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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 
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prestakuntza-atalak Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen fabrikazio-

prozesua 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau, materialei dagokienez, 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: Galdaketa-prozesuetan erabiltzen diren molde eta modeloen material metalikoen eta ez-metalikoen propietate fisikoak, kimikoak, 
mekanikoak eta teknologikoak analizatzea, eta propietate horiek aldatzeko prozedurak. 

EI1.1 Molde edo modeloaren materialen hautaketan eragina duten propietate fisikoak, kimikoak eta mekanikoak deskribatzea, eta 
materialen propietate teknologiko nagusiek molde edo modeloa egitean edo hura erabiltzean duten eragina (mekanizatzeko 
erraztasuna, harikortasuna, xaflakortasuna, tenplagarritasuna, galdagarritasuna...). 
EI1.2 Materialetan gertatzen diren ezaugarri-aldaketak azaltzea, aldaketa horiek tratamendu termikoekin eta gainazal-tratamenduekin 
erlazionatuz. 

A2: Moldeen eta modeloen diseinuak muntagarritasunean eta haiek tresna estandarizatuetara moldatzeko ahalmenean duen eragina 
baliozkotzea, fabrikazio mekanikoko osagaiak muntatuz eta desmuntatuz eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko arauak betez. 

EI2.1 Muntaketako eragiketak eta elementuak muntaketan erabilitako erremintekin erlazionatzea. 
EI2.2 Galdaketako edo forja-lanetako elementuen muntaketaren segurtasun-alderdiak deskribatzea. 
EI2.3 Osagaiak muntatzea eta desmuntatzea, muntatutako elementuetara iristeko zailtasunak hautemateko: 

- Desmuntaketa- eta muntaketa-prozesua deskribatzea. 

- Muntaketa egiteko eta funtzionamendua egiaztatzeko erreminta estandarrak eta kontrol-tresnak hautatzea. 

- Delako elementua desmuntatzeko eta muntatzeko behar den erreminta bereziaren krokisa egitea. 

- Elementu doituak erregulatzea. 

- Muntatutako multzoa hobetzeko proposamenak egitea, erreminta bereziak erabili behar ez izateko edo muntaketa errazteko. 

A3: Ekoizpeneko beharren arabera moldeen eta piezen neurriak egiaztatzeko zer tresna behar den zehaztea.  
EI3.1 Neurketa-tresna egokiak hautatzea eta erabiltzea.  
EI3.2 Egindako neurketak espezifikazio teknikoekin erlazionatzea. 
EI3.3 Produktuaren kontrol dimentsionalaren txostena egitea. 

 

Edukiak 

1. Galdaketa edo forja-lanetarako molde eta modeloen eraikuntza-materialak. 
o Materialen propietateak: 

• Fisikoak. 

• Kimikoak. 

• Mekanikoak.  
o Eraikuntza-materialen sailkapena. 
o Zuntzez eta erretxinaz konposatutako materialen sailkapena.  
o Forma eta ontzi komertzialak 

2. Galdaketa edo forjaketako produktuen materialak eta fabrikazioa.  
o Materialen propietateak (fisikoak, kimikoak, mekanikoak eta teknologikoak). 
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o Galdatze-materialak: Sailkapena, ezaugarriak eta erabilera. 
o Transformazio-materialak: Sailkapena, ezaugarriak eta erabilera. 
o Material zeramikoa eta hareak: Sailkapena, ezaugarriak eta erabilera. 
o Erabilitako materialen forma eta ontzi komertzialak. 

3. Tratamendu termikoak eta gainazal-tratamenduak. 
o Masa- eta tenperatura-tratamenduak eta gainazal-tratamenduak.  
o Gainazal-estaldurak. 
o Tratamendu termikoek materialen ezaugarriengan duten eragina. 
o Saiakuntza metalografikoak. 

4. Metrologia dimentsionala. 
o Neurtzeko, erkatzeko eta egiaztatzeko tresnak. 
o Egiaztatzeko eskuzko tresna eta txantiloiak. 
o Hiru dimentsioko egiaztapena egiteko makinak. 

5. Molde eta estanpen muntaketa eta desmuntaketa. 
o Molde eta estanpak muntatzeko eta desmuntatzeko prozedurak. 
o Erabilera-, muntaketa- eta konponketa-eskuliburuen interpretazioa. 
o Muntaketa-eragiketak hobetzeko proposamenak. 
o Erreminta bereziak, espezifikazioak eta krokisak.  

 

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 eta UF575: Galdaketa edo forja-lanetarako 
molde eta modeloen fabrikazio-prozesua. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Galdaketa edo forja-lanetako molde eta modeloen diseinua.              
 


