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Sarrera 
 

Zenbaitetan, irakasleok, materiala euskaraz topatzeko, lan ederrak hartzen ditugu, eta alferrik 

maiz. Lan honek horrelakoak eman dizkit niri. Informazioa bilatzea ez da erraza izan eta 

euskaratzea ere ez; eskerrak laguntza izan dudala. Hemen azaldutakoa zuentzat erabilgarria 

izango delakoan, gogotsu egin dut lan.  
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1. GALDAKETA-PROZESUAK 
 

1.1. Galdaketaren definizioa eta aplikazio-eremua. Erabiltzen diren materialak 

Galdaketa-prozesuan metalak bere pisuz edo kanpoko beste indar batek eraginda, molde bat 

betetzen du. Bertan, hoztu eta solidotu egiten da; horren ondorioz, materialak moldeak utzitako 

hutsuneen forma hartzen du. 

Hondarreko galdaketan ia edozein aleazio erabil daiteke. Hala ere, urtze-puntu handiko materialak 

erabili ohi dira; esate baterako, altzairua, nikela eta titanioa, besteak beste. Gehien erabiltzen diren 

materialak hauexek dira: aluminio-aleazioak, letoia, burdinurtuak eta altzairuak. 

Hondarreko galdaketaren abantailetako bat da ekoizteko ematen duen aukera. Izan ere, pieza 

txikia zein handia egiteko aukera ematen du, eta produktu-sorta handia lor daiteke. Produktu edo 

ekoizkin horien artean, honako hauek ditugu, besteak beste: zilindroak, balbulak, motor-blokeak, 

ponpen karkasak, makina-erreminten bankadak, poleak, motorren kolektoreak... 

1.2. Ereduak 

Galdaketan pieza bat ekoizteko lehenengo pausoa moldea prestatzea da, material egokia erabiliz. 

Moldeak ekoitzi behar den piezaren erreprodukzioa izan behar du, baina negatiboan, gero molde 

hori urtutako materialez beteko baitugu. 

Moldea sortzeko eredua beharko da. Eredua era naturalean egiten denean, eredu hori, 

gehienetan, ekoitzi behar den piezaren erreprodukzioa da. Gerta daiteke, ordea, sinplifikatutako 

ereduetan esate baterako, ez antzik hartzea. Sinplifikatutako ereduen adibideak eskeletoak, 

terrailak eta txantiloiak dira. 

Ereduek bete beharreko baldintzak 

Desmoldekatze erraza. Behin moldea eginda, hau da, eredua moldekatzeko erabiliko dugun 

materialaz inguratuta dagoela, moldea ireki behar da. Horretarako moldea  zatika egiten da. 

Ereduak erraz  ateratzeko modukoa behar du izan. Hargatik, eredua diseinatzen denean, hori 

kontuan hartu beharra dago eta behar diren irteera-angeluekin diseinatu. 

 

Gaizki                                                  Ongi 

Kontrakzioa. Urtutako metala moldean sartzen denean, hoztu eta solidotu egiten da. Materialak 

moldeak utzitako hutsuneak betetzen dituenez, pixka bat uzkurtu edo txikitu egiten da. Horregatik, 

piezaren neurriak txikixeagoak izango dira ereduaren neurriekin konparatuta. Hori kontuan hartuta, 

eredua galdaketan erabiliko den materialaren kontrakzio-koefizientearen arabera egin behar da. 
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Badira taulak gehien erabiltzen diren galdaketarako materialen batez besteko kontrakzio-

koefizienteak agertzen dituztenak. 

 

 

Erabilgarritasuna. Galdaketatik ateratako pieza ez da erabat amaitutako pieza, eredu horiek 

piezari gero emango zaion erabilerari eta mekanizazioari egokitu behar baitzaizkio. Pieza bere 

horretan erabiltzekoa bada, amaierako mekanizaziorik behar ez badu, prestaketa berezirik ez du 

beharko; bizarrak kentzearekin eta garbiketa soil batekin nahikoa izango litzateke. Aldiz, piezak 

amaitua egoteko, bere gainazal batean edo gehiagotan mekanizazioa behar badu, ereduari 

soberakina eman beharko zaio, mekanizaziorako soberakina. Soberakin hori 3 eta 8 mm artekoa 

izan ohi da; kasu bereziak egon badaude. Doitasun handiko piezetan, hamarren batzuetakoa izan 

daiteke, eta pieza handietan; batez ere altzairua denean, zentimetro batzuetakoa. 
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Ereduen sailkapena 

Ereduak hainbat eratan sailka daitezke; hemen horietako batzuk aztertuko ditugu. 

 Eratzeko moduaren arabera: 

o Kanpo-ereduak. Horrela esaten zaie kanpoko formak soilik erreproduzitzen 

dituztelako. Moldeak, behin galdaketako materialez beteta, pieza trinkoa emango 

liguke, hutsunerik gabekoa, alegia. 

o Arra duten ereduak. Piezan hutsunea lortzeko beste eredu bat jarri beharko da, 

piezan hutsunea gauzatuko duena. Eredu horri arra deitzen zaio.  

 

 Piezaren geometriaren arabera: 

o Pieza trinkoa da, eta haren forman badago sekzio bat, horren paraleloa den beste 

edozein sekzio baino handiagoa dena. 

Ereduak era naturalean, osoak. 

Ereduak era naturalean bi edo zati gehiagotan banatuta daude. Horiek 

hasierakoak baino eraginkorrago eta errazagoak izaten dira, oro har. Izan ere, 

moldea sortzeko, ereduari eusteko beste kaxarik (kaxa faltsurik) ez dugu behar. 

Eredua moldekatzeko plakan uztea nahikoa izaten da, baldin eta plano baten 

bitartez erdibitu bada. 
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o Pieza ez da trinkoa, eta haren forman badago sekzio bat, horren paraleloa den 

beste edozein sekzio baino handiagoa dena. Kasu honetan, eredua osoa edo bi 

zatitan edo gehiagotan banatua izan daiteke; alabaina, ar-kaxa bat, edo gehiago, 

piezaren barneko forma eratu ahal izateko eduki beharko ditu. Ar-kaxek piezaren 

barne-atalak moldekatzea ahalbidetuko dute. 

 

 Piezak, trinkoa ala hutsuneekin, besteen paraleloa eta handiagoa den sekziorik ez du; 

badu, ordea, kontrairteerarik desmoldekatze-prozesuan. 

 

 

Kontrairteera: ereduaren atal batek juntura-

planoarekin duen posizioagatik pieza 

desmoldekatzean hondarra nahitaez hautsi behar 

badu, atal hori kontrairteera dela esaten da. Juntura-

planoarekiko perpendikularra den plano batez 

hondarra ebakitzen badugu, agerian geratzen den 

hondarraren angelua 90°koa baino txikiagoa izango 

da, eta handiagoa behar du izan. 

 

 

 Fabrikatzeko materialaren arabera: 

o Egurrezko ereduak. Fabrikatzeko oso errazak izaten dira horiek, merke eta azkar 

fabrikatzen baitira. Arazoak iraupenaren aldetik datoz, eguratsaren menpekoak dira, 

deformagarriak eta, higadurak direla eta, iraupen laburrekoak. Eredu horiek tirada 

bakunak edo ale gutxitako tiradak direnean erabiltzen dira. Beste arrazoi bat eredu-

mota hori erabiltzeko tamaina izaten da; pieza handiak direnean, gainerako 
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sistemak garestiegiak izaten dira, eta horien erabilera ez dago ekonomikoki 

justifikatuta. 

o Metalezko ereduak. Horiek ez dira deformatzen, higaduraren aurkako iraupen 

luzekoak dira, eta oso egokiak dira tirada handiko pieza txiki, nahiz ertainetarako. 

Erabilgarriak ere badira ekoizpena luzea denean, eta tarteka erabili behar direnean, 

ereduaren iraupenean denborak eta eguratsak eragin txikia dutelako. 

o Erretxina sintetikozko, argizarizko, porlanezko, karezko eta abarrezko ereduak. 

Kasu berezietan, ereduaren pisua, eredua fabrikatzeko lehengaien 

eskuragarritasuna, fabrikatu behar den pieza-kopurua, moldekatzeko erabiliko 

dugun sistema eta abar kontuan izan behar denean, beste aukera horiek aztertuko 

dira. 

Eredu-plakak  

Moldekatzea automatikoki egin behar denean, ereduak oin batean kokatzen dira zurrunki. Multzo 

horri eredu-plaka izena ematen zaio. Hiru eratakoak izan daitezke. 

• Bakunak: eredua plakaren alderdi bakar batean kokatuta dago; beste alderdia libre 

gelditzen da. 

 
• Alderantzikagarriak: eredu-plaka berean, eta bi aurpegietan kokatua; alderdi bakoitzean 

eredu-erdia dago. 

 
• Osoak: eredu-plakaren alderdi berean kokatzen dira ereduaren bi erdiak. 

 

 

Ar-kaxak   

Ereduetan arrak, kanpokoak zein barnekoak, behar direnean, ereduari arrak eusteko ar-hatzak 

diseinatu behar dira. Ar-hatz horiek konikotasun edo piramide-enbor forma txiki batekin diseinatu 

behar dira. Ar-hatzen neurriak arrarenak baino handixeagoak izango dira (hamarren gutxi batzuk), 

arraren kokapena errazteko.  
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Arrak, askotan, hutsuneak edo koskak eratzeko ez ezik, eredu konplexuak era sinple batean 

eratzeko ere erabiltzen dira. Esate baterako, eredu handietan koska txikiak edo zati ahulak 

egiteko, horrela egingo ez balira hauskorrak agertuko bailirateke; baita ereduaren koska luzeak eta 

finak egiteko ere, horiek oso desegokiak izaten baitira. 
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1.3. HONDARREKO MOLDEKATZEA. PROZEDURAK 

 

Moldekatze-moduak 

Erabiliko den sistema, eskuzkoa edo makinaz egindakoa, kontuan hartu gabe badaude prozedura 

orokor batzuk. 

 Ageriko moldekatzea. Prozedura hau pieza lauetarako erabiltzen da. Pieza hauek aurpegi 

erabilgarri bakarra dute. Moldekatze-prozedura kaxarik gabe egiten da, lurrean eta 

horretarako egokitutako hobi batean, galdaketaren bitartean keak erraz ateratzeko. 

 

 Hobiko isurketa. Moldekatze-prozedura hau piezak handiak direnean erabiltzen da, batez 

ere altuera handikoak direnean eta behar adinako kaxarik ez daukagunean. 

 

 Kaxarik gabeko moldekatzea. Serie txikiko pieza txikietarako erabiltzen den prozedura da. 

 

 Hondar berdeko moldekatzea. Erabiltzen diren kaxak handiak, artikulatuak eta irteera-

angelu handikoak; moldea, itxita, galdategian kokatzen da; kaxa ireki, eta moldea prest 

dago. Moldekatzeko prozedura hau burdin-, kobre-, edo aluminio-aleazioetarako erabiltzen 

da. 

 Kaxako moldekatzea. Hau ohiko prozedura da. Eskuzko moldekatzean bi kaxarekin edo 

gehiagorekin, eta makinazko moldekatzean bi kaxarekin erabiltzen da. Prozedura honekin 

pieza sinpleena zein konplexuena fabrikatu daiteke; kanpo-ereduak, arra duten ereduak 

zein eredu-plakak erabil daitezke; modelo osoa, kalibrez egindakoa(1) zein osatu gabea 

erabil daiteke; hondar berdean zein berotutakoan egin daiteke; tirada txiki zein 
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handietarako. Aldez aurretik aztertu behar da: piezaren kokapena moldean, eredua 

ateratzeko bidea eta galdaketa egiteko sistema. 

(1) Biraketa-piezak egitean, moldearen hutsunea egiteko, ereduaren edo piezaren profila erabiltzen da; horri ardatz 

baten inguruan birak emanez moldea hondarrean egiten dugu. Ereduaren edo piezaren profil horri kalibragailua edo 

txantiloia esaten zaio. 

o Ar gabeko eta molde faltsu gabeko moldekatzea. Prozedura hau pieza sinpleetarako 

erabiltzen da; pieza horiek moldekatzeko, plano horizontala izan behar dute. Eredua 

plaka horizontal baten gainean jartzen da; ondoren beheko kaxa jarri, eta hondarrez 

betetzen da. Erregela batez hondarra lautu, eta beheko kaxari buelta ematen zaio. 

Horren gainean, goiko kaxa jartzen da, eta larakoekin bi kaxak finkatzen dira. Orain, 

galdaketa-elementua eta haizebideak kokatzen dira. Bereizketa laguntzeko, hondar 

lehorreko geruza fin bat botatzen da, beheko kaxaren goialdean, eta goiko kaxa 

hondarrez betetzen da. Goiko partea erregelaz laututakoan galdaketa-elementuak eta 

haizebideak kentzen dira; hori egindakoan, bi kaxak bereizi egiten dira.  Ereduari 

kolpetxo batzuk emanda (irteera errazteko), atera egiten da. Galda-isurbideak egin, 

haizebideak handitu, moldearen kanpoaldeari egur-ikatza hautseztatu (piezaren 

garbiketa errazteko), moldea itxi, lurrean leku egokian kokatu, gainean fundiziozko 

barra batzuk jarri (goiko tapa isurketaren eraginez ez altxatzeko), eta moldea prest 

dugu material urtua isurtzeko. Isurketa egindakoan, hozten utzi, eta bizarrak eta 

isurketarako erabili ditugun isurbideak kendu, eta prozesua bukatuta dago. 

 

o Molde faltsu gabeko eredua eta pieza laguntzailea duen moldekatzea. Pieza sinple 

batean (aurreko ereduaren modukoa) kontrairteera bat balego, pieza laguntzailea jarri 

behar genuke. Tirada txikietarako izango litzateke; izan ere, tirada handietarako, arra 

diseinatu behar genuke. 

 

o Molde faltsuko moldekatzea. Prozedura hori piezak desmoldekatze-planoarekin 

kointzidiarazi daitekeen gainazal laurik ez daukanean erabiltzen da. Moldekatzeko, 

bitarteko kaxa bat edo gehiago behar izaten da.  
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o Bitarteko kaxa duen moldekatzea. Pieza batzuek bitarteko sekzio maximoak behar 

izaten dituzte. Kasu horietan, goiko eta beheko kaxez gain, bitartekoak ere izango 

ditugu. 

 

 Arra duen moldekatzea. Moldekatze hau desberdina da, arren ar-hatzak diseinatu 

behar baitira. Ar-hatz horiek, gero, birmoldekatzean arrek beteko dituzten hutsuneak 

dira.  Arrak ar-kaxetan fabrikatu behar dira. Moldekatze hau, bai pieza sinple, bai 

konplexuetarako erabiltzen da. 
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 Terrailaz egindako moldekatzea. Aurreko moldekatze-prozeduretan moldeen 

gainazalak hondarra prentsatuz lortu dira; gainazalak egokiak direnean, fabrikazio-

kostua murriztu nahian, moldekatzaileak txantiloiak sortu beharko ditu. Txantiloi horiek 

gainazalak sortuko dituzte. Terrailaz egindako moldekatzea, berriz, pieza handiak 

egiteko eta kopuru txikietarako erabiltzen da. Sortzen diren gainazalek lerro sortzaile 

bat eduki behar dute, txantiloiak horren gainean mugiarazteko. 

 

 

 Armaduren gaineko moldekatzea. Era honek bi prozedurak nahasten ditu, ereduarekin 

egindako moldekatzea eta terrailaz egindakoa. 

Moldekatze-kaxak 

Hondarra zanpatuta gelditzen den edukiontziak dira; hondar zanpatu horrek moldea eratzen du.  

Moldekatzeko kaxak fabrikatzean, kontuan izan behar dugu kaxen barnealdeek, bi kaxa-erdien 

juntura planoek, arteztuta egon behar dutela; ziriak eta kaxaren belarrien zuloak arteztutako 

aurpegiekin erabat perpendikular egongo dira. Horretaz gain, zuloen arteko distantziak, zirien 

artekoak, eta horien guztien doikuntzak ahalbidetu egingo dute bi kaxen arteko lasaiera handirik 

gabeko ahokadura zehatza eta librea. 

Moldekatze-kaxek honelakoak izan behar dute: zurrunak, ezarriko zaizkien esfortzuak jasan ahal 

izateko; arinak, langileek horiek eragitean ahalik eta indar txikienak egiteko; bereziak eta 

identifikagarriak, erraz aurkitzeko; barrutik zimurtuak, hondarraren higidurak saihesteko, eta, ahalik 

eta merkeenak. 
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Moldekatze-kaxen tamainak ereduaren araberakoak izango dira. Moldekatze-kaxaren eta 

ereduaren arteko distantziak hondar-lodiera gutxieneko bat bermatu behar du. Orokorrean, pieza 

ertainetan, 30-40 mm da; eta eredu handietan,  50-60 mm. Hondoan ere, gutxieneko hondar-maila 

aurrekoen adinakoa izango da, isurketa zuzena balitz, handiagoa ere bai; bai eta hondoaren 

presio metalostatikoa (metal-zutabeak eragiten duen presioa) handia bada ere. Moldekatze-kaxek, 

jakina, lekua utzi behar die isurbideari eta gainerako hodiei; kasu gehienetan, azken horiek 

ereduari erantsitako piezak izaten dira. 

Goiko moldekatze-kaxak metalak goraka eragiten duen presioa jasateko moduko altuera eduki 

behar du. Seguruena, aurretik aipatutako neurriak egokiak dira; isurbideek eta mazarotek beharko 

duten altuerak handiago izan behar baitu; beraz, gutxieneko neurri horiek azpitik geldituko dira. 

Dena kontuan hartuta, ikusten da kaxa handiak edukitzea komenigarria dela; batzuetan hondar 

gehiegi erabili beharko da, baina biltegian moldekatze-kaxa gutxiago eduki beharko dugu.  

Makinaz egindako moldekatzea 

Pieza kopurua handia denean, moldekatzea makinaz egin daiteke. Makina hauek eskuz egiten 

den prozedura osoa, edo zatiren bat, egiteko pentsatuak dira. Arazorik handienak 

desmoldekatzean sortzen zirenez gero, desmoldekatzeko makinak ere sortu ziren. Egun, bi 

makina desberdin erabiltzen dira goiko eta beheko moldekatze-kaxetarako. Beheko moldekatze-

kaxan piezaren beheko eredu-plaka jartzen da, eta goiko moldekatze-kaxan goiko eredu-plaka. 

Alabaina, badago eredua lortzea makina bakar batean; horretarako, eredu-plaka bereziak 

erabiltzen dira. Plaken berezitasun hori eredu-plaka diseinatzean kontuan izan beharko dugu. 
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Goiko eta beheko moldekatzeko kaxetarako  

makina 

 
Eredua makina bakar batean lotzeko moduko 

makina 
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1.4. Moldekatze bereziak, eta haien eragina eredua diseinatzean 

Matrizean egindako moldekatze-prozedura 

Matrizez egindako grabitate bitartezko galdaketa serieko produkzioan erabiltzen da, bereziki burdin 

aleazioak ez direnean. Prozedura hori hondarrez egindako galdaketarekin alderatuta dauzkan 

abantailengatik aukeratzen da (lastertasuna, zehaztasuna, kostua, ezaugarri mekaniko hobeak…).  

Metalezko matrizea erabilgarria da erabiliko dugun galdaketarako materialaren urtze-puntu oso 

altua ez denean (beruna, zinka, aluminioa, magnesioa, kobrea, eta, prozesu berezietan, 

burdinurtuak…).  

Produkzio-martxa handia denean, matrizearen tenperatura gehiegi ez igotzearren, hozteko hodiak 

diseinatzen dira; hozte-prozesu hori likidoz edo presiopeko airearen bidez egin daiteke.  

Kontuan hartzekoa da, harrak pieza beroa dagoen artean ateratzen direla. 

Galdaketa zentrifugoa 

Izen horren pean zenbait prozedura ezagutzen dira; esaterako: 

Galdaketa zentrifugo hutsa 

Pieza edozein formatakoa izan daiteke, baldin eta barneko hutsunea zilindrikoa bada (kanpo 

formak ez du eragiten). Erdian hutsunea duten piezak arrik gabe lortzen dira, moldea ardatz 

batean birarazten baita. 

Galdaketa erdi-zentrifugoa 

Prozedura honen aplikazio-eremua mugatuta dago; pieza biribiletan erabiltzen da (gurpilak, 

eraztunaz, uztaiak, bolanteak, zorroak, kojineteak…). Moldeak iraunkorrak edo hondarrezkoak 

izan daitezke eta ardatz bertikal baten inguruan bira egin behar dute. Horietan, galdaketako 

materiala ardatzean bertan dagoen zulo batetik isurtzen da. Galdaketako materiala biraketa-

ardatzarekiko simetrikoa den moldearen hutsuneetan sartzen da. Prozedura horretan, normala 

da arrak eta elikabideak behar izatea. 

 

Moldeetan egindako galdaketa zentrifugoa 

Moldeak isurbide estu batzuetatik betetzen dira. Metalaren jarioa, moldea biraka dagoela,  

presioa (metalostatikoa) handituz errazten da. Moldeak birak egiten ditu haren erditik pasatzen 

ez den ardatz batetik, edo erdiko isurbide baten inguruan moldea simetrikoki jarrita dagoela. 

 

Diseinuaren aldetik galdaketa zentrifugoak dituen abantailarik agerikoenak: 
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 Arrik ez dela behar. Arrik gabe pieza hutsak lor daitezkeela. 

 Ez dela behar, ez isurbide handirik, ez mazarotarik. 

 

1.6. Hondarrez egindako maskorreko moldekatzea 

Gainazal-amaiera oneko piezak, poroak izateko arrisku gabekoak eta oso doiak nahi ditugunean 

erabiliko dugun prozedura da. Moldean bereziki silizedun hondarra erabiltzen da (buztinak molde 

ahula sortuko luke) eta gogortzaile gisa plastiko termogogorgarria duen erretxina . Nahastea 

aurreberotutako eredu-plaka edo ar-kaxa batean jartzen da. Beroaren eraginez erretxinak 5-8 mm-

ko geruza sortzen du eredu-plaka edo ar-kaxaren inguruan. Eredua oso porotsua gelditzen da, 

maskor-forma hartuta. Maskor hori eredutik bereizten da. Erabiliko diren ereduek  bero eroale onak 

izan behar dute, eta berotze- eta hozte-prozesuan deformazio handirik ez dute jasan behar izaten. 

Gehienetan, burdinurtuzkoak izaten dira, baina beste material batzuk ere erabil daitezke: 

aluminioa, letoia eta brontzea, besteak beste, serie txikietarako. Modeloa sortzeko plakadun 

ereduak izan beharko du. 

Abantailak: lastertasuna, doitasuna eta piezen homogeneotasuna. 

Desabantailak: ereduak eta hondarrak garestiagoak izatea, ezin direlako egurrezko eta karezko 

ereduak erabili. 

 

CO2-z egindako moldeak 

Molde eta arrei gogortasuna ematen dien prozedura honek ez du eragin handirik diseinuan; 

sistema honetan, erdibitutako ereduak erabiltzea gomendatzen da.  

Mikrofusioa eta Mercast prozedura  

Ez ditugu aztertuko, ereduak, diseinuaren aldetik, oso ezaugarri bereziak dituelako eta askotan 

artisau-lana delako. 
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2. SOLIDOTZE-PROZESUA 

2.1. Bolumen-kontrakzioak 

Bai metalek, bai horien aleazioek, hoztean bolumen-kontrakzioak jasaten dituzte (bismutoak eta 

antimonioak izan ezik). Burdinurtu gris batzuk bolumen-kontrakziorik gabe solidotzen dira, eta, 

kasu berezi batzuetan (grafito ehunekoaren arabera) bolumena handitu daiteke. Bolumen-

kontrakzioa hiru fasetan gertatzen da likido-egoerako kontrakzioa, solidotzeko kontrakzioa eta, 

pieza solido dagoela, hoztean gertatzen den kontrakzioa. 

 

Metal puru eta eutektikoen solidotzea 

Metal puruak tenperatura konstantean solidotzen dira, eta kristalak fase bakarrekoak osatzen 

dituzte. Birkristalizazioa kanpoaldean hasten da, moldearen pareta hotza ukituta. Uneko hozte-

abiadura handia da, eta hoztean sortzen den nukleo-kopurua ere handia da; hori dela eta, ale 

fineko geruza mehea sortzen da. Gero kristalak, nagusiki, moldearen paretaren perpendikular 

garatzen dira. Eta hemen, gune basaltikoan, zutabe-erako kristalak sortzen dira . 

 

 

Aleazio eutektikoak tenperatura konstantean solidotzen dira, eta bi faseko, edo fase gehiagoko, 

kristal finak sortzen dituzte. Solidotze-prozesua kanpoko aldean hasten da, eta garapena fronte 

jarraitua da, metal puruetan baino lasterragoa; izan ere, bero gutxiago galdu behar du, kristalen 

mugak sortzeko energia handia behar izaten baita. 
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Prozesua jarraitua da, eta emaitza tutu moduko hutsunea da. Hutsune hori, moldearen forma 

mehea denean, eta galdaketa mazarotarik gabe egiten denean, hondoraino irits daiteke. Hori da 

hurrupadura izenez ezagutzen duguna. 

 

 

Galdaketa pareta lau eta finetan egiten bada, eta horien tenperatura eguratsarena bada, beroa 

paretetatik ateratzen da, eta moldearen inguruan metal-geruza solidoa sortzen da. Hozteak 

aurrera egin ahala, metal-geruza loditzen joaten da. Solido-likidoen muga mugitzen den uneko 

abiadura kanporatutako beroaren araberakoa izaten da.  

Beroa moldetik motel ateratzen da, hondarra oso bero-eroale txarra delako, eta metalak 

kanporatzen duen beroak moldearen ondoko hondarra berehala berotzen du, baina zentimetro 

gutxi batzuetara hondarra ia ez dago bero. Hondarra ez da hozte-bidea, moldeak zein arrak eta 

metalak elkarri ukitzearen ondorioz sortzen diren keak baizik. 

Galdaketa ezaugarri bereko moldeetan eta geometrikoki pieza berdinekin egingo balitz, erabateko 

solidotze-denbora neurri linealekiko karratuarekin proportzionala izango litzateke. Esate baterako: 

30 mm-ko aldea duen altzairuzko kubo batek behar duen erabateko hozte-denbora 90 mm-ko 

aldea duen batenaren laurdena izaten da. 

Erabateko hozte-denbora kalkulatzeko, Chvorinov-en honako arau hau erabiltzen da: 

 

t = k(V/a)n 

t = hozte-denbora guztizkoa 

V = piezaren bolumena 

a = piezaren azalera guztizkoa 

k = moldearen konstantea 

n = konstantea (gehienetan, 2; autore batzuen arabera, 1,5-2 ere bai) 
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Benetan, solidotze-prozesua piezaren formaren araberakoa izaten da. Solidotzea piezaren 

bazterreko angeluetan  lasterragoa izaten da, beroa errazago ateratzen baita, eta piezaren 

barneko angeluetan motelagoa (puntu beroak). 

 

Aleazioen solidotze-prozesua 

Eutektikoak ez diren aleazioetan, aleazio-elementuak ehuneko txikiak badira ere, solidotze-

prozesua desberdina da. Adibidez, % 0,05-0,10 karbono duen altzairu batean, lehen moldearen 

pareten inguruan geruza solidoa sortzen da. Geruza horren karbono-kopurua jaitsi egiten da, eta 

likido dagoen metalean kontzentrazioa igo egiten da. Karbono-igoera horrek urturik dagoen 

aleazioaren solidotze-tenperatura jaitsi egiten du. Prozesua urtze-puntu handiagoa duten 

guneetan lehenago gertatzen da, karbono gutxiago dutelako; beraz, moldearen ondoko geruzaren 

inguruan gertatzen da, eta solidotze-prozesua zuhaitz-formaduna izaten da, dendrita modukoa. 

METALA edo ALEAZIOA BOLUMENA (%) A KONTRAKZIOA C KONTRAKZIOA 

Altzairu ez-aleatuak 7 16 12 

Aleazio altuko altzairuak 10 20 25 

Burdinurtu zuria 6-7 16 20 

Burdinurtu grisa (C %=2,5 - 2,7) 5 11 14 

Burdinurtu grisa (C %=2 - 3,25) 4 9 12 

Burdinurtu grisa (C %=3,4 - 4) 2-0,5 5 8 

Nikela 6 20 16 

Brontzeak 4,5 13 15 

Letoiak 6,5 15 18 

Aluminio-brontzeak 5,5 14 20 

Kobre-nikel aleazioak 5,5 18 23 

Kobrea 5 16 20 

Aluminioa 7 17 19 

Aleazio arinak 4-5 10 12 

Zinka 4 11 16 

 

Taulan likido-egoeratik (150 ºC-ko gainberoketarekin) solido-egoeraraino ematen diren hainbat 

metalen aleazioetarako kontrakzio-balioak ematen dira, bai eta horiekin galdatutako piezetarako 
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kontrakzio linealak ere; hondarrean (A) eta matrizean (C). Adi: nikelaren kasuan, besteetan ez 

bezala, kontrakzioa galdaketa matrizean egiten denean txikiagoa da.  

2.2. Hurrupadurak gertatzeko prozesuak 

Moldea material puruarekin, edo eutektikoarekin, galdatua 

Aurretik ikusitako prozesua geruza finekoa deiturikoa da. Ondo definitutako solidotze-fronte hori 

ore-egoerarik gabe garatzen da. Kasu hori metal puruei, eutektikoei eta 40 ºC-ko edo gutxiagoko 

solidotze-tartea edo gutxiago duten aleazioei dagokie. 

Aleazio horiek, solidotze-era horren ondorioz, era askotako hurrupadurak izan ditzakete: argia, 

erdiratuta, kontzentratua eta makroskopikoa, eta irekia hutsa, edo bat irekia eta bestea hutsa. 

Barne-hurrupaduraren garapena likidoaren gainazal askea hoztu egiten delako gertatzen da (hala 

ere, paretetan baino motelago); solidotu egiten da eta geruza gogor bat sortzen du; geruza hori,  

tarte batean, loditzen joaten da. Loditze hori, kontrakzioak direla eta, barne-likidoaren bolumena 

hutsunearen sabaia ukitzeko nahikoa ez denean bukatzen da. Hortik aurrera, kontrakzio likidoak 

jarraitzen du, baita pareten loditzeak ere. Piezaren barruan barrunbea sortzen da; aleazioaren 

lurrun-tentsioa  baztergarritzat jo daitekeenez gero, hutsa balego bezala tratatuko dugu. 

 

 

 

Horrelako aleazioen adibideak: altzairuak (C % < 0,3), letoiak 60-40, aluminio hutsa, kobreak (Cu 

% > 98)… 

Moldea solidotze-tartea (ore-egoera) duen aleazioarekin galdatua 

Ikusi dugun moduan, solidotze-prozesuan ore-tartea agertzen da, aurrekoarekin kontrajarriz, 

geruza lodikoa deitutakoa.  Horrek esan nahi du metalean solidotze-tarte handi bat homogeneoki 

gertatzen dela, geruza lodi batean, behintzat; hasieratik ore-egoera agertzen da, egoera solido-

likidoaren ondorioa. Ezin da esan solidotze-frontea gertatzen denik, solidotzea metalaren masaren 

puntu desberdinetan gertatzen baita. Egoera horretan kristalek elkar jotzen dute, eta horien artean 

hodi likidoak geratuko dira; hodi horiek azkenekoak izango dira solidotzen (horri dendrita moduko 
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hazkuntza deritzo).  Hori gertatzean, mikrohurrupadurak sortuko dira, aleen mugetan 

banatutakoak. 

 

 

a nukleoak hasi 

 

b ore-fasea 

 

c solidoa 

 

Talde horretan tenperatura-tarte handian (>70 ⁰ C) solidotzen diren aleazioak daude, adibidez: 

aluminioa (%99 hutsa), magnesiozko aleazio arinak, brontzeak, burdinurtu nodularra… 

Moldea tarteko solidotzeko ezaugarriak dituzten aleazioekin galdatua 

Badago hirugarren aleazio-talde bat; solidotze-prozesu hori geruza finekoa eta geruza lodikoa izan 

daiteke. Solidotze-frontea eta ore-tartea agertzen dira, hots, ez aurrekoetan bezain definituak. 

Adibideak:  

70-30 letoiak  

Altzairuak C% > 0,4 

Burdinurtu zuria 
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3. GALDAKETAKO ISURBIDEEN DISEINUA 

3.1. Isurketa-sistemak 

Galdaketako sistema moldea betetzeko erabiltzen diren hodiek osatzen dute. Hodi horien egitekoa 

galdaketako aleazioa moldearen hutsunera bideratzea da. 

Galdaketaren aurretik egin beharreko lehenengo urratsa moldean eredua nola kokatuko dugun 

aztertzea da. Askotan, piezak berak erakutsiko digu nola kokatu; beste batzuetan, posizio batean 

baino gehiagotan egin daitezke. Pieza gehienen galdaketa albotik edo azpiko aldetik egitea 

badago ere, eta horrela betetzea gorantz egin, kontuan hartu beharko da betetzea zuzenean goitik 

egin daitekeela. Zuzenean eginda, elikadura errazten da eta galdaketarako material gutxiago 

behar izaten da. 

Isurketa-sistemak nagusiki lau dira. 

- Zuzeneko isurketa. 

- Moldearen banaketa-lerrotik egindako isurketa. 

- Hondotik egindako isurketa, sifoi-erakoa. 

- Urraska egindako isurketa edo isurketa mailakatua. 

 

Zuzeneko isurketa 

Isurketa-prozedura hau molde txiki eta sinpleetan erabiltzen da, batez ere; baita higadura handiak 

jasaten dituzten molde handietan ere. Galdaketako materialak, moldean erortzean, sortzen dituen 

turbulentziak moldearen paretak eta hondoa higatzeko joera du, eta galdatutako piezan aire eta 

materialaren oxidoak harrapatzekoa ere. Metal arinetan (aluminioa eta magnesioa) zepa- eta aire- 

inklusioak dira isurketa turbulentuaren ondorioz gertatzen diren arazorik handienak. Metal 

horietarako galdaketa zuzena ez da gomendagarria. 

Zuzeneko isurketan, askotan, iragazkiak erabiltzen dira. Iragazkiaren zuloen sekzioak isurketaren 

jarioa kontrolatzen du, eta zepa eta metaletik ezpurutasunak isurketa-askan bereizten dira.  

Iragazkiak jarrita ere, metalaren joera moldean zurrunbiloan sartzekoa da. 
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Moldearen banaketa-lerrotik egindako galdaketa 

Galdaketako prozedura hau zuzenekoaren eta hondotik egindakoaren erdibidekoa da. Sarritan, 

galdaketako prozedurarik errazena izaten delako erabiltzen da, ez prozedurarik onena izaten 

delako. Horrela galdatutako materiala borborrean, eta paretak eta arrak kolpekatuz iritsi beharrean, 

abiadura txikian sartzen da eta moldearen paretetan behera. Abiadura txikia moldeko sarreren 

sekzioa lepoarena baino txikiago diseinatuz lortzen da. Prozedura horri presiorik gabekoa deitzen 

zaio. 

 

 
 

Garbiketa-kostuak txikiak izango dira, izan ere, elikadura-bideak ez dira piezaren aparteko 

osagaiak. 

 

Hondotik egindako isurketa edo sifoi-erakoa 

Hondotik egindako galdaketek turbulentziak asko murrizten dituzte, bai eta moldearen higadura 

ere. Moldearen behealdea, galdatutako materialaren tenperatura dela eta, berotu egiten da, eta 

leku horietan solidotzea atzeratu egiten da. Kontuan hartzekoa da, bertan hurrupadurak gerta 

daitezkeelako, foku beroa ezin dela egon moldearen sarreran. 
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Isurketa-sistemaren desabantaila nagusia da metala igotzean hozten joaten dela eta, hargatik, 

moldearen hutsune guztiak ez betetzea gerta daitekeela. Arazo hori saihestu daiteke, hala ere, 

galdaketako material beroarekin zuzenean betetzen diren alboko mazarotak jarriz. Konponbidea 

oso erabilia da, foku beroa mazarotan izaten delako eta hurrupadura bertan agertuko delako. 

 

Urratsez urrats egindako isurketa edo galdaketa mailakatua 

Isurketa mailakatua, berez, ez da linealki gertatzen. Galdaketako metala isurbidetik erortzearen 

inertzia dela eta, ez da goiko sarreretatik sartzen eta ia material guztia hondoko hoditik joaten da. 

Isurketa egokia lortzeko: isurbideak gorako angeluarekin diseinatu, piezarekin zehaztutako 

angelua egin eta galdaketaren jarioa handitu (horrela material-mailak isurbideetan gora joko du). 

Zoritxarrez, horrelako galdaketako prozedura definitzen duen formularik ez dago. Diseinua 

eskarmentuz, eta emandako beste konponbide batzuk ikusiz, egin beharko dugu. 

 

 

 

 

3.2. Isurketa-sistemaren osagaiak 

 

Isurketa-sistemak, oro har, honako osagai hauek ditu: 

- Isurbide-konoa edo -inbutua 

- Isurbidea 

- Isurketa-erretena 

- Sarrerak 

 

Isurketa-konoa edo -inbutua 

Galdaketako materialaren edo materialaren kalitate-mailaren arabera, inbutua izan daiteke soila 

edo askaduna. Aska hori paretaduna izan daiteke eta, bertan, osagaiak koka daitezke zepei 

eusteko, jarioa baretzeko edo jarioa bideratuz zepa indar zentrifugoaren ondorioz bereizteko. 
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Galdaketan, zepa edo hondarra moldean sartzeko arriskua badago, hori saihesteko inbutua eta 

isurbidearen artean iragazkia jar daiteke. Iragazki horiek labean berotutako arretarako hondarrez 

edo material zeramikoz egindakoak dira. 

 

 

Isurbidea 

Isurbidea galdaketako metalez betetzen den hodia da. Bertikalki kokatuta dago. Zuzenean, 

isurketa-zalitik, edo isurketa-konotik isurketa-erreteneraino betetzen da.  

Honako baldintza hauek bete behar ditu: 

- Moldea ondo bete. 

- Isurbide beteko galdaketa (isurbideak gainezka egiten duena) gertatzea erraztu. 

- Higadurak eta talkak saihestu. 

Isurketa-erretena 

Isurketa-erretenen (bat baino gehiago egon badaiteke) betebeharra galdaketarako materiala 

isurbidetik sarreretara eramatea da. Sarrerek materiala zuzenean moldean sartzea ahalbidetuko 

dute. 

Isurketa-erretena horizontalki jarri ohi da, eta honetarako jartzen da: 

- Likidoaren jarioaren higadura gainditzeko 

- Sarrerak homogeneoki elikatzeko. 

Sarrerak 

Sarrerek galdaketako materiala moldean sartzeko egiten dira, eta honetarako: 

- Moldearen betetze homogeneo eta osoa bermatu behar dute.  

- Arren higadura eta mugimendua saihestu behar dute. 

- Pieza bukatutakoan, erraz kentzeko modukoak izan behar dute. 

Pieza handietan sarrera gutxi egon daiteke eta isurketa-erretenak motzak izan daitezke. Aldiz, 

pieza mehetan sarrera asko behar izaten da, eta horrek isurketa-erreten asko eta sekzio 

handikoak jartzera behartuko gaitu. 
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3.3. Isurketa-sistemaren kalkulua 

Piezaren proiektua eta diseinua bukatuta agertzen zaigun lehenengo arazoa, galdaketa-

sistemaren forma gauzatzea da; alegia: 

- Piezarekiko isurbideen kokapena 

- Isurketa-erretenen kopurua 

- Sarrerak eta horien kokapena 

 

Galdaketako bidea: zuzena, sifoi-erakoa, mailakatutako isurketa eta abar zehaztuta, atalak 

dimentsionatu behar ditugu. 

 

Lehenengo urratsean, material urtuak moldea oso-osorik bete behar du, atalen batean solidotzen 

hasi baino lehenago nonbait solidotzen bada jarioaren oztopoa izan daitekeelako.  

E. W. Dietert-ek egindako ikerketetan, galdaketarako denbora (t) formula honetatik atera zitekeela 

egiaztatu zuen: 

t = K•P 
P: piezaren pisua 

K: gainontzeko aldagai guztiak (piezaren forma, bolumena, pareta azalak edo potoloak,…) 

 

Beste ikertzaile batzuk ere hainbat bidetatik horrelako formula batera iritsi ziren: 

 

                                          t = K•(V/S)2 V: piezaren bolumena 

S: piezaren azalera 

K: konstantea 

 
K konstantearen kalkulua oso zaila izaten da, aldagai asko hartu behar baita kontuan. 

 



Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi Mailako Teknikaria                                                                                     Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua 
 
 

 
EASO POLITEKNIKOA 30   HASIERA  

 

 

Ch. Trenklé-k esperimentu 

asko kontuan izanik, abako 

batzuk sortu zituen. Abako 

horietan t denbora aldagai 

hauen arabera lor daiteke: 

piezaren neurria, materialak 

egin behar duen bidea, 

galdaketako materiala eta 

horren tenperatura eta 

molde-mota. Hau da, 

matematikoki k koefizientea 

kalkulatzen horren zaila 

izanik, errazagoa izan da 

betetze-denbora (t) 

enpirikoki kalkulatzea. 

 
J.Czikel-ek galdaketako denborarik luzeena kalkulatzeko beste formula hau deduzitu zuen:  

 

t = M/e 
M = V/S 

 

M: piezaren solidotze-modulua (cm). 

E: solidotzeko aurrerapen-koefizientea, 0,015-0,035 arteko balioak izan ditzake (cm/s). 

 

Betetze-denborak erradiazio termikoak moldearen paretetan gainazaleko akatsak ez eragiteko 

modukoa izan behar du, egin nahi dugun piezan nahi ez dugun akatsik ez agertzeko. 

Isurketa-sistemaren diseinua 

Galdaketa-sistemaren neurri denak Bernouilli-ren formulapekoak dira. Formula horretan: 

 

P = α•(2gh)1/2n•SA•ρ•t•103 

 
P: metalaren pisua 

Ρ: metalaren dentsitatea 

T: isurketa-denbora 

V: α (2gh)
1/2

= materialaren abiadura 

S: nSA ; n isurketa-erreten kopurua, SA sekziokoak 

 

Formula hori erabiliz SA isurketa-erretenen sekzioa kalkulatu daiteke. Izan ere, P, ρ eta t ezagunak 

dira, eta n isurketa nola egin erabakitzen denean zehazten da. Eta h isurketa egiteko era, 
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inbutuaren altuerak eta moldearen puntu altuenetik baxuenera dagoen distantziak zehazten dute. 

Beraz, α faktoreak kalkulatzea gelditzen da soilik. 

 

Hainbat ikertzailek ikusi zutena izan zen gainberotutako metalen eta horien aleazioen isurketak 20 

ºC-tan dagoen uraren isurketarekin antz handia zuela. α-ren balioa, hainbat ezaugarriren arabera, 

abakoetan emandakoa da: isurketaren forma, isurketa-erretenen kopurua eta kokapena, eta 

isurbideen luzera eta diametroa. 

 

 
 

Orain (Sc) hodiaren sekzioa eta (SB) isurbidearen sekzioa zehaztuko ditugu. Kalkulu horren 

oinarria presiopean egingo den (SC  > nSA) edo ez (SC < nSA) zehaztea da, jakinik azken aukera 

hori komenigarriagoa dela. SB, SC eta nSA-ren arteko mailakatzea bilatzen da. 

Erabakia hartzeko, honako hauek kontuan hartzekoak izan daitezke: 

 Airea xurgatzea garrantzitsua den ala ez. 

 Hodien pareten higadura posible den ala ez. 

 Moldean gerta daitezkeen turbulentziak. 

 Aleazioa burdin aleazioa den ala ez. 

 Urruti dauden atalen betetze zaila espero den ala ez. 

 Aleazioaren isurgarritasuna handia ala txikia den. 

 Turbulentzien ondoriozko herdoiltzea posible den ala ez. 

 

Horrek guztiak dakar isurketa-sistemaren mailakatzea hain zaila izatea, eta teknikoen eztabaidagai 

sutsua bihurtu da. 

 

Hodi beretik ateratzen diren sarrera-kopurua lortzeko erabiltzen den mailakatzea hau da: 

 

SB : SC : nSA    1 : k : 1 

 

k = (n)1/2 

 

n erreten-kopurua izanik, eta k-ren balioa 2 gehienez. 

 

1 : 2 : 1 
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Joera, sistemaren presioa kontrolatuz, hau da: 

 

1 : 1,3 : 1 eta 1 : 2 : 1  aleazio astunetarako (burdin aleazioak) 

1 : 3 : 1    aleazio arinetarako (ez-ferrikoak) 

 

Kontuan hartzekoak 

Irudietan h-ren kalkulua  ikus daiteke : 

Isurketa-erretena isurbidearen oinetik 1,5D distantziara egongo da. 

Isurketa-hodiaren neurria isurketa-erretenaren neurria halako 1,5 izango da, gutxienez. 

Isurketa-hodien formarik arruntena, laukizuzenaren formakoa da. Hori horrela izanik, 

trapezio formarekin egiten dira, desmoldekatzea errazteko. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Irudian isurbidea eta isurketa-inbutua ikusten dira. D dimentsioa d-tik aterako dugu, emariaren 

jarraipen-ekuazioa planteatuz. 
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Isurketa-hobia edo isurketa-aska. Haren altuera (H) eta isurbidearen luzera (L) erlazionatuta 

daude, grafikoan agertzen den moduan. 

 

 
 

  

 

 

Azkeneko urratsean, inbutua obalo-formarekin diseinatuz, turbulentziak saihesten dira; izan ere, 

turbulentzia horiek airea moldean sarraraziko lukete. 
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4. MAZAROTEN DISEINUA 
 

Hurrupadura piezen akats nabarmena da. Piezarekin berarekin ez du zerikusirik, eta pieza 

diseinatzen denean egin behar zaio aurre.  Hurrupadura saihesteko, mazarotak jartzen dira, horixe 

baita haien egitekoa. Hurrupadura metalaren kontrakzioaren ondorioz gertatzen da. Mazarotaren 

eginkizuna piezan agertzen den kontrakzio hori, eta ondorioz hurrupadura, desagerraraztea da. 

Mazarota, hortaz, hauxe da: piezaren luzapena, materialaren erreserba,  piezan materiala 

solidotzean agertzen den kontrakzioa konpentsatzen duena. 

 

 
 

4.1. Hozte-modulua 

Piezaren hozte-denbora kalkulatzea garrantzitsua da; horretarako, beroaren transmisioko Fourrier-

en formula aplikatzen dugu: 

 

t = k (V/S)1/2 

 

t: piezaren hozte-denbora 

V: piezaren bolumena 

S: piezaren azalera 

k: koefizientea, piezaren formaren, piezaren dentsitatearen eta moldearen ezaugarri termikoen 

menpe dago 

 

Enpirikoki k-ren eragina oso txikia dela demostratu da, eta hozte-denbora, ia erabat, piezaren 

bolumenaren eta azaleraren araberakoa dela. Beraz, V/S zatiketak piezaren forma definitzen du. 

Hemendik aurrera, kalkuluetarako, k piezaren metala eta moldearen materialen ezaugarri 

termikoen menpe egongo da. 

 

Mazarotaren hozte-prozesuak moldeko piezaren zatiak baino beranduago bukatu behar du; 

horrela beteko du bere helburua. Beraz, mazarotaren hozte-moduluak (Mm) piezaren hozte-

moduluak (Mp) baino handiagoa izan behar du, eta gehienetan hau hartzen da: Mm = 1,2Mp. 

Hori guztia piezaren solidotze-sistema geruza finekoa denean da baliagarria. 

 

4.2. Mazaroten eraginkortasun-eremua 

Pieza elikatzeko, mazarota bat baino gehiago behar izaten da, mazarotaren eragin-erradioa 

mugatua dela kontuan hartu beharko baita. Kasu gehienetan mazaroten tamaina kalkulatu baino 

lehenago, zenbat mazarota eta non kokatuak behar diren aztertu beharko da.  

 

Ondoren, geruza finetan solidotzen diren aleazioetarako hausnarketak egingo ditugu. 
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Gehienetan mazarotak elikadura zaileko ataletan jartzen dira —masa handiko ataletan batez ere— 

mazarotak solidotzen azkenak direla bermatzeko (solidotzea piezatik mazarotara izateari solidotze 

zuzendua esaten zaio). Garrantzitsua da, bestalde, solidotutakoan mazarotak kentzea erraza 

izatea; gune lauetan gune kurbatuetan baino errazago kentzen dira, esate baterako. 

 

Barrak direnean, eragin-eremua mazarotaren albo bietara dagoen barraren luzeraren araberakoa 

da. Plakak direnean, eragin-eremua zirkularra da. 

 

 
 

Badaude eragin-erradioen neurria ematen diguten taulak. Horiek erabiliz, zenbat mazarota eta non 

kokatu erabaki beharko dugu.  

Ondoko grafikoetan B, B+E, B+E+E’ ematen dira; aztertutako altzairuak % 0,20-0,30 C dutenak 

dira. Eta B+E burdinurtu xaflagarrietarako eta nodularretarako dira. Grafikoak lodieraren 

araberakoak dira. 

 

 

 

4.3. Mazaroten dimentsioak 

Mazarota kalkulatzean lehenengo urratsa haren modulua kalkulatzea da. Horretarako, elikatu 

behar duen piezaren zatiaren modulua kalkulatu beharra dago. Kalkulatu behar da (Vp) piezaren 

bolumena eta (Sp) piezaren azalera. Gaur egun CAD sistemek zuzenean ematen dituzten datuak 

dira horiek, hiru dimentsioko solidotik abiatuta. 
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Caine-ren kurba. Kurba hau oso erabilgarria da forma eta tamainen datuak lortu ahal izateko, bai 

piezaren ataletakoak eta bai mazarotarenak. Kurbak Mm/Mp erlazioa handitzean, mazarotaren 

tamaina txikitzen doala adierazten digu. Horretaz gain, bolumen jakineko pieza baterako 

mazarotaren gutxieneko tamaina badagoela esaten digu; bertan, hurrupadura konpentsatzeko 

behar dugun gutxieneko bolumena agertzen zaigu (kurbaren eskuinaldeko muga). 

 

Caineren kurba altzairuaren galdaketarako erabili ohi da. Gaur egun, pieza konplexua denean eta 

mazarota bat baino gehiago behar denean erabiltzen da. Mazarota bat baino gehiago behar 

denean, mazarota bakoitzaren tamaina banaka kalkulatzen da. Erabili beharko dugun moduluak 

elikatzeko atalarena izan behar du. 

 
Pellini-k, forma-faktorea aplikatuz, kalkulua erraztu zuen. Faktore hori piezaren luzera eta 

zabaleraren batura piezaren lodierarekin zatitua lortzen da (lodiera mazarotak pieza elikatzen duen 

noranzkoan neurtzen da). Grafikoak % 0,3 C duten altzairuetarako balio du. 

 

Dena den, kontuan hartu behar dugu Mm = 1,2Mp erlazioa nahiko handia dela eta ondo babesten 

dituela Mp moduluaren kalkuluan gerta daitezkeen akatsak. Mp-ren kalkulua zaila denean, pieza 

ataletan banatuz eta atal konplexuak forma orokorragoak izango balira bezala tratatuz egiten da. 

Guk metodo orokorrenarekin jokatuko dugu eta Mm = 1,2Mp erlazioa erabiliko dugu, zalantzarik 

balego Mp gora kalkulatuz. 

 

Mp zehaztuz, Mm zuzenean aterako dugu. Mazarotaren neurriak atera baino lehen mazarotaren 

forma definitu behar da. Mazarota-formarik eraginkorrena esfera denez, zilindrikoa erabiliko dugu, 

lehenengo horrek fabrikatzeko dauzkan arazoak direla eta (h = zilindroaren altuera eta D = 

zilindroaren diametroa). Gaur egun erabiltzen den h/D erlazioaren balioa 1 eta 1,5 artekoa da. 
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Mazarota exotermikoetan, erlazio hori txikiagoa da. Mazarota exotermikoetan erabiltzen diren 

barrunbearen inguruko materialak exotermikoak dira, eta material urtuarekin beroa sortzen dute, 

galdaketako materialaren beroa luzeago mantenduz. 

Mazaroten tamaina hainbat prozedura erabiliz murriztu daiteke; esaterako: 

 Zorro isolatzaileak dituzten mazarotak eginez. 

 Mazarotaren barrunbearen gainazal librea material isolatzailez hautseztatuz. 

 Material exotermikoa duten materialez osatutako mazarotak erabiliz, metal beroa 

ukituta erreakzio exotermikoa dutenak, alegia. 

Adibide gisa, honako irudi honetan bi mazarotarekin egindako diseinua. 

 

 

 

1 Isurketa-inbutua 

2 Mazarota 

3 Galdatutako pieza 

4 Isurketa-erretena 

5 Isurbide-kanala 

6 Isurbidearen putzua 

7 Isurbidea 

 

4.4. Mazarotaren eta piezaren arteko lotura 

Pieza-mazaroten arteko lotura, pieza solidotzean, likido egotea beharrezkoa izaten da. Horrela, 

mazarotaren materiala piezan libreki sartu ahal izango da, lotura-lepoa zeharkatuz. Lotura-lepo 

horiek, jarioa ahalbidetzeko, mazarotaren diametro berekoak izan daitezke, edota txikixeagoak. 

Diametro horren araberakoak izango dira mazarota kentzeko lanak; txikiekin errazagoa, betiere. 

 

Elikadura errazagoa izan dadin eta lepoak bere funtzioa bete dezan, hura angelu zorrotzez egin 

behar da. Moldekatzeko hondarrak moldearen hondar mota bera izan behar du, edo arretarako 

erabiltzen dena (berotu eta gero). Hondar horiek produktu exotermikoz osatuak dira, lotura-lepoari 

beroa emango diote, eta, horrela, lepoan solidotzea atzeratu egingo da eta betetze egokiagoa 

izango dugu. 
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Lotura-lepoaren neurri nagusiak h altuera eta D barne-diametroa dira. Eta mazarota arruntetarako:  

 

 

Altzairua   0,14D < h < 0,18D  eta d = 0,40D 

Kobre-aleazioak 0,25D < h < 0,35D eta d = 0,65D 

 

 

Mazarotaren lepoak alakatua behar du, kokapena eta deuseztatzea errazteko. 

4.5. Hozteko erabiltzen diren gehigarriak (hozte-gehigarriak, hoztaileak) 

Mazaroten lana hozte-gehigarriekin osatua izan ohi da. Hozte-gehigarriak erabilita mazarotaren 

eraginkortasuna handiagoa da. Mazarotaren neurriak kalkulatzeko erabiliko den hozte-moduluko 

erlazioak piezaren atalaren hozte-modulua halako bi izan behar du, gutxienez. Piezak lauak 

(plakak) direnean, e plakaren lodiera da; modulua e/2 da, eta ukipen-luzera plakaren lodiera (e) 

da. 

 

 
 

 

Hozte-gehigarriak barnekoak zein kanpokoak izaten dira. Barnekoek piezaren material berekoak 

izan behar dute. Komenigarria da barneko hozte-gehigarriaren gainazala urtzea edo gehigarriaren 

urtze osoa egitea, piezaren homogeneotasuna ez moztearren. Hozte-gehigarriaren hautaketa 

kontuz egin behar da, eta, erabiltzean, gehigarriak garbia eta lehorra egon behar du.  

 

Hona hemen hozte-gehigarri batzuk. 
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4.6. Mazarota itsua edo egurats-mazarota 

Mazarota mota honetan iragazkorra 

den arra jartzen da, edo grafitozko  

diametro txikiko zilindroa. Mazarota 

itxia da eta barrunbean egurats-

presioa ezartzen da; horrela, 

material likidoa piezarantz errazago 

bultzatzen da. Errazte hori 

barrunbea eguratsarekin lotuz 

lortzen da; lan hori aipatutako arrak 

edo zilindroak betetzen du. 

 

Mazarota itsuak dimentsionatzeko metodo bat Huevers-en metodoa da. Metodo hori piezaren 

masa handieneko zatian inskribatzen den zirkuluan oinarritzen da. Mazarotaren neurri guztiak 

diametroaren araberakoak izaten dira. 

Huerversen metodoak ematen dituen emaitzak eta mazarota irekiak kalkulatzeko erabili ditugun 

hiru arauek ematen dituzten emaitzak berdintsuak dira. Era horretara, mazarotaren modulua 

ezarriko dugu; modulu hori, egurats-presioaren eragina positiboa denez, % 5-10 murriztu behar 

dela kontuan izan behar dugu. 

 

Mazarota itsuak zilindrikoak izaten dira, eta H = 1,5D erlazioa dute, goialdea ganga-formakoak 

izaten  dira. 

 

Ondoko grafikoan, adibide gisa, mazarotak kalkulatzeko erabilitako hainbat gomendio ikusten dira. 

Mazarotak diseinatzean eta hozteko gehigarri gisa erabiltzen ditugun arretan ere erabiltzen dira. 

 

Kontuan hartu behar da datu horiek enpirikoki ateratako gomendioak direla, eta beste 

dokumentazio batean beste neurri batzuk topa ditzakegula. 
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4.7. Mazarota aire-zulo moduan 

Aire-zuloaren lana hau da: material urtua (oso beroa) moldearen barrunbean sartzean eta bertako 

hondarra (hezea ala ez) ukitzean gertatzen diren ke eta lurrunak moldetik kanporatzea erraztea. 

Horretarako, propio diseinatutako hodiak jartzen dira; aztertu beharko da non bilduko diren gasak 

eta zein izango den kanporatzeko biderik motzena.  

Askotan, piezak oso konplexuak ez direnean behintzat, mazarotak aire-zuloaren lana betetzen du; 

horretarako, mazarotak irekia izan behar du, noski. 
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5. ARREN DISEINUA 
 

Arrak piezaren barruko hutsuneak egiteko erabiltzen dira; batzuetan, kanpoko koskak ere arren 

bitartez lortzen ditugu. Betebehar horiek ondo gauzatzeko, arrek honelakoak izan behar dute: 

 Erresistentzia mekaniko onekoak. 

 Keen iragazkortasun onekoak. 

 Metala solidotutakoan, erraz desegiten direnak. 

Horretaz gain: 

 Arrak bermatu behar du galdatutako piezak behar dituen neurriak izatea. 

 Arraren produkzioak erraza izan behar du eta, posible balitz, makinan egitekoa izan 

behar du. 

 Arrak malgua, mekaniko eta termikoki erresistentea eta higadurarekiko 

erresistentzia onekoa izan behar du. 

Arrak fabrikatzean, nagusiki, mekanikoki erresistenteak eta keak erraz kanporatuko dituztenak 

direla bermatu behar da. Arrak oso handiak direnean, horiek fabrikatzeko barne-egiturak erabiltzen 

dira, baita metalezko sareak ere. Barne-egitura horiek arra sendotu egiten dute eta deformazioak 

saihestu. Gasak iragazteko, aire-zuloak erabiltzen dira. Aire-zulo horiek gero kenduko diren orratz 

batzuk jarriz egiten dira. 

Arraren neurriek,  arra ar-hatzean sartu ahal izateko, ar-hatzarenak baino txikiagoak izan behar 

dute, 0,1 mm txikiagoa izatea nahikoa izaten da. 

Piezetan arrak erabiliz behar diren hutsuneak lortzeko, arrak moldean ondo kokatua behar du eta, 

horretarako, moldean ar-hatzak diseinatu behar dira. 

 

5.1. Ar-hatzak 

Ar-hatzek ahalbidetu behar dute bai arra moldean ondo kokatzea eta bai moldea betetzean 

sortzen diren gasak iragaztea ere. Hatz horiek arraren pisua, galdaketaren pisua eta goiko erdi-

moldearen pisua jasan behar dute, eta hori guztia, arra ondo kokatuta eta deformaziorik jasan 

gabe egin behar da. 

Beheko ar-hatzaren dimentsioak arraren pisuaren araberakoak dira, eta honako formula honen 

bidez kalkulatzen da: 

S = Q/σkom 

Q: arraren pisua ar-hatzetan 

σkom: moldekatzeko nahastearen konpresio-indarra 

S: ar-hatzaren gainazala 

 

Goiko erdi-moldeko ar-hatzaren azalera honako formula hau erabiliz kalkulatzen dugu: 

S = 0,5P/σkom 
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Taulan ar-hatzen luzerak ikusten dira. Oro har, esan genezake ar-hatz bakoitzaren luzera ar-erdi 

bati dagokiola; ar-erdi horren diametroarekin eta dagokion luzerarekin bilatu behar dugu ar-

hatzaren luzera. 
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5.2. Ar-hatzen angeluak 

Ar-hatzak angelu batekin diseinatu behar dira; angelu hori berori izan behar du arrak bere 

muturrean. Orientazio moduan beheko taulan angelu horien balioak ar-hatzen neurrien arabera 

adierazten dira. Angelu horiek eredua erauztea erraztuko dute. 

 

 

 

 

  



Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi Mailako Teknikaria                                                                                     Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua 
 
 

 
EASO POLITEKNIKOA 44   HASIERA  

 

6. IRAGAZKI ZERAMIKOAK 
Iragazki hauek aspalditik dira ezagunak, eta galdaketa-lantegietan zepak, hondarrak eta material 

erregogorrak (beroketaren ondoriozkoak) galdatu beharreko piezetatik bereizi egiten dituzte. 

Iragazki zeramikoen betebeharrak 

Hauek izan behar dute: 

 Egonkortasun dimentsionala bermatzen dutenak. 

 Hodietan turbulentziarik eta zurrunbilorik sortzen ez dutenak. 

 Oxido eta ezpurutasunak ondo biltzen dituztenak. 

 Egitura homogeneo eta egonkorrekoak. 

 Iragazkortasun handikoak. 

 Ezaugarri mekaniko onekoak eta talka termikoaren aurkako erresistenteak. 

 Eroankortasun termikoa dutenak. 

 Hondakinen murrizketa bideratzen dutenak. 

 Piezan iragazkien aztarnarik uzten ez dituztenak. 

 Fabrikazio automatikoan erabilgarriak. 

 

 

Irudian:  

Iragazki (5) baten kokapena ikusten da. Bertan, 

isurbidearen aska (1) dugu, material likidoa 

jasotzeko; hori hondotik itxita dago (2) tapoiarekin, 

isurbidearen (3) goialdean. Isurbidearen behealdean 

iragazkiaren hatza (4) dago, arretarako 

normalizatutako ar-hatzez diseinatutakoa; bertan, 

iragazkia dago kokatuta.  

Iragazki baten adibideko neurriak  50 x 50 x 22 mm 

dira.  

Iragazkiaren kokapena isurketa–inbutuaren (1) 

hondoan ere izan daiteke. 
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7. PIEZAREN DISEINUAN EGIN DITZAKEGUN HAINBAT ALDAKETA, 

GALDATUTAKO PIEZAN AKATSIK EZ AGERTZEKO 

7.1. Diseinuan kontuan izatekoak 

Atal honetan diseinu okerraren ondorioz gerta daitezkeen akatsak aztertuko ditugu, baita ereduan 

egin ditzakegun zuzenketak ere, akats horiek murriztu edo zuzentzearren. Akatsak honako hauek 

dira: 

 

 Kontrakzioen ondorioz agertzen diren hurrupadurak, edo kontrakzioen ondorioz agertzen 

zaizkigun barne-tentsioek eragiten dituzten pitzadurak eta atal ahulak. 

 

Piezak diseinatzean, atalen lodiera konstantea (inskribatutako zirkuluen araua) izatea bilatu behar 

da. 

 Pareten elkarguneak saihestu behar dira, gune beroak direlako; batetik, masa-sekzioa 

handitzen delako eta, bestetik, gune horietan hondarrean puntu beroak agertzen direlako. 

 

 

 

 V erako bi pareten elkargunea,. Ertz  biziak saihestu behar dira. Pareten loturetan 

biribiltze-erradioak ezarri behar dira. 
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 T erako bi pareten elkargunea. Irudian ikusten den moduan, masaren kontzentrazioa 

murrizteko sistema bilatu behar da.  

 

 X erako bi pareten elkargunea (guretze-erakoa) 90º-ra. Bi sistema proposatzen dira. 

Lehenengoan, pareten kokapena desplazatuta; horrela, gurutze-erako elkargunea izan 

beharrean, bi T erako elkargune ditugu. Bigarren sisteman, elkarguneak arra sartzeko 

modukoa izan behar du, masa murriztu eta arazoa arintzearren. 

  
 

 

• X erako bi pareten elkargunea  (guretze-erakoa) 90º-ra ez den beste edozein angelurekin. 

Irudian agertzen den modukoa egin behar da, eta eratzen dituzten angeluak 120º-koak 

diseinatuko ditugu. 
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• Y erako hiru pareten elkargunea. Kasu hauetan, elkargunean inskribatutako 

zirkuluaren erradio minimoa pareten arteko angelua 120º-koa eginez lortzen da. 

 

 Gezi-erakoa (=>) hiru pareten elkargunea. Bereziki txarra den eraketa hau saihestu 

beharra dugu, eta, beharrezkoa denean, irudian bezala jokatu behar dugu. 

 

 

 Hiru pareta ortogonalen elkargunea. Hemen erpina biribila egin behar da, kanpotik 

zein barrutik, eta ahalik eta erradio handienarekin. 
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7.2. Piezen marraketa, hurrupadurak saihesteko 

Piezak diseinatzean atalen lodiera konstantea izatea ezinezkoa denean, pieza isurketa-posizioan 

dagoela, goiko atalaren sekzioan inskribatutako zirkuluaren diametroak handiagoa izan behar du 

horren behealdean dagoenarena baino. Horretarako, piezarik egokienak konoa edo kono-enborra 

dira. Horrela, solidotze zuzendua egiten da, goitik beherakoa. Diseinu horretan piezarekin ez ezik, 

mazarotarekin ere jokatu behar dugu. 

 

Diseinuan behetik gorako solidotze zuzendua nahi dugunean, mekanizazio-soberakinak kontuan 

hartu behar ditugu. Helburua galdaketako pieza egokia lortzea da, ez amaitutako pieza egokia. 

Horrek eskatuko digu galdatutako pieza sinpleenaren diseinua ezinbestean egitea. 

 

Piezen diseinuan kota guztiek ezarrita egon behar dute. Horrekin, eredugileak ereduak 

diseinuaren ezaugarri zehatzekin egiten ditu. Bereziki kontuan hartzekoak dira puntu guztietako 

lodierak, tutu-erdien balioak eta erradioak. 

 

Zuzendutako hozte bidez lortzen den landugabeko piezaren galdaketa posizio jakinean egin behar 

da; beste edozein posiziok lodiera erlatiboen aldaketa erakarriko luke, berezko mazarotatzea ezin 

izango litzateke egin eta hurrupadurak agertuko lirateke. 

 

Urtze-puntu baxuko aleazioetan (aluminio- eta magnesio-aleazioak) kanpoko hozte-gehigarrien 

erabilera erraza ez bada ere, oso eraginkorra da, eta, kasu gehienetan, posiblea. Aldiz, urtze-

puntu altuko aleazioetan, ez da gauza bera gertatzen; galdatutako altzairuan, esate baterako. 
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Azken kasu horietan barneko hozte-gehigarriak soilik  jar daitezke; eta jarri ahal izateko, piezak 

onartu behar du horren erabileraren ondorioz agertzen den guneko heterogeneotasuna. 

Amaitutako piezen diseinuetan, askotan sekzio-aldaketa nabariak edo metal-metaketak agertzen 

dira non-nahi. Horrek solidotze zuzendua zailtzen du. Kasu horietan, solidotze zuzendua egin ahal 

izateko, galdatutako pieza, landugabea, diseinuko piezarekin alderatuta erabat desberdina izaten 

da. Landugabeko pieza soberakin askorekin diseinatu behar da, eta, moldeak, galdaketa egiteko 

moduan dagoenean, inskribatutako zirkuluen araua bete behar du. Horretarako, hona hemen 

jarraitu beharreko urratsak: 

 Pieza aurpegi bakar batetik mekanizatzeko, marrazten ditugun zirkuluek aurpegi horren 

tangenteak izan behar dute. 

 

 Landugabeko piezaren diseinuak erabat erraztua agertu behar du, kasu berezietan izan ezik, 

eredua ahalik eta sinpleena izan dadin. Irudian arazo bateko hainbat disposizio ikusten dira. 

 

  

 

 Horrek guztiak frogatzen du: 

 Galdatutako pieza landugabearen diseinua amaitutako piezaren diseinua bukatu eta gero egin 

behar dela, galdaketa-arduradunak mekanizazio-arduradunarekin elkarlanean. 
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 Diseinatzaileak berak egin behar dituela edo diseinu-sail berean egin behar direla bi 

diseinuak. Diseinua sail desberdinetan egiten denean, lana motelago  egiten da, zuzenketak 

direla-eta barne-eztabaidak sortzen baitira eta zuzenketa horiek norberaren akastzat hartzen 

baitira. 

7.3. Piezen marraketa, barne-tentsioak saihesteko 

Hurrupadura eta pitzatuak saihesteko, loturaren tutu-erdiaren diametroak nahikoa handia behar 

du; izan ere, erradioa egonda ere txikia bada, nahikoa izaten da pitzatua agertzeko edo 

hurrupadura hasteko. 

Loturaren tutu-erdiaren erradioaz gain, lodiera desberdineko bi sekzioren lotura progresiboki egin 

behar da; batetik, angeluetan agertzen diren pitzatuak aurreikusiko ditugulako eta, bestetik,  

agertzen den kanpo-hurrupadurak lotura egiteko nahiko material uzten duelako. Irudian gertatzen  

den kanpo-hurrupadurak nahiko lodiera ez duen pareta sorrarazten du. 

 
Lotura jarraitua egiten denean, irudian ikusten den moduan, loturak behar adinako lodiera duen 

pareta uzten du. 

 

 

Moldekatutako piezak hoztean eta hoztu eta gero barne-tentsiorik ez izateko, atal guztietan 

masaren tenperatura bera behar da, isotermoa, solidotze-hasieratik giro-tenperatura izan arte. 
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Horretarako, isurketa-sistema piezaren ataletan tenperatura-alde handirik eratzen ez duena 

diseinatu behar da; bestalde, moldeak piezaren berezko kontrakzioa oztopatzen ez dutenak 

diseinatu behar dira. 

Barne-tentsioak agertzen direnean, tentsio horiek eragiten dituzten indarrek pitzadurak eta 

deformazioak sorraraz ditzakete. Barne-tentsioak nabarmenagoak dira materiala ore-egoeran 

(dendrita gehi likidoa) dagoenean edo solidotutakoan, materialaren erresistentzia, oraindik, baxua 

baita. Agertzen diren pitzadurak barnekoak edo kanpokoak izan daitezke. 

 

 
  

Akats horiek saihesteko, honako arau hauek kontuan izan behar ditugu: 

 Lodiera konstanteko piezak diseinatu behar ditugu eta sekzio-aldaketa nabarmenak 

saihestu. 

 Isurketak atal meheetatik hasi behar du, eta bolumen handiko ataletan hozte-gehigarriak 

jarri behar dira, solidotzea bizkortzeko. 

 Moldeak eta ereduak deformazioak jasateko modukoak diseinatu behar dira. 

Piezak diseinatzean, libreki deforma daitezkeen formak aukeratu behar dira, guneko gehiegizko 

zurruntasunik eragin gabe. Kontrakzioaren ondoriozko deformazioek piezaren hainbat ataletan 

deformazio elastikoak soilik sortu behar dituzte. 
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8. GALDETEGIA 
 

0. Bilatu galdaketako material puru eta aleatuak, eta horien urtze-puntua. 

1. Bilatu galdatutako pieza batzuen irudiak Interneten. 

2. Bilatu eredu batzuen irudiak Interneten: arruntak, eskeletoak, terrailak eta txantiloiak. 

3. Bilatu lehenengo  galderan bilatutako materialen kontrakzio-koefizientea. 

4. Nolakoak izan daitezke arrak, betetzen duten funtzioaren arabera? 

5. Zer da kontrairteera? 

6. Bilatu eredu-plaken adibideak Interneten. 

7. Zer funtzio bete behar ditu moldekatzeko kaxak? 

8. Bilatu moldekatze berezien irudiak Interneten. 

9. Zer da hondarrez egindako maskorreko moldekatzea? Noiz erabiliko dugu? 

10. Arrak egiteko, erabiliko al zenuke hondarra gogortzeko CO2-ko sistema? Zergatik? 

11. Zer da aleazio eutektikoa? 

12. Noiz agertzen da hurrupadura? 

13. Zeri esaten zaio ore-puntua? Zergatik? 

14. Zer da dendrita? 

15. Eman laburrean galdaketa egiteko ezagutzen dituzun sistemak. 

16. Zein dira galdaketa-sistemaren atalak, eta horien eginkizuna? 

17. Zer da mazarota? Zein da haren eginkizuna? 

18. Zer da presio metalostatikoa? 

19. Zer da forma-faktorea? 

20. Azaldu moldekatzeko nahastearen konpresio-indarra. 

21. Zer da egurats-mazarota? Zein dira bere eginkizunak? 

22. Zer da hoztailea? Non eta zertarako erabiltzen da? Bilatu adibideren bat Interneten  

23. Zer dira aire-zuloak? 

24. Zertarako balio dute ar-hatzek? 

25. Bilatu iragazki zeramikoen adibideak Interneten? Ba al dago estandarrik? Nola daude 

osatuta? Zer aleaziotarako dira egokiak? 

26. Zer da inskribatutako zirkuluen araua? Noiz erabili behar dugu? 

27. Zer da berezko mazarotatzea? 

28. Zein dira galdaketako piezak diseinatzean gerta dakizkigun akatsak? Ba al duzu akats 

horiek murrizteko aholkurik? 

29. Hurrengo orrialdean amaitutako pieza baten planoa duzu. Galdaketa bidez fabrikatzeko, 

pieza horren azterketa egin nahi dugu. Hauek diseinatu behar ditugu: galdaketako pieza, 

arrak eta ar-kaxak, isurketa-aska (inbutu eta guzti), iragazkiaren kokapena eta tamaina, 

isurbidea, galdaketa-erretenak eta sarrerak, mazarota-kopurua, mazaroten forma eta 

kokapena eta egurats-mazarota bat jarrita erabiliko dugu hoztailea.  

Proposatu amaitutako piezan egin daitezkeen aldaketak akatsak murrizteko eta, posible 

balitz, materiala aurrezteko. 
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Proposatutako piezaren planoa. 
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Eranskina 

OCDtik ATERATAKO EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK 
Modulu hau egin eta gero, ikasleak lortu beharreko ezagutzak eta haiek baloratzeko irizpideak 

jasoko ditugu hemen. 

1. Galdaketako moldeak eta ereduak hautatzen ditu, prozesuen 

garapena aztertu ondoren. 

Edukiak: 

 Galdaketa-prozesuak. 

 Galdaketa-prozesuan erabiltzen diren materialak. 

 Moldekatzeko erremintak. 

 Molde-motak: hondarrezkoak berdean, geruza lehorrekoak, buztinezkoak, furanikoak, CO2-

koak, metalezkoak, bereziak. 

 Eredu-motak: berriro erabiltzekoak, behin erabiltzekoak. 

 Arrak. 

 Moldekatzeko makinen mugak. 

Ebaluazio-irizpideak: 

 Moldeak eta ereduak lortzeko prozeduren garapena interpretatu du, diseinatutako 

produktuak lortzeko. 

 Behin erabiltzeko ereduak eta gehiagotan erabiltzekoak usatzeko irizpideak baditu. 

 Moldekatze-prozesuak garatzeko beharrezko makinen eta gailuen mugak identifikatu ditu. 

 Galdaketa-prozesuetan materialak moldeetan duen portaera deskribatu du. 

 Galdaketa-prozesuen zenbatespen ekonomikoa egin du, egin beharreko pieza-kopuruaren 

arabera. 

2. Galdaketarako moldeen eta ereduen eraikuntza-soluzioak diseinatzen 

ditu, moldekatze-prozesua aztertu ondoren. 

Edukiak: 

 Moldeak, ereduak eta tresnak. 

 Elikatze-sistema: jaitsierako ontzia eta isurbideak. 

 Turbulentziak betetzean. 

 Moldearen hodi eta gainazalen higadura. 

 Zepa ezabatzea. 

 Gainezkabideak. 

 Gasak hustea. 

 Galdaketa-tenperaturak. 

 Akatsen tipologia galdaketa-prozesuan. 

 Moldeak eta ereduak fabrikatzeko perdoiak. 

 Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia. 
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 Akaberak eta ikuskapena. 

Ebaluazio-irizpideak: 

 Fabrikazio-bideragarritasunaren ikuspegitik, behar bezala justifikatutako eraikuntza-

soluzioa proposatu du, molderako eta eredurako. 

 Fabrikazio-kostuaren eta mantentze-lanen ikuspegitik, diseinuak optimizatu ditu. 

 Diseinuan aldaketak egin ditu, simulazioaren emaitzak kontuan izanda. 

 Moldeen eta ereduen diseinuan, pertsonen, ekipamenduen eta instalazioaren 

segurtasunari eta ingurumenari buruz indarrean dagoen araudia bete du. 

 Baliabide materialetan eta prozesuen antolamenduan, berrikuntzarako ekimen pertsonala 

eta prestasuna erakutsi ditu. 

 Sortzen diren arazoen aurrean, eta prozesua hobetzeko elementu gisa ere, irtenbide 

teknikoak ikertzeko interesa erakutsi du. 

 

3. Moldeak eta ereduak fabrikatzeko materialak hautatzen ditu; haien 

ezaugarriak diseinatutako moldeen eta ereduen eskakizun funtzionalekin, 

teknikoekin eta ekonomikoekin lotu ondoren. 

Edukiak: 

 Materialen sailkapena. 

 Galdaketako molde eta ereduetarako erabiltzen diren materialen propietate fisikoak, 

kimikoak, mekanikoak eta teknologikoak. 

 Galdaketako molde eta ereduetarako gehien erabiltzen diren material metalikoak, 

zeramikoak eta polimerikoak. 

 Galdaketako molde eta ereduetarako erabiltzen diren tratamendu termikoak eta 

termokimikoak. 

 Diseinuari buruzko zehaztapenak, tratamendu termikoek eta gainazalekoek sorrarazten 

dituzten akatsak saihesteko. 

 Moldeak lubrifikatzea. 

Ebaluazio-irizpideak: 

 Materialen propietate fisikoak, kimikoak, mekanikoak eta teknologikoak galdaketako 

moldeen eta ereduen beharrekin lotu ditu. 

 Galdaketako molde eta ereduetarako gehien erabiltzen diren merkataritza-elementuak 

identifikatu ditu. 

 Galdaketako molde eta ereduetarako erabiltzen diren materialen kodetzea interpretatu du. 

 Fabrikazio mekanikoko prozesuek galdaketako molde eta ereduetarako erabiltzen den 

materialaren propietateetan duten eragina identifikatu du. 

 Tratamendu termikoek eta termokimikoek galdaketako molde eta ereduetarako erabiltzen 

diren materialetan dituzten ondorioak eta haien mugak deskribatu ditu. 

 Diseinutik abiatuta, tratamendu termikoek eta termokimikoek galdaketako moldeetan eta 

ereduetan sorrarazten dituzten akatsak saihesteko era deskribatu du. 

 Galdaketako molde eta ereduetarako erabilitako materialetan babesaren edo 

lubrifikazioaren beharra identifikatu du, horien bateragarritasun fisikoa edo kimikoa kontuan 

izanda. 
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4. Moldearen edo ereduaren osagaien dimentsioak kalkulatzen ditu, 

prozesuaren eta lortu beharreko piezaren eskakizunak aztertu ondoren. 

Edukiak: 

 Segurtasun-koefizientea. 

 Molde baten bizi baliagarria. 

 Moldearen gaindimentsionamendua. 

 Kontrakzio-perdoiak. 

 Desmoldekatze-angeluak. 

 Erauzketa-perdoiak. 

 Akabera-perdoiak. 

 Gainazal-akabera. 

 Distortsio-perdoiak. 

 Hozte irregularrak. 

Ebaluazio-irizpideak: 

 Esfortzu- edo karga-nekeak zehaztu ditu, haiek sorrarazten dituen fenomenoa aztertu 

ondoren. 

 Moldeak eta ereduak dimentsionatu ditu, erabili beharreko formulak, taulak, abakoak eta 

arauak aplikatuta. 

 Moldeen eta ereduen kalkuluak aplikatzean, zehaztapen teknikoetan eskatutako 

segurtasun-koefizienteak erabili ditu. 

 Kalkuluen emaitzak kontuan izanda, moldeen eta ereduen forma eta dimentsioa ezarri ditu. 

 Moldea edo eredua kalkulatu eta dimentsionatzeko informatika-tresnak erabili ditu. 

 Simulazioko softwarea erabilita, galdaketa- eta hozte-prozesuan materialak duen portaera 

aztertu du. 

 Moldearen edo ereduaren materialaren portaera aztertu du, elementu finituen bidezko 

simulazio-softwarea erabilita. 

 Moldea edo eredua kalkulatzeko, pertsonen, ekipamenduen eta instalazioaren 

segurtasunari, eta ingurumenari buruz indarrean dagoen araudia bete du. 

 Jarduera garatzean sortu zaizkion arazoak arrakastaz ebatzi ditu. 

 

5. Galdaketako moldeen eta ereduen diseinuaren kalitatea ebaluatzen du, 

diseinatutako elementuen funtzionaltasuna eta fabrikagarritasuna aztertu 

ondoren. 

Edukiak: 

 Galdaketako moldeen eta ereduen diseinuari aplikatutako AEAMa. 

 Prozesu-orriak. 

 Moldeen mantentze-lanak. 

 Moldeak eta ereduak injekzio-makinetan muntatzea. 

Ebaluazio-irizpideak: 

 Moldearen edo ereduaren elementu edo osagai kritikoak identifikatu ditu. 

 Moldearen edo ereduaren akatsak izan ditzakeen sorburuak identifikatu ditu. 

 Moldearen edo ereduaren akatsak izan ditzakeen ondorioak identifikatu ditu. 
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 Moldearen edo ereduaren diseinuan aldaketak proposatu ditu, haren funtzionaltasuna 

hobetzeko. 

 Moldearen edo ereduaren diseinuan aldaketak proposatu ditu, fabrikazioa hobetzeko. 

 Moldearen edo ereduaren diseinuan aldaketak proposatu ditu, erreminta bereziak erabili 

gabe muntatzea eta desmuntatzea hobetzeko. 

 Fabrikazio-kostuaren eta mantentze-lanen ikuspegitik, diseinuak optimizatu ditu. 
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