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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau, diseinuari dagokionez, bat dator UC0111_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin, eta, kalkuluei dagokienez, berriz, 
UC0111_3ko LB2 lanbide-burutzapenarekin: GALDAKETA EDO FORJA-LANETARAKO MOLDE ETA MODELOAK DISEINATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Galdaketarako moldeak eta modeloak definitzea, kalkulu teknikoak eginez, prozesuan erabilitako baliabideen ahalmena eta ekoizpen-
eskakizunak kontuan hartuz, eta segurtasun-direktibak eta ingurumena babesteko araudia betez. 

EI1.1 Ekoitzi beharreko produktuaren galdaketarako moldeak eta modeloak lortzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Galdaketa-prozesua eta galdaketa-prozesuan materialak moldeetan duen portaera identifikatzea. 
EI1.3 Moldaketa-prozesuetan erabiltzen diren tresnen oinarrizko formak deskribatzea (izpiak, moldeak, galdaketa-arrak, maskorrak...). 
EI1.4 Moldea mugatzen duten elementu edo formak dimentsionatzeko erabili behar diren formula, arau, taula eta abakoen zerrenda 
egitea. 
EI1.5 Galdaketarako molde eta modeloak diseinatzea, galdaketaz egindako produktu baten dokumentu teknikoetan oinarrituta eta 
ekoizpen-eskakizunak kontuan hartuta: 

- Moldearen eraikuntza-irtenbide bat proposatzea, ekoizpen-bideragarritasunaren eta errentagarritasunaren ikuspegitik ongi 

justifikatua. 
- Moldearen eraikuntzan erabilitako berariazko osagaiak ezartzea, arauak, formulak, abakoak eta taulak aplikatuz.  

- Moldea eraikitzeko elementu estandarizatuak zehaztea (moldaketa-kaxak, isurbideak, trokelaren oinarria...). 

- Moldea egiteko behar diren materialak identifikatzea. 

A2: Forjaketarako estanpak definitzea, kalkulu teknikoak eginez, prozesuan erabilitako baliabideen ahalmena eta ekoizpen-eskakizunak 
kontuan hartuz, eta segurtasun-direktibak eta ingurumena babesteko araudia betez. 

EI2.1 Estanpak egiteko prozedurak deskribatzea. 
EI2.2 Forjaketa-prozesua eta forjaketa-prozesuan materialak estanpetan duen portaera identifikatzea. 
EI2.3 Forjaketa-prozesuetan erabiltzen diren tresnen oinarrizko formak deskribatzea. 
EI2.4 Estanpa mugatzen duten elementu edo formak dimentsionatzeko erabili behar diren formula, arau, taula eta abakoen zerrenda 
egitea. 
EI2.5 Forjaketarako estanpak diseinatzea, forjaketaz egindako produktu baten dokumentu teknikoetan oinarrituta eta ekoizpen-
eskakizunak kontuan hartuta: 

- Estanparen eraikuntza-irtenbide bat proposatzea, ekoizpen-bideragarritasunaren eta errentagarritasunaren ikuspegitik ongi 

justifikatua. 

- Trokel estanpatzailearen eraikuntzan erabilitako berariazko osagaiak ezartzea, arauak, formulak, abakoak eta taulak aplikatuz. 

- Estanpazio-trokela eraikitzeko behar diren elementu estandarizatuen eta materialen zerrenda egitea. 

- Definitutako estanpazio-oinarriaren eta estanpazio-trokelaren irudikapen grafikoa identifikatzea. 

 

Edukiak 

1. Galdaketa edo forja-lanetarako moldeen diseinua. 
o Banaketa-lerroaren kokapena. 
o Barrunbeen banaketa. 
o Desmoldaketa-angeluak. 
o Moldeko uzkurduraren kalkulua. 
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o Egozkailuaren kokapena. 
o Zati mugikorren azterketa 

2. Galdaketa edo forja-lanetarako modeloen diseinua. 
o Plaken diseinua eta neurriak. 
o Galdatutako piezetako material-soberakinak. 
o Banaketa-lerroaren kokapena 
o Modeloen kokapena plaketan 
o Modeloari aplikatutako uzkurdura 
o Arren forma eta kokapena. 
o Ar-kaxak 

3. Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen sorkuntza teknologikoa. 
o Ebaketa-, prentsaketa-, tolesketa-, enbutizio- eta egozpen-indarrak. 
o Moldaketa-moldeen betetze-presioak eta -ahalmenak. 
o Forjaketa-prozesuen aurreko garapenak eta bolumenak. 
o Moldeen neurriak eta formak, eta molde-motak. 
o Molde-barrunbeen betetzearen simulazioa. 

4. Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinuko elementu normalizatuak. 
o Hozte-elementuak eta hozte-motak (hodibihurrak, hozte-kanalak)  
o Berotze-elementuak eta berotze-motak (erresistentziak, eraztunak eta ganbera beroak).  
o Finkatzeko eta garraiatzeko elementuak, eta finkatze- eta garraio-motak. (torlojuak, larakoak, begi-torlojuak)  
o Elementuak eta osagarriak. (zentratze-uztaiak, isurbideak, puntzoiak, egozkailuak).  
o ISO eta DIN arauen deskribapena  

5. Piezak moldaketaz eta galdaketaz egiteko prozedurak. 
o Hondarretako galdaketa. 
o Molde edo maskor metalikoetako galdaketa. 
o Argizari galduzko galdaketa.  
o Poliestireno hedatuzko modelo galduaren bidezko galdaketa. 
o Presio bidezko galdaketa, galdaketa zentrifugoa eta grabitatearen bidezko galdaketa. 
o Eskuzko moldaketa (modeloa, kalibrea, ar-kaxak...). Motak eta aplikazioak.  
o Moldaketa mekanikoa (prentsak, plakak...) Motak eta erabilerak. 

6. Piezak estanpazioz eta forjaketaz egiteko prozedurak. 
o Beroko estanpazioa (tinkaketa, estrusioa, grabaketa, tolesketa...).  
o Hotzeko estanpazioa (tinkaketa horizontala, grabaketa, estrusioa...).  
o Forjaketa librea (matrize irekikoa, matrize itxikoa, forjaketa horizontala, ijezketa...). 

7. Segurtasuna eta ingurumena 
o Molde, modelo eta estanpen garraio, muntaketa eta erabilerarako segurtasun-arauak. 
o Moldearen eraikuntzako eta doikuntzako segurtasun-araudia. 
o Molde, modelo eta estanpen birziklapena. 
o Galdaketa-prozesuetako hondarren eta elementu kutsagarrien birziklapena.  

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

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

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Galdaketa edo forja-lanetako molde eta modeloen diseinua.              
 


