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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GALDAKETA EDO FORJA-LANETARAKO MOLDE ETA 
MODELOEN FABRIKAZIO-PROZESUAK Baldintzatua 

Kodea  UF0575 

Lanbide-arloa FABRIKAZIO MEKANIKOA 

Lanbide-eremua Ekoizpen mekanikoa 

Profesionaltasun-ziurtagiria Galdaketa edo forja-lanetako molde eta modeloen diseinua Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Moldeen eta modeloen garapena Iraupena 240 

Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinua 90 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinuko 

materialak eta bideragarritasun-azterketa 

Iraupena 

70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau, fabrikazio-prozesuei dagokienez, bat dator UC0111_3ko LB1 lanbide-burutzapenarekin: GALDAKETA EDO FORJA-
LANETARAKO MOLDE ETA MODELOAK DISEINATZEA. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Produktuak egiteko erabilitako fabrikazio-teknologiak eta -bitartekoak aztertzea, zer ezaugarri eta muga dituzten jakiteko. 
EI1.1 Fabrikazio mekanikoko prozedurak identifikatzea (mekanizazioa, galdaketa, muntaketa...), eta prozedura horiek eta zenbait 
produkturen ekoizpena erlazionatzea. 
EI1.2 Forma geometrikoak eta gainazal-kalitateak haiek sortzen dituzten makinekin eta makina horien mugekin erlazionatzea. 
EI1.3 Fabrikazio-sistema hautatzea, piezen ezaugarriak kontuan hartuta. 
EI1.4 Egiaztatze-bitartekoak eta ekoitzitako produktuen kalitatea egiaztatzeko prozesuak erlazionatzea. 

A2: Galdaketa edo forjaketako fabrikazio-prozedura hautatzea kostuen eta ekoizpen-sistemarekiko egokitzapenaren analisiaren bidez. 
EI2.1 Produktuen kostua balioztatzea, fabrikazio-prozesuaren eta prozesu horretan lortutako kalitatearen arabera. 
EI2.2 Moldeen, modeloen eta instalazioen mantentze-lanak egitea. 

A3: Fabrikazio-prozesuak kontrolatzea eta espezifikazio teknikoekin bat datozen begiratzea.  
EI3.1 Fabrikazio-prozesuen funtzionamendua espezifikazio teknikoekin bat datorren begiratzea. 
EI3.2 Ekoizpenaren etengabeko hobekuntzarako neurriak proposatzea.  
EI3.3 Moldeen eta estanpen higadura-maila egiaztatzea, egindako piezetan oinarrituta. 

 

Edukiak 

1. Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloak fabrikatzeko teknologia. 
o Moldea eraikitzeko makineria: 

• Ezaugarriak. 

• Mekanizazio-prozesuen funtzioak. 

• Abiadura, indarrak eta potentzia.  
o Moldeen fabrikazioan erabiltzen diren erremintak eta tresnak. 
o Fabrikazio-prozesuen kostuak: 

• Mekanizazioak. 

• Tratamendu termikoak. 

• Muntaketak eta probak.  

2. Piezak galdaketaz edo forjaketaz fabrikatzeko teknologia. 
o Urtze- eta berotze-labeak 
o Prentsak, forja-mailuak, ebakigailuak. 
o Moldaketa-prentsak. 
o Hareatzeko makina, granailatzeko makinak, bizarrak kentzeko makinak. 

3. Galdaketaz edo forjaketaz fabrikatzeko sistemak. 
o Fabrikazio-sistemaren hautaketa, piezen ezaugarrietan oinarrituta (neurriak, pisua eta bolumena). 
o Moldeen, modeloen eta instalazioen mantentze-lanak. 
o Ekoizpen-kostuak eta instalazioen mantentze-lanak. 
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o Prozesuan sortutako hondakinen tratamendua. 

4. Fabrikazio-prozesuen kontrola. 
o Prozesuen eta espezifikazio teknikoen egiaztapena. 
o Hobetzeko ideiak. 
o Ekoizpenaren optimizazioa. 
o Molde eta estanpen higaduraren kontrola.  

 

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. 
 
UF0574 gainditua izan behar du: Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 

eskakizunak hartuko dira kontuan: Galdaketa edo forja-lanetako molde eta modeloen diseinua.              
 


