturak ezin du egon –18 ºC baino 

beroago. 
– –25 eta –30 ºC bitartean kontserbatu behar da. 
 
Ultraizoztea egiten denean, izozte azkarra denez, eratzen diren izotz-kristalak baxuak dira; 

horrela, arrainaren zelulak ez dira apurtzen. 
 
 
Legatz izoztuaren biltegiratze-

-tenperatura Biltegiratze-denbora onargarria 

-20 ºC 6 hilabete arte 

-25ºC 8 hilabete arte 

-30ºC 10 hilabete arte 
 
 
Gaur egun izoztutako arraina ontziratu gabe eta ontziratuta komertzializatzen da: 
 
a) Ontziratuta 
 

Ontziak arrainari babesa ematen dio: 
o Hezetasun-galerak saihesteko. Hezetasuna galtzen 

den neurrian arrainak elastikotasuna galdu egiten du. 
o Zapore eta usain txarrik ez hartzeko. 
o Oxidazio-prozesua moteltzeko. 
o Bakterio-kutsadura saihesteko. 

 
Polietilenozko filmak erabiltzen dira. Arrain izoztua 

hutsean ontziratzeko PVdC kopolimeroa erabiltzen da, 
adib., izokin osoak ontziratzeko. 

 
b) Ontziratu gabe
 

Arrainak ez du ontziaren babesik. Hezetasun-
-galera gutxitzeko, arraina glasatu egiten da, 
hau da, izotz-geruza batez estaltzen da. 
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10 FRUTA ETA BARAZKI 
FRESKOAK ONTZIRATZEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 SARRERA 
 
 
Fruta eta barazkiak ontziratzerako honako ezaugarri hauek izan behar dira kontuan: 
 
– Bolumen handikoak dira. 
– Mekanikoki (kolpeak, presioa...) erraz kaltetzen dira. 
– Ur-kantitate handia dute. 
– Kanpo-tenperaturarekiko oso sentikorrak dira. 
– Oso erraz galtzen dira. 
– Heltze-prozesu konplexua dute.  
 
Heltzea zaindu beharreko prozesua da. Heltze-tenperatura egokia 20 ºC ingurukoa izaten 

da, baina aldi berean, tenperatura horretan, usteltze-prozesuak areagotu egiten dira; beraz, 
fruta eta barazki bakoitzarentzat uzta-unea, heltze-puntua eta tenperatura egokiak bilatzea 
garrantzizkoa da. 

 
Fruta eta barazkiak izaki bizidunak dira. Uzta biltzean prozesu fotosintetikoa gelditu egiten 

da, baina arnasketa zelularra ez. Arnasketa zelularraren bidez fruta eta barazki freskoek 
oxigenoa hartu eta aldi berean, karbono dioxidoa, ur-lurruna eta beroa askatzen dituzte.  

 
Uzta bildu aurretik, landareak askatzen dituen substantziak berreskuratu egiten ditu 

fotosintesiaren bidez, baina, landarea mozten denean, fotosintesia eten egiten da, eta, 
ondorioz, hartutako eta askatutako substantzien arteko oreka puskatu egiten da; horrela 
landarea galdu egiten da. 
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10.2 FRUTA ETA BARAZKIAK BILTEGIRATZEA 
 
 
Fruta eta barazkiak biltegiratzea garrantzi handiko prozesua da, bertan heltzea osatzen 

baita. 
 
Produktuaren arabera, biltegiratze-aldagaiak aldatu egiten dira; beraz, produktu bakoitzari 

dagokion erlaziorik hoberena bilatu behar zaio, ondoko aldagai hauei begira: 
 
– Oxigeno-kantitatea. 
– Karbono dioxidoko kantitatea. 
– Tenperatura 
– Hezetasuna 
– Eratutako gas hegaskorrak (etilenoa). 

 
 
10.2.1 Tenperaturaren eragina 

 
Tenperatura baxutan hondatze-prozesuak moteldu egiten dira; dena den, lan egiteko 

tenperatura-tartea estua da. Alde batetik, –3 ºC/–0,5 ºC tartean fruta eta barazki gehienak 
izoztu egiten dira; bestalde, produktuak ur-kantitate gehiago duen heinean, disolbatutako 
substantzien kontzentrazioa baxuagoa da eta, ondorioz, izozte-puntua 0 ºC-ra gehiago 
hurbiltzen da, hau da, errazago izozten da. 

 
Fruta eta barazkia izoztuz gero, kaltetu egiten dira; kaltearen eragina izozte-tenperaturaren 

eta -denboraren mende dago. 
 
Tenperatura altuei dagokienez, 38 ºC-tik gora fruta eta barazki guztiak hondatu egiten dira. 

Hala ere, produktuaren arabera, tenperatura baxuagoetan ere kalte handiak sor daitezke; adib, 
tomatea eta platanoa. 

 
Heltze-tenperatura kontuan hartzekoa da. Fruta gehienak hobeto heltzen dira 18/22 ºC 

bitartean; hala eta guztiz ere, produktuaren arabera, tenperatura-tarte hori oso aldakorra da. 
 
Fruta eta barazkia tenperatura egokian heltzen ez direnean, kalitate baxukoak izaten dira, 

eta, ondorioz, ez dute balio handirik kontsumitzailearentzat. 
 
 

TENPERATURA TOMATEAREN HELTZE-PUNTUA 

10 ºC-z azpitik Ez da heltzen. 

15 ºC inguruan Kolore arrosa argia, ehundura biguna, zapore 
gutxi. 

20 º C-z azpitik Kolore eskasa. 

20/25 ºC tartean  Heltze-puntu egokia. Kolore gorria, ehundura 
eta zapore onak. 

30 ºC-tik gora Heltze desegokia. Kolore horia, ehundura 
biguna eta zapore eskasa. 

 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 63 

10.2.2 Atmosferaren konposizioa eta atmosfera kontrolatua 
 
Atmosferaren konposizioa garrantzi handiko aldagaia da. 
 
Zelula-arnasketan oxigenoa beharrezkoa da. Oxigeno-proportzioa jaitsiz gero, arnas-

-abiadura jaitsi egiten da eta, ondorioz, heltze- eta galtze-abiadurak ere moteldu egiten dira. 
 
Horrez gain, oxigeno-proportzioa minimo baten azpitik dagoenean ohiz kanpoko arnasketa 

eta hartzidura sortzen dira; eta horren ondorioz, produktua galdu egiten da. 
 
Karbono dioxidoko kantitatea igotzean, arnas abiadura jaitsi egiten da eta horrekin batera, 

galtze-prozesuak moteldu egiten dira. 
 
Karbono dioxidoaren maila onargarria aldatu egiten da produktuaren arabera: 
 
 

PRODUKTUA ONARTUTAKO CO2 -KANTITATEA 

Sagarrak % 2-3 

Zitrikoak % 1 

Marrubiak % 25 

 
 
10.2.3 Gas hegaskorra 

 
Frutak etileno gasa askatzen du heltzean. Barazkiarentzat gas hori kaltegarria izan ohi da; 

hori dela eta, eratzen den etilenoa kontrolatzen ez denean, ez da komeni fruta eta barazkia 
batera biltegiratzea. 

 
 

10.2.4 Hezetasuna 
 
Frutak eta barazkiak ez zimeltzeko barruko hezetasuna gorde behar dute; horregatik, 

biltegiratzearen lurruntze-abiadurak ahal den baxuena izan behar du; beraz, kanpo-
-hezetasunak altua izan beharko luke, baina altuegia ere izan gabe, produktuak ustel ez 
daitezen. 

 
Barazkiarentzat kanpoko hezetasun erlatiboa % 90 ingurukoa izan daiteke, frutarentzat, 

berriz, % 85-90ekoa. 
 
 
 

10.3 FRUTA ETA BARAZKI IZOZTUAK 
 
 
Fruta izozten denean hondatu egiten da, zelulen mintzak apurtu egiten direlako. Hori dela 

eta, ez da soilik izozten; fruta azukrean, xarabean edo pure eginda ontziratu egiten da izoztu 
aurretik. Zuku eta kontzentratu izoztuak ere merkaturatzen dira. 
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Izoztu aurretik, barazkia galdarraztatu egin behar da entzimen neutralizazioa ziurtatzeko; 
zeren, eraginkor jarraituz gero, zapore txarra eta nutrizio- eta kolore-galerak sorrarazten 
baitituzte. 

 
Fruta eta barazkia polietilenozko filmetan biltzen da, izoztu aurretik. 
 
 
 

10.4 FRUTA ETA BARAZKIAK ONTZIRATZEA 
 
 
Frutak eta barazkiak manipulatzean kolpeak eta mailatuak 

erraz izan ditzakete. Ukitu horiek direla eta, mikroorganismoak 
errazago sartzen dira; beraz, fruta eta barazkia azkarrago 
kaltetzen dira; horrez gain, estetikoki ez da onargarria izaten. 
Horiek guztiak direla eta, produktua ontziratzeak garrantzi berezia 
du. 

 
Fruta material bigunez babestu ondoren, kartoizko, plastikozko 

edo egurrezko kaxetan banaka kokatzen da. 
 
Hain sentikorrak ez diren beste fruta eta barazki asko polietilenozko sareetan ontziratzen 

dira (patata, tipula, baratxuriak, laranjak, limoiak...). 
 
 
 

10.5 ERALDATUTAKO ATMOSFERAN 
ONTZIRATZEA 

 
 
Britainia Handian aspalditik ari dira barazkia eraldatutako atmosferan ontziratzen, eta hemen 

gero eta gehiago. Gehien garatu direnak prestaturiko entsaladak dira. 
 
Behar den atmosferarik egokiena aukeratzeko barazki edo fruta bakoitzaren arnas abiadura, 

hezetasun-maila, tenperatura eta heltze-prozesua kontuan hartu behar dira.  
 
Oxigenoaren hornikuntza normala denean, arnasketa aerobikoa izaten da, baina O2-ren 

maila jaisten denean, anaerobiko bihurtzen da. 
 
Oxigenoaren kontzentrazioa jaitsitakoan, bi arnasketak aerobikoa eta anaerobikoa, 

nahastu egiten dira, eta horren ondorioz, fruta edo barazkiaren hondatzea areagotu egiten da.  
 
Eraldatutako atmosferapean ontziratzeko erabiltzen 

diren materialek iragazkorrak izan behar dute. Ontzia 
zigilatu ostean, barazkiak ontzi barruan arnasa hartzen 
du; ontziak, iragazkorra denean, gasen trukea utzi egiten 
du eta era horretan, gas-oreka lor daiteke.  

 
Prozesuaren hasieran oxigeno-kantitatea jaitsi egiten 

den heinean, karbono dioxidoarena igo egiten da. 
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Ontziaren filmak karbono dioxidoarekiko oxigenoarekiko baino iragazkortasun handiagoa 
badu, karbono dioxidoaren kontzentrazioa igotzean, kanporantz joateko joera izango du eta, 
aldi berean, barruko presioa eta atmosferaren konposizioa orekatzeko oxigenoa ontzi barnera 
sartuko da. 

 
Karbono dioxidoaren kantitatea handiegia denean, arnasketa anaerobiko bihur daiteke eta, 

ondorioz, kaltegarriak diren prozesuak abiarazten dira: Clostridium botulinum-aren ugalketa, 
etileno azetaldehido eta etanolaren produkzioa eta horrekin guztiarekin zapore eta itxura txarra 
sortzea. 

 
Ontziratu behar den produktuaren arabera, atmosferaren konposizioa aldatu egiten da. Fruta 

eta barazkientzako oinarrizko atmosfera O2 % 3-5, CO2 % 3-5 eta N2 % 90-95 izan daiteke. 
 
Ontziratze-sistema honetan, filmen iragazkortasun-

-maila egokia bilatzea garrantzizkoa da. 
 
Arnas jarduera altua duten fruta eta barazkientzat, 

iragazkortasunak altua izan behar du. 
 
Arnas jarduera baxuko produktuek, berriz, ontzi 

iragazgaitzak onar ditzakete. 
 
Poltsetan ontziratzen denean, mikrozulotxoak dituzten 

PVCzko eta poliestirenozko filmak erabili ohi dira. 
 
Erretilutan ontziratzen denean, PVCzkoak eta poliestireno hedatuzkoak erabiltzen dira; 

produktua erretiluan jarri ondoren, PVCzko eta poliestireno erretraktilezko filmen bidez biltzen 
da. 

 
 

 
FRUTA 

4/5 ºC-TAN ETA ERALDATUTAKO 
ATMOSFERAPEAN BILTEGIRATZE- 

-BIZITZA BALIAGARRIA 

Marrubia 2-4 aste 

Sagarra 1-2 hilabete 

Gerezia 1-1,5 hilabete 

Melokotoia 3-5 hilabete 

Kiwia 4-6 hilabete 

Madaria 4-5 hilabete 
 
 
Egokia den tenperatura baxua eta gas-babesleak bateratzen direnean, barazkiaren eta 

frutaren transpirazio-prozesuak eta galtze-erreakzio guztiak moteldu egiten dira; horrela ez dute 
hezetasunik galtzen eta bizitza baliagarria luzatu egiten da. 
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11 KALITATEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 SARRERA 
 
 
Gaur egungo kontsumitzaileak kalitatezko produktuak eskatzen ditu; eskakizun horri 

erantzuna emateko, produktuaren kalitatea ikuspegi integral batetik kudeatu behar da. 
 
Merkaturatu behar den produktuaren kalitatea honako hiru arloetan oinarritu behar da, hots: 
 

– Produktuaren diseinuan: kontsumitzailera egokitua. 
– Produkzio-prozesuan: akatsik gabea. 
– Zerbitzuan: segurua eta azkarra. 

 
Kalitatearen helburua lortzeko, ekoizleak kontsumitzailearekin zuzeneko harremana izan 

behar du eta, horren arabera, aldez aurretik ezarritako kalitate-plangintzari jarraituz, produktua 
diseinatu eta ekoizpen-prozesua aurrera eraman behar du. 

 
Ekoizpen-prozesuari dagokionez, kalitatea kudeatzeko dauden sistemen artean, HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points), Arriskuen Analisi eta Puntu Kritikoen Kontrolekoa 
erabiltzen da. Sistema horretan, ekoizpen-prozesuan arriskutsuak izan daitezkeen puntuak 
detektatzen dira eta, behar diren neurri prebentiboak ezarri ondoren, jarraipena egiten da 
desbideratzeak sortzen diren heinean neurri zuzentzaileak hartzeko. Arreta ez da bakarrik 
bukaerako produktuan jartzen, baizik eta ekoizpen-prozesu osoan. 

 
Kalitatearen kudeaketan kontuan hartu beharreko alderdia ingurumenaren kudeaketa da. 

Ingurumen-praktika egokiak eginez bi helburu nagusi lortu behar dira: alde batetik, baliabideen 
(ura, energia, materialak) erabilera gutxitzea eta, bestetik, sortzen diren hondakinak eta 
igorpenak minimizatzea; hau da, ingurumena kudeatzeko sistema (IKS) ezartzea. 
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11.2 HACCParen FLUXU-DIAGRAMA 
 
Enpresa baten Arriskuen Analisi eta Puntu Kritikoen Kontroleko Sistemak ondoko prozesuari 

jarraitzen dio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prozesuaren etapak
definitu 

Etapa bakoitzean 
sortzen diren 

arriskuak finkatu 

Arriskuak saihesteko 
prebentzio neurriak 

ezarri 

Onargarriak diren 
muga kritikoak 

finkatu 

Betetze-mailaren 
zaintze-neurriak 

definitu eta aplikatu 

Behar diren 
zuzenketa-ekintzak 

ezarri 
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11.3 HACCPa ONTZIRATZE- ETA BILTEGIRATZE-
-PROZESUETAN 

 
 
Ontziratze- eta biltegiratze-prozesuak definitu ondoren etapa bakoitzari dagokion HACCP 

sistemarako koadroa (arriskua, prebentzio-neurria, muga kritikoa, zaintze-neurriak, zuzenketa-
-ekintzak) osatzen da. 

 
HACCParen oinarria etengabeko hobekuntza denez, enpresa bakoitzak produktu 

bakoitzarentzat eta HACCParen arabera, prozesu eta kontrol-sistemetan behar diren 
aldakuntzak sartuko ditu. 

 
 

ETAPA ARRISKUA 
PREBENTZIO-

-NEURRIA 
MUGA 

KRITIKOA 
ZAINTZE-

-NEURRIAK 
ZUZENKETA-

-EKINTZA 
– Zikinkeria. 
– Hautsa. 

– Hornitzaileekin 
espezifikazioak 
finkatzea. 

– Ontziak 
% 100 garbi 
egotea. 

– Ontzien 
bilgarria 
osorik egotea.

– Ikus-kontrola 
egitea 

– Finkatutako 
espezifikazioak 
betetzea 

– Sorta itzultzea. 

– Latak 
fabrikatzean 
sortutako 
hondar 
mekanikoak. 

– Erabili aurretik ikus-
-kontrola egitea. 

– Erabili aurretik latak 
buruz behera 
jartzea 

– Hondar 
metalikoak ez 
agertzea. 

– Erabakitako 
neurri 
prebentiboen 
betetze-maila 
egiaztatzea. 

– Erabakitako 
neurriak 
betearaztea. 

– Sakonuneak 
– Deformazioak. 

– Hornitzaileekin 
espezifikazioak 
finkatzea. 

– Lata guztiak 
ondo egotea. 

– Ontziratu 
aurretik ikus-
behatzea. 

– Deformatutako 
ontziak baztertzea. 

Ontzien 
harrera 

– Itxigailu 
akastuna. 

– Hutsez itxitako 
laginketa batean 
hermetikotasuna 
egiaztatzea. 

Itxigailuak 
% 100 zuzenak 
izatea. 

– Ikus-
egiaztapena 
egitea. 

– Sorta itzultzea. 

 
 

ETAPA ARRISKUA 
PREBENTZIO-

-NEURRIA 
MUGA 

KRITIKOA 
ZAINTZE-

-NEURRIAK 
ZUZENKETA-

-EKINTZA 
Ontziak 
biltegiratzea 

– Zikinkeria. 
– Hautsa. 
– Intsektuak 

– Zuzen 
biltegiratzeko 
plangintza 
finkatzea. 

– Plastiko 
bilgarria 
osorik egotea.

– Ikus-kontrola 
egitea. 

– Bilgarri gabeko 
ontziak garbitu 
ondoren, plastiko 
erretraktilez biltzea. 

– Biltegiratze-sistema 
aldatzea. 

 
 

ETAPA ARRISKUA 
PREBENTZIO-

-NEURRIA 
MUGA 

KRITIKOA 
ZAINTZE-

-NEURRIAK 
ZUZENKETA-

-EKINTZA 
Ontziratzea – Ekipoek edo 

langileek 
sortutako 
kutsadura 
mikrobiologikoa. 

– Ekipoak egoki 
garbitu eta 
desinfektatzea. 

– Langileentzako 
higiene arauak 
finkatzea. 

– Erabakitako 
neurriak 
betetzea. 

– Ekipoen eta lan 
ohituren 
aldizkako 
kontrola egitea. 

– Garbiketa eta 
desinfekzio-sistema 
aldatzea. 

– Garbiketa eta 
desinfekzio-
-sistemaren 
aldizkakotasuna 
aldatzea 
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ETAPA ARRISKUA 
PREBENTZIO-

-NEURRIA 
MUGA 

KRITIKOA 
ZAINTZE-

-NEURRIAK 
ZUZENKETA-

-EKINTZA 
– Itxiera 

akastunak 
 

– Itxieren kontrol-
-plangintza 
finkatzea. 

– Tresneriaren 
mantentze-plana 
betetzea. 

– % 100 
onargarriak 
izatea.. 

– Kontrol-
-plangintzaren 
jarraipena 
egitea. 

– Ixteko makina 
doitzea. 

– Kutsadura 
mikrobiologikoa 

– Higiene- eta 
garbitasun-neurriak 
erabakitzea eta 
betetzea. 

– Adostutako 
plana 
betetzea. 

– Higiene- eta 
segurtasun-
-arauen 
betetze-maila 
egiaztatzea. 

– Jarrera ez-
-higienikoak 
aldatzea 

Itxiera 

– Gorputz 
arrotzak 

– Langileek janzten 
dituzten eraztunak, 
belarritakoak, 
eskumuturrekoak 
eta gainerakoak 
kentzea. 

– Higiene- eta 
segurtasun-
-neurriak 
betetzea 

– Higiene- eta 
segurtasun-
arauen betetze-
-maila 
egiaztatzea. 

– Gorputz arrotzak 
kentzea eta jarrera 
higienikoak 
aldatzea. 

 
 

ETAPA ARRISKUA 
PREBENTZIO-

-NEURRIA 
MUGA 

KRITIKOA 
ZAINTZE-

-NEURRIAK 
ZUZENKETA-

-EKINTZA 
Esterilizazioa – Produktuaren 

esterilizazioa 
ezegokia 
izatea.. 

– Esterilizazio-
mailaren kontrola 
egitea. 

– Esterilizazio-
tenperatura eta 
denbora 
kontrolatzea. 

– Legeak eta 
erosleak 
ezarritako 
esterilizazio-
maila 
betetzea. 

– Esterilizazio-
-maila 
kontrolatzea. 

– Tenperatura/ 
denbora 
grafikoak 
kontrolatzea 

– Tresneriaren 
kalibrazioa 
egitea. 

– Analisi 
mikrobiologikoak 
egitea. 

– Esterilizazio-
-programa 
berrikustea. 

– Sorta atzera 
botatzea. 

 
 

ETAPA ARRISKUA 
PREBENTZIO-

-NEURRIA 
MUGA 

KRITIKOA 
ZAINTZE-

-NEURRIAK 
ZUZENKETA-

-EKINTZA 
Biltegiratzea – Produktua 

hondatzea. 
– Produktua 

zikintzea. 

– Biltegiratze-arauak 
finkatzea. 

– Langileak heztea. 

– Erabakitako 
arauak 
betetzea. 

– Biltegiratzearen 
aldizkako 
kontrola egitea. 

– Biltegiratze-sistema 
aldatzea. 

– Produktu 
susmagarriak 
blokeatzea. 

– Espezifikaziotik 
kanpo dauden 
produktuak atzera 
botatzea. 
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11.4 INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMA (IKS) 
ONTZIRATZE- ETA BILTEGIRATZE-
-PROZESUETAN 

 
 
Arriskuen Analisi eta Puntu Kritikoen Kontroleko Sisteman egiten den sistematizazioa 

ingurumenaren kudeaketari aplikatzen zaio: 
 
Elikagaien Industria eta Ingurugiroa. Unitate didaktikoa liburutik moldatua. CEIDA. Eusko 

Jaurlaritza. Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila. 
 

LATAK BETETZEA, LIKIDO ESTALGARRIA DOSIFIKATZEA ETA GARBIGAILUAN 
GARBITZEA 

Ingurumen-mailako arazoak Hobekuntzarako neurriak 

– Elektrizitatearen kontsumoa. 
– Ontzien kontsumoa. 
– Produktuaren hondakinak. 
– Likido estalgarriaren kontsumoa 
– Uraren kontsumoa. 

– Paketatzeko material gehiegi duten 
materialak erostea saihestea. 

– Ontzien eta paketatzeen kontsumoa eta 
birziklapena optimizatzea. 

– Materialak erosi edo onartu baino lehen 
ikuskapen-prozedurak ezartzea. 

– Ontziak eta paketatzeak hezetasunetik 
babestuta biltegiratzea. 

– Kutxatiletan sartzeko makina, eta abar 
baldintza egokietan edukitzea. 

– Lehenengo, biltegiko materialik zaharrenak 
erabiltzea. 

– Behar ez diren ontziak eta paketatzeak 
baztertzea. 

– Hondakin-mota desberdinak bereiztea 
(kartoia, txatarra, beira, plastikoa). 

– Edukiontzietan gordetzea. 
 
 

ESTERILIZATZEA 

Ingurumen-mailako arazoak Hobekuntzarako neurriak 

– Elektrizitatearen kontsumoa. 
– Uraren kontsumoa. 
– Lurrunaren kontsumoa. 

– Hozte-ura autoklabeetan berreskuratzea. 
– Autoklabe osoarekin esterilizatzea. 
– Esterilizazioan kondentsatuak 

berreskuratzea. 
– Tratamendua doitzea: denbora eta 

tenperatura. 
– Galdarak elikatzeko ura egokitzea. 
– Lurruna banatzeko sarea isolatzea. 
– Kearen bero-energia aprobetxatzea. 

 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 71 

GARBITZEA ETA LEHORTZEA 

Ingurumen-mailako arazoak Hobekuntzarako neurriak 

– Elektrizitatearen kontsumoa. 
– Uraren kontsumoa. 
– Isurketak. 

– Uraren birzirkulazioa duten garbigailuak 
erabiltzea. 

– Kontagailuak instalatzea. 
– Hornikuntzarako iturri alternatiboak bilatzea. 
– Kondentsatuak berreskuratzea. 

 
 

ETIKETATZEA 

Ingurumen-mailako arazoak Hobekuntzarako neurriak 

– Energiaren kontsumoa. 
– Inprimatzeko tintak eta disolbatzaileak 

erabiltzea. 
– Inprimatzeko erabilitako tinta eta 

disolbatzaileen hondakinak. 

– Produktu toxikoak leku egokietan 
biltegiratzea. 

 

 
 

KAXETAN SARTZEA ETA PAKETATZEA 

Ingurumen-mailako arazoak Hobekuntzarako neurriak 

– Energiaren kontsumoa. 
– Ontzien eta bilgarrien kontsumoa. 

– Paketatzeko material gehiegi erabiltzen 
duten sistemak saihestea. 

– Ontzien eta paketatzeen kontsumoa eta 
birziklapena optimizatzea. 

– Materiala erosi eta onartu baino lehen 
ikuskapen-prozedurak ezartzea. 

– Ontziak eta bilgarriak hezetasunetik 
babestuta biltegiratzea. 

– Tresneria baldintza egokietan edukitzea. 
– Biltegiko materialik zaharrenak lehenbailehen 

erabiltzea. 
– Erraz birzikla daitezkeen ontziak eta 

bilgarriak erabiltzea. 
– Behar ez diren ontzi eta bilgarriak baztertzea.
– Hondakin-mota desberdinak bereiztea 

(kartoia, txatarra, beira, plastikoa). 
 
 
 

11.5 IXTE-KONTROLA 
 
 

11.5.1 Sarrera 
 
Ontziratze-prozesuaren puntu kritikoen artean zigilatzeak garrantzi handia du, aurretik 

emandako tratamenduen (esterilizazioa, atmosfera eraldatua, hustasuna...) eraginkortasuna 
galtzen delako eta era horretan sortzen diren akatsek osasun-arazoetan zuzeneko eragina izan 
dezaketelako. 
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11.5.2 Lata eta potoen zigilatze-akatsen ohiko arrazoiak 
 
– Ixte-tresneriak akatsak edukitzea. 
– Bero-tratamendu ezegokia ematea. 
– Tresnak gaizki erabiltzea. 
– Ontziaren itxieran gorputz arrotzak sartzea. 
– Itxi ondoren, ontziak era ezegokian erabiltzea (kolpeak, sakonuneakk...). 
– Behar den huts-maila ez lortzea. 
– Biltegiratzeak irauten duen bitartean, ontziaren materialak deskonposatzea (beira, 

latorria...). 
 
Zigilatze-kontrola egiteko erabiltzen den laginaren tamaina ez da finkoa. Produkzio-abiadura 

eta HACCPa finkatzerakoan erabakitzen denaren arabera aldatu egiten da. 
 
 

11.5.3 Laten ixte-kontrola 
 

11.5.3.1 Ixte-prozesuaren akatsak 
 
1.- Plater jasotzaileak presio baxuegia egiten du: gorputzaren ertza motzegi geratzen da. 
2.- Plater jasotzaileak presio altuegia egiten du: lata okertu egiten da eta gorputzaren ertza 

gehiegi luzatzen da. 
3.- Arrabol prestatzailearen doikuntza oso aske dago: taparen ertza ez da behar den 

neurriraino gorputzaren azpitik sartzen. 
4.- Arrabol prestatzailearen doikuntza estuegia da: taparen ertza gehiegi sartzen da eta, 

horren ondorioz, ez da ondo kateatzen gorputzaren ertzarekin. 
5.- Arrabol konprimitzaileak presio baxuegia egiten du: ontziaren xaflak ez dira behar den 

neurriraino konprimitzen eta, ondorioz, ez da hermetikotasunik lortzen. Zigilua ez da 
airearekiko iragazgaitza. 

6.- Arrabol konprimitzaileak presio altuegia egiten du: ertzen tolestura okertu egiten da eta, 
ondorioz, zimurdurak sortzen dira. 

 
 

11.5.3.2 Kontrol-sistemak 
 
11.5.3.2.1 Ikus-kontrola 

 
Sistema honen bidez ontzia ez da apurtzen. Sistema azkarra da, baina ez da oso zehatza. 

Ondoko alderdi hauen egoera aztertzen da: 
 
– Taparen ertza homogeneoki konprimitu den ala ez. 
– Tolestura gehiegizkoa den ala ez. 
– Tolestura aldizka konprimituta azaltzen den ala ez. 
– Tolesturan zimurdurarik azaltzen den ala ez. 
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11.5.3.2.2 Kontrol kontserbatzaileak (ez-suntsitzailea) 
 
Sistema honetan, ontzia ez da apurtzen eta akatsen maila neurgarria da. 
 
– Lataren guztizko altuera: lata itxi aurretik eta ondoren, hurrengo erlazioa bete behar da: 

 
 

Lata itxiaren guztizko altuera ≅ latak itxi aurretik duen altuera + taparen lodiera 
 

 
Guztizko altueraren bidez plater jasotzaileak egiten duen presioari buruzko informazioa 
lortzen da. 

 
– Tolesturaren lodiera 
 

Lodiera hobezina ondoko ekuazio honen bidez kalkula daiteke: 
 

 
Tolesturaren lodiera hobezina = (2 x gorputz-xaflaren lodiera) + (3 x tapa-xfalaren lodiera) + 0,1 mm 

 
 

Lodiera hobezinak onartzen duen desbideratze maximoa + 0,15 mm-koa da. 
 

Arrabol konprimatzaileak eragiten duen presioaren informazioa ematen du. 
 
– Tolesturaren altuera 
 

Lata normal batean, tolesturaren altuerak 3-3,3 mm bitartekoa izan behar du. 
 

Datu horrek plater jasotzaileak egiten duen presioaren informazioa ematen du. 
 
– Taparen erdiko sakonunea 
 

Erdiko sakonuneak lata itxi aurretik eta ondoren berdin neurtu behar du. Horrez gain, 
tolestura baino altuagoa izan behar du. 

 
Datu horrek plater jasotzaileak egiten duen presioari buruzko informazioa ematen digu.  

 
 

11.5.3.2.3 Mozketa bidezko kontrola 
 
Akatsak tolesturaren barruan sortzen direnean, aurreko kontrol-sistemak ez dira 

eraginkorrak izaten; hori dela eta, mozketa bidezko kontrola derrigorrezkoa da. Era horretan, 
itxierak dituen barne akatsak luparen laguntzaz ikusten dira. Mozketa zerra berezi baten bidez 
egiten da. 

 
– Mozketen kokapena: mozketak lata ixtean eratu den tolesturaren puntu kritikoetan egiten 

dira. 
– Puntu kritikoak:  

o Gorputzaren luzetarako soldaduraren parean. 
o Tarte zuzen eta konkortuen elkartze-puntuetan. 
o Kurbadura txikien erdiko puntuetan. 
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11.5.3.2.4 Tapak egindako marraren kontrola 
 
Arrabol konprimatzaileak doikuntza egokia duenean, taparen ertzak lataren barneko paretari 

marra fin bat egiten dio, tolestura egiten den bitartean. Marra horri ez izatea konpresio txikiaz 
ixtearen adierazgarria da. 

 
11.5.3.2.5 Iragazkortasun-kontrola 

 
Lataren funtsezko helburua iragazgaiztasuna lortzea da. Hainbat sistema erabiltzen dira 

horren kontrola eramateko, alegia: 
 
– Gainpresioa 

Lata itxi ondoren, kanpoko ponpa txiki baten bidez, lataren barruan presioa sortzen da (3 
bar inguru). Itxiera akastuna denean, presioa galdu egiten da. 

 
– Alkohol metilikoa 

Lata huts batean, alkohol metiliko pixka bat sartzen da. Lata itxi ondoren, Maria bainuan 
70-90 ºC inguruan berotuta alkohola lurrundu egiten da. Lata iragazgaitza bada, barrutik 
ez da gasik irtengo; uretan erraz egiazta daiteke. 

 
11.5.3.2.6 Gainerako azterketak 

 
Aurreko kontrol-sistemak osatzeko beste zenbait azterketa egin daitezke:  
 
– Gainjartzearen ehunekoa aztertu. 
– Askatu ondoren tolesturaren ertzak duen itxura egiaztatu. 
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11.5.4 Beirazko ontzien zigilatze-kontrola 
 
Ontziratze-sistema honen berezitasunik garrantzitsuenak lortutako huts- eta hermetikotasun-

-mailak dira; beraz, biak dira nahitaez kontrolatu beharreko aldagaiak. 
 

11.5.4.1 Hutsaren kontrola 
 
11.5.4.1.1 Taparen sakonunea 

 
Beirazko ontzi gehienetan, hutsa egiteak tapan sakonunea sorrarazten du. Normalean 

sakonunea begi-bistan ikus daiteke. 
 

11.5.4.1.2 Taparen soinua 
 
Behatzaren puntaz jota hutsaren berezko soinua ateratzen da. 
 
Aurreko sistemak ez dira fidagarriak, ez baitira neurgarriak. 
 

11.5.4.1.3 Bakuometroa 
 
Bakuometroak ontzi barruan dagoen presio negatiboa adierazten du.  
 
Barruko presioa neurtu ahal izateko, tapan gomazko zirrindola jarri ondoren, 

bakuometroarekin konektaturik dagoen orratz huts bat sartzen da. Barruko hutsa 
bakuometroaren bidez neurtzen da. 

 
Gaur egun 600 mm Hg-ko hutsa lor daiteke. Gutxieneko hutsak 250-300 mm Hg-koa izan 

behar du, itxiera onargarria izan dadin. 
 

11.5.4.2 Hermetikotasun-kontrola 
 

11.5.4.2.1 AgNO3-ren eta NaCl-ren disoluzioen bidezko kontrola 
 
Ontzi-lagin bat % 0,1eko kontzentrazioa duen AgNO3-ren disoluzio batez bete ondoren 

autoklabean sartzen da, esterilizatu behar diren ontziekin batera. 
 
Esterilizazioa bukatu ondoren, ontzi-lagina % 1eko kontzentrazioa duen NaCl-ren disoluzio 

batean sartzen da. Esterilizazio-prozesuan hermetikotasuna lortzen ez denean, gatza ontzi 
barrura sartu egiten da eta, ondorioz, AgNO3-ak NaCl-arekin erreakzionatzen duenean, 
barrukoa zeharo uhertu egiten da. 

 
11.5.4.3 Taparen segurtasun-kontrola 

 
Twist off sisteman, tapa egoki itxita dagoela kontrolatzeko segurtasunaren neurketa 

erabiltzen da. 
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1.- Ontzia itxi egiten da erresistentzia dagoela igarri arte. 
2.- Tapatik ontziaren ahoraino marra bat markatzen da. 
3.- Ontzia ireki egiten da. 
4.- Ontzia berriro itxi egiten da hasierako erresistentzia dagoela igarri arte. 
 
Bigarren aldiz itxi ondoren, ontzian markatutako marraren eta tapan markatutakoaren arteko 

diferentziari (mm-tan) segurtasuna deritzo. 
 
Bigarren aldiz ixtean, marraren hasierako posizioa ez da inolaz ere gainditu behar. 
 
Esterilizazio-tenperatura 120 ºC ingurukoa denean, segurtasun onargarria 3-6 mm bitartean dago. 
 
 

11.5.5 Poltsen zigilatze-kontrola 
 
11.5.5.1 Zigilatze-akatsen kontrola 

 
Zigilatu ondoren poltsetan agertzen diren akatsen arrazoiak honako hauek izan daitezke: 
 
– Tresneria ezegokia erabiltzea. 
– Tresneria egoera txarrean egotea. 
– Tresneria zikin egotea. 
– Tenperatura ezegokia erabiltzea. 
– Presio ezegokia erabiltzea. 
– Zigilatze-denbora ezegokia erabiltzea. 
– Manipulazioa eta garraioa gaizki egitea. 
– Material ezegokiak erabiltzea.  
– Film akastunak erabiltzea. 
 

11.5.5.2 Itxieraren kontrol-sistemak 
 

11.5.5.2.1 Itxiera-lodieraren neurketa 
 
Beroz urtutako bi filmen itxieraren lodiera bien artean duten lodieraren erdira hurbiltzen 

denean onargarria da. Sistema hau ez da oso zehatza. 

1. pausoa 2. pausoa 

1 

1 

1 

2 1 

Segurtasuna
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11.5.5.2.2 Ikus-kontrola 
 
Azterketa hau lupaz edo mikroskopioz egiten da. 
 

11.5.5.2.3 Itxieraren hermetikotasunaren kontrola 
 
Zigilatu den ontzia paper lehortzaile baten gainean jartzen da. Egun batzuk pasa ondoren, 

itxiera hermetikoa ez den puntuetan papera zikindu egiten da, barrutik ateratako 
mikroorganismo-hazkuntzagatik. 
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12 ERANSKINA. TRESNERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 ONTZIRATZE-PLANTA PILOTU 
AUTOMATIZATUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoklabea 

Ontziak kaiolatan 
sartzeko makina 

Karga eta deskarga
egiteko makina 

 
Garbigailua 

Ixteko makina 
 
 
 

Betetzeko makina 
 
 
    Lehorgailua 

Ontziak kaiolatatik 
ateratzeko makina

 
 

    Etiketadora 

PC

Ikusmen artifiziala 
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12.1.1 Planta pilotuaren tresneria 
 
– Betetzeko makina. 
– Ixteko makina. 
– Garbigailua. 
– Ontziak kaiolatan sartzeko makina. 
– Karga eta deskarga egiteko makina. 
– Autoklabea. 
– Ontziak kaiolatatik ateratzeko makina. 
– Lehorgailua. 
– Etiketak jartzeko makina. 
– Iraungitze-data jartzeko inprimagailua eta azken kontrola egiteko ikusmen artifizialeko 

puntua. 
 

Makinen arteko lotura zinta garraiatzaileen bidez egiten da. 
 
Makina bakoitzaren kontrola aurrez programatutako PLC batek egiten du. 
 
PLCak dagozkien armairuetan kokaturik daude. 
 
Plantaren kontrola hiru eratan egin daiteke: 
 
– PC zentral batetik. 
– Kontrol-armairuetatik. 
– Makina bakoitzak dituen botoietatik. 
 
 

12.1.2 Kontrol-armairuak 
 
Kontrol-armairu bakoitzetik makina bat, bi edo hiru kontrola daitezke. Armairu bakoitzaren 

ateak honako elementu hauek ditu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrol-botoiak

Etengailu orokorra

Larrialdietako 
etengailua 

Ukimen-pantaila

Eskema sinoptikoa
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ARMAIRUA  

X0 Automatizazioaren oinarria. Gainerako 
armairuen kontrola egiten du.  
Duen PLCak plantaren informazio guztia jaso 
eta prozesatu ondoren behar diren aginduak 
ematen ditu. 

X1 Ukimen-pantailaren bidez, plantan prozesatu 
behar diren elikagaien trazabilitatea 
ahalbidetzen du. 

X2 Betetzeko makina, ixteko makina eta 
garbigailua kontrolatzen ditu. 

X3 Ontziak kaiolatan sartzeko makina 
kontrolatzen du. 

X4 Ontziak kaiolatatik ateratzeko makina 
kontrolatzen du. 

X5 Autoklabearen karga eta deskarga 
kontrolatzen ditu. 

X6 Autoklabea kontrolatzen du. 

X7 Lehorgailua, etiketa jartzeko makina, 
inprimagailua eta ikusmen artifizialeko puntua 
kontrolatzen ditu. 

 
 

12.1.3 Plantaren funtzionamendu orokorra. Martxan jartzeko faseak 
 
Planta martxan jartzeko ondoko pauso hauek eman behar dira: 
 
1. Etengailu-armairuan dauden etengailu orokorrak konektatu. 
2. Armairu bakoitzaren etengailua konektatu. 
3. Makina bakoitzaren kontrol-sistema ondoko hiru faseetan aukeratu. 
 

1. Fasea 
Makinaren kontrola nondik egingo den aukeratzen da: makinatik bertatik (LOKALA) edo 
urrutitik (URRUTIKOA). 
Aukeraketa armairuan dauden kontrol-botoietan egiten da. 
LOKALA: 

Makinaren kontrola makinak berak dituen botoien bidez egingo da.  
Sistema hau gehienbat mantentze-lanetan erabiltzen da. 

URRUTIKOA: 
Makinaren kontrola ez da makinatik egingo baizik eta armairutik edo PCtik. 

 
2. Fasea 

URRUTIKOA aukeratuz gero, kontrola zein ekiporen bidez egingo den aukeratu behar da. Bi 
aukera ditugu: NTa eta PCa. 
Aukeraketa armairuaren ukimen-pantailan egin behar da. 
NT: Kontrola armairu bakoitzetik egingo da. 
PC: Kontrola ordenagailu zentraletik egingo da. 
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3. Fasea 
Fase honetan, funtzionatzeko modua aukeratu behar da: ESKUZKOA edo AUTOMATIKOA. 
Aukeraketa armairuaren ukimen-pantailan egin behar da. 
ESKUZKOA: 

Nahiz eta makinaren martxa armairutik edo PCtik kontrolatu, kontrola LOKALA balitz 
bezala egingo da. Makinaren botoiak NTren ukimen-pantailan edo PCren eskema 
sinoptikoan azaltzen dira grafikoki. 

AUTOMATIKOA: 
Makina, aurrez programatutako zikloaren arabera, automatikoki jarriko da martxan. 
Nahiz eta prozesua automatikoa izan, segurtasuna dela eta, zenbait pausotan sistemak 
berak langilearen baieztapena eskatuko du. Baieztapena emateko, horretarako dauden 
botoiak sakatu behar dira. 

 
Armairuen ukimen-pantailan PARAMETROAK aukeratuz gero, makina bakoitzaren zenbait 

parametro aldatzeko aukera zabaltzen da. 
 

MAKINA PARAMETROAK 

Betetzeko makina – Zinta garraiatzailearen abiadura. 
– Likido estalgarriaren tenperatura. 

Ixteko makina – Ez du aldatzeko parametrorik. Erabat 
mekanikoa da. 

Garbigailua – Zinta garraiatzailearen abiadura. 
– Uraren tenperatura. 

Ontziak kaiolatan sartzeko makina – Zinta garraiatzailearen abiadura. 
– Ontzien geruza-kopurua. 

Autoklabea – Programa. 
– Tenperatura. 
– Presioa. 
– Denbora. 
  (Autoklabeak berezko kontrol-sistema du). 

Ontziak kaiolatan sartzeko makina – Zinta garraiatzailearen abiadura. 
– Ontzien geruza-kopurua. 

Lehorgailua – Zinta garraiatzailearen abiadura. 
– Ontzien geruza-kopurua. 

Etiketatzeko makina – Zinta garraiatzailearen abiadura. 

Inprimagailua eta ikusmen artifizialeko sistema – Zinta garraiatzailearen abiadura. 

 
 
12.1.4 Katearen funtzionamendu automatikoa 

 
12.1.4.1 Betetzeko makina 

 
Ponpa baten eraginez, likido estalgarria ontzietan sartzen 

da. Ontziak zinta garraiatzaile baten bidez mugitzen dira.  
 
 
 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 82 

12.1.4.2 Ixteko makina 
 
Makina honetan latari tapa jartzen zaio. Prozesua erabat mekanikoa denez, ez du 

parametroak aldatzeko aukerarik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1.4.3 Garbigailua 
 
Ontziak garbitu egiten dira. Ontziak zinta garriatzaile baten bidez mugitzen dira. Ura 

bultzatzeko bi ponpa erabiltzen dira.  
 

12.1.4.4 Ontziak kaiolatan sartzeko makina 
 
Ontziak kaiolatan geruzaka sartzen dira. 
 
Makina hau erdiautomatikoa da. Prozesuaren zenbait 

pauso baieztatu behar dira: 
 
1. X3 armairuaren ukimen-pantailan kaiolan zenbat ontzi-

-geruza sartu nahi den aukeratu. 
2. Betetzeko zain dagoen kaiola hutsa prest dagoenean, 

X300 botoietan KAIOLA SARTZEKO BAIMENA sakatu. 
3. X3an ZIKLO-HASIERA botoia sakatu. 
4. Makinak kaiolaren oinarria automatikoki igoko du betetze-lana hasteko.  
5. Kaiolaren oinarria goian dagoenean, betetze-agindua egiaztatzeko ZIKLO-HASIERA 

sakatu. 
6. Makinak lehenbiziko ontzi-geruza sartuko du.  
7. Langileak plastikozko banatzailea jarri behar du. 
8. Hurrengo geruza sartzeko ZIKLO-HASIERA sakatu. 
9. Aukeratutako azken geruza bete arte 5., 6. eta 7. pausoak errepikatu. 
10. Makinak berak detektatuko du azken geruza noiz bete den, eta automatikoki kaiolaren 

oinarria jaitsiko du. 
11. Jarraitzeko baimena jaso arte kaiola behean geratuko da. KAIOLA ATERATZEKO 

BAIMENA sakatu. Kaiola prest geratuko da autoklabera sartzeko.  
 
OHARRA: X3an IGO eta JAITSI botoiak aktibo daude. Laten altuera ez da beti berdina, 

aldaketa txikiak izaten dira; hori dela eta, batzuetan, ontzi-geruza bat sartu ondoren, altuera 
eskuz doitu behar da; horretarako IGO edo JAITSI sakatu. 
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12.1.4.5 Autoklabearen karga eta deskarga egiteko makina. Karga 
 
Makina honen bidez autoklabearen karga eta deskarga egiten da. 
 
Makina hau ere erdiautomatikoa da; zenbait pausotan baimena eman behar zaio jarraitzeko: 
 
1. Kaiola beterik dagoenean, X500 botoietan 

KARGA botoia sakatu. Kaiola autoklabe-
-sarreraren ingurunera joango da. 

2. Zinta jasotzailea jaisteko KARGA botoia sakatu. 
Ondoren, zintak kaiola autoklabearen sarreran 
utziko du. 

3. Kaiola autoklabe barrura sartzeko KARGA 
sakatu. 

4. Prozesua bukatu dela ziurtatzeko KARGA 
sakatu. Ondoren, zinta jasotzailea altxatuko da, 
ibilbidearen erdiko posiziora joateko. 

 
12.1.4.6 Autoklabea 

 
Ontzien esterilizazioa egiten du. Prozesu automatikoa 

da: 
 
1. F1 sakatu. Hasierako menua aterako da. 
2. Nahi den programa aukeratu. 
3. Lan egiteko era aukeratu: DENBORA.  
4. Autoklabea itxi. 
5. Segurtasun-palanka toperaino eraman. 
6. Autoklabeak automatikoki lan egingo du.  
7. Esterilizazioa bukatu ondoren, autoklabea ireki. 

 
12.1.4.7 Autoklabearen karga eta deskarga egiteko makina. Deskarga 

 
Karga-prozesuaren aurkakoa da: 
 
1. Zinta jasotzailea jaisteko baimena eman behar da. X500 botoietan DESKARGA botoia 

sakatu. 
2. Kaiola autoklabetik ateratzeko, zinta beheko aldean dagoenean, DESKARGA sakatu. 

Kaiola ontziak ateratzeko makinaraino joango da. 
 
12.1.4.8 Ontziak kaiolatatik ateratzeko makina 

 
Makina honek sartzeko makinaren kontrako prozesua 

egiten du. Erdiautomatikoa da. Baieztatze-aginduak 
emateko X400 botoiak erabiltzen dira: 

 
1. X4 armairuaren ukimen-pantailan kaiolak duen 

geruza-kopurua markatu. 
2. Beterik dagoen kaiola prest dagoenean, X400 

botoietan KAIOLA SARTZEKO BAIMENA sakatu. 
3. Kaiolaren oinarria igotzeko X4an ZIKLO-HASIERA 

botoia sakatu. 
4. Lehenengo geruza ateratzen hasteko ZIKLO-HASIERA sakatu. 



Elikagaiak ontziratzea eta paketatzea 

 84 

5. Hurrengo geruza ateratzeko, langileak plastikozko banatzailea kendu ondoren, ZIKLO-
-HASIERA sakatu. 

6. Azkeneko geruza atera arte, prozesua errepikatu. 
7. Ontzi guztiak atera ondoren kaiolaren oinarria jaisten da. Kaiola makinatik ateratzeko 

KAIOLA ATERATZEKO BAIMENA botoia sakatu. Prest geratuko da ziklo osoa berriro 
hasteko. 

 
OHARRA: Behar izanez gero, ontzi-geruzaren altuera eskuz doitzeko X4an IGO edo JAITSI 

sakatu. 
 
12.1.4.9 Lehorgailua 

 
Makina honen bidez ontziak lehortu egiten dira. Ontziak zinta garraiatzailearen bidez 

mugitzen dira. Lehortzeko aire beroa erabiltzen da. Automatikoa da. 
 
12.1.4.10 Etiketatzeko makina 

 
Makina automatikoa da. Lehorgailutik datozen ontziak zinta 

garraiatzailearen gainera erortzen dira. Etiketa hiru pausotan 
jartzen da: 

 
1. Kola lataren hiru puntutan eman. 
2. Etiketa jarri. 
3. Etiketa ondo finkatzeko, luzetara kola eman. 
 
 

12.1.4.11 Inprimagailua eta ikusmen artifizialeko puntua 
 

Iraungitze-data eta trazabilitate-kodeak inprimatzeko, ontziak zinta 
garraiatzailearen bidez, inprimagailu bertikal baten azpitik pasatzen dira. 
Ondoren, kamera digitaletik pasatzean prozesuaren kontrol automatikoa 
egiten da. 

 
 
 
 
 

 
12.1.4.12 Galdara 

 
Plantaren makinek ur-lurruna erabiltzen dute. Ur-lurruna 

galdaran ekoizten da. Galdara martxan jartzeko ondoko pauso 
hauek jarraitu behar dira: 
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1. Etengailuen koadro orokorrean galdara konektatu. 
2. Galdararen armairuan dagoen etengailua konektatu. 
2. Ura kontrolatzeko biltegian dagoen kristalezko hodia hutsik baldin badago, biltegia bete 

egin behar da. Horretarako, UR-BILTEGIA etengailua 1. posizioan jarri, biltegia bete arte. 
3. Prozesua hasteko urak biltegitik galdarara pasatu behar du. Horretarako UR-PONPA 

etengailua AUTOMATIKOA posizioan jarri. 
4. A ERREGAILUA etengailua 1. posizioan jarri. 
5. B ERREGAILUA etengailua 1. posizioan 5 minutu eduki eta ondoren 2. posiziora pasatu. 
6. TENTSIO-BERRARMATZEA botoi berdea sakatu. 
7. Sistema automatikoki erregulatuko da. 
8. Prozesua geratzeko, A eta B ERREGAILUA etengailuak 0 posizioan jarri eta etengailu 

orokorra deskonektatu. 
 
 
 

12.2 MAKINA TERMOZIGILATZAILEAREN 
ERABILERA 

 

1. Presio-besoa 
2. Plaka eraisgarria 
3. Pistoi moteltzailea 
4. Parketak kokatzeko ganbera doigarria 
5. Film-bobina 

 

1 

2 

3 

4 
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5 
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6. Abiarazteko etengailu nagusia 
7. Ganbera doitzeko euskarria 
8. Termostatoa 
9. Makina prest dagoela adierazten duen argitxoa 

 
 

ERABILERA 
 

1. Makina 220 V-eko tentsioan konektatu. 
2. Etengailuarekin (6. zk.) abiarazi eta une horretan argitxoa (9. zk.) piztu egiten da. 
3. Termostatoarekin (8. zk.) tenperatura kontrolatu 172 ºC-ra ailegatu arte. 
4. Argitxoa (9. zk.) itzaltzen denean makina prest dago. 
5. Ganbera (4. zk.) erretilu-tamainaren arabera doitu; erretiluaa ganberan kokatu. Erretiluak 

banaka itxiko dira, inoiz ez binaka. 
6. Erretilua filmarekin estali, ahal den film-kantitate gutxien alferrik galduz (ikus eskema). 
7. Bat eta lau segundo bitartean presio-besoaz (1. zk.) indarrez sakatu. Soldadura hozten den 

heinean gero eta gogorragoa izango da. 
8. Erretilua atera. 
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12.3 HUTSEAN ONTZIRATZEKO MAKINAREN 
ERABILERA 

 
1. Etengailu nagusia 
 
1. Bisorea 
 Makina etengailu nagusiaren bidez pizten denean, lanordu metatuak ehunka adierazten dira. 
 Ondoren, hautatutako programaren zenbakia azaltzen da. 
 
2. Bisorea 
 Makinaren berezitasunak azaltzen dira; ondoren, dagokion tekla sakatuz gero, huts, gas, 

soldadura eta abarren balioak ikus daitezke. 
 
3. Bisorea 
 Hutsaren ehunekoa adierazten du. 
 
4. Tekla + gehitzailea 
 2. bisorean azaltzen den edozein datu handitzeko balio du. Tekla etengabe sakatuz gero, 

behar den balioa azkar lortzen da. 
 
5. Tekla – kentzailea 

Tekla honen bidez, 2. bisorean azaltzen den edozein balio txikiagotu daiteke. 
 
6. Huts-neurria 
 Tekla honen bidez hutsaren %-a aukera edo ikus daiteke. Onartutako balioak 0 eta 99 

artekoak dira. 
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7. Huts-denbora apartekoa 
 Tekla honen bidez, huts-denbora apartekoa aukera daiteke, 0-99 segundo bitartean. 
 Tekla hau erabiltzeko, aurretik % 99ko hutsa (A-6) aukeratu behar da. 
 
8. Gas-sarrera (Goiko tekla) 
 Tekla honen bidez, gasa kamera barruan sartu ondoren geratuko den hutsaren %-a aukera 

edo ikus daiteke. 
 %-aren aukeraketa A-5 teklaren bidez egiten da. 
 Adib., ontzi barruan gasaren % 20 utzi nahi bada, A-5 teklaren bidez egindako aukeraketa 

79an geratu behar du. 
 
9. Gas-etengailua (Beheko tekla) 
 Tekla honen bidez, gasa sartzeko aukera aktibatu/desaktibatu egiten da. Tekla hau 

sakatzean dagokion LEDa (argitxoa) piztearekin batera, gasekin lan egiteko aukera ere 
aktibatu egiten da. Kontrako eragiketa egitean, LEDa itzali egiten da, hau da, aukera 
desaktibatu egiten da. 

 
10. Soldadura  
 Tekla honen bidez, soldadura egiteko erabiltzen den denbora aukeratzen da, 0-6 segundo 

bitartekoa. 
 
11. Airearen sarrera 

Tekla honen bidez, airearen sarrera geldia ikusi eta aukeratzen da, 0-59 segundo 
bitartekoa. 

 
12. Programaren zenbakia 
 Tekla honen bidez, dagokion programaren zenbakia aukeratzen da. 
 
13. Zikloaren etengailua 
 Etengailu honen bidez, programaturik dagoen zikloa eten egiten da, hurrengo fasera pasa 

dadin. 
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