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1. MATERIALEN EZAUGARRIAK 
 
 

Materialek dituzten ezaugarri kimiko, fisiko eta mekanikoek oso eragin handia 
dute edozein soldadura-lanetan. Hori guztia, hainbat prozesu erabiliz, metal desberdinen 
soldadura aztertzen denean garbi ikusten da. 
 
 
1.1. EZAUGARRI KIMIKOAK 
 

Korrosio, oxidazio eta erredukzio fenomenoetan eragina izaten duten ezaugarriak 
dira. Korrosioa, kanpoko giroaren edo erreaktibo baten eraginez, metalen eta aleazioen 
gainazalean gertatzen den aldakuntza da, alegia, atmosferak dituen elementuek eragiten 
duten suntsipen jarraitua. Oxidazioa substantzia bat oxigenoarekin konbinatzea edo bere 
oxigeno-atomoen kopurua handiagotzea da. Metalak oxigenoarekin batzen direnean 
oxido metalikoak osatzen dira. Erredukzioa konposatu batek oxigenoa galtzea edo 
hidrogenoa hartzea da. Oxidazioaren kontrako fenomenoa da, atmosfera-kutsadurak 
eragiten dituen ondorio txarrak ekiditeko urtze-bainuaren ingurutik oxigenoa kentzeko 
egiten den lana. 

 
Edozein soldadura-egoeratan oxigenoa oso elementu erreaktiboa dela gogoratzea 

beharrezkoa da. Metal batekin kontaktua egiten duenean, tenperatura altuetan bereziki, 
soldadura-lana eragozten duten gas eta oxido kaltegarriak sortzen dira. Hala, solda-
duraren arrakasta, neurri handi batean, urtze-bainutik oxigeno-kutsadura ekiditeko gaita-
sunaren menpe dago. 

 
- Korrosioa. Metal baten propietateetatik, soldatzaile batentzat garrantzitsuena 

korrosioa ekiditeko duen ahalmena da, suntsi ez dadin metalak duen korrosio-
-erresistentzia, hain zuzen ere. 

Aireak eta urak, denboraren poderioz, metalak desegin ditzakete eta kalte larriak 
sortu. 
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Korrosioaren eraginak, orokorrean, berotzearekin handitzen dira. Hala ere, norma-
lean giro-tenperaturan gertatzen den prozesua da. Korrosio-erarik ezagunena metalak 
oxigenoarekin erreakzionatzen duenean gertatzen da. Bertan metal oxidoak sortuko 
dira. Suntsipen horrek denborarekin burdina guztia burdina oxido bihurtuko du. 

Zubiak eta beste eraikuntza-egiturak, noizean behin, oxidazioaren aurka babesteko 
birmargotu egin behar dira; bestela, metal-galtzeak egitura osoa asko ahul dezake. 

 
- Oxidazioa. Metal batzuetan oxidatze-prozesua oso azkarra da, eta gertatzen den 

erreakzio kimikoak beroa sortzen du. Bero hori nahikoa da metala erabat kontsumitu 
arte erreakzioa mantentzeko. Goi-tenperaturetan (oxiebaketa-prozesuan) efektu hori 
oso garbia da. 

Aluminioa giro-tenperaturan azkar oxidatzen da, baina gertatzen diren efektuak 
ezberdinak dira: aluminio oxidoak metalaren gainazalean geruza ikusezina eratzen du 
(alumina-geruza) eta horrek erreakzioa aurreratzetik babesten du. 

Nikela eta kromoa aleazio-elementu bezala erabiltzen ditugunean, altzairu herdoil-
gaitzak lortzen dira. Ez dute oxigenoarekin erreakzionatzen, ezta goi-tenperaturetan 
ere. 

Batzuetan, erresistentzia handiko eta kostu txikiko metalak babesteko, galbanizazio- 
-teknika edo estaldura elektrolitikoak erabiltzen dira. 

Korrosioaren bidez metala galtzeko arriskua beti dago, eta edozein produktu metali-
koren ekoizpenean adi egon behar zaio alderdi horri. 

Soldatzaileak oxidazio-erresistentzia handiko materialak ezagutu eta soldadura-  
-prozesuetan korrosioaren ondorioak kontrolatu behar ditu.  

 
 
1.2. EZAUGARRI FISIKOAK 
 

Soldatzeko beharrezkoa den berotze-lana egiten dugunean, metalak duen portaera 
definitzen dute. Horien artean, garrantzitsuenak ondorengo hauek dira: urtze-
-tenperatura, bero-eroankortasuna eta ale-egitura. 

 
Metalak urtzeko tenperatura ezberdinak behar dira. Ikus taula: 

 
METAL ETA ALEAZIO BATZUEN URTZE-TENPERATUREN TAULA 

Metala edo aleazioa Urtze-tenperatura 

Karbono-kantitate txikiko altzairua (% 0,15 baino karbono 
gutxiago) 
Altzairu gogorra (% 0,40- % 0,70 bitarteko karbonoa) 
Altzairu urtua 
Altzairu herdoilgaitza (% 18 Cr- % 8 Ni) 
Altzairu herdoilgaitza (% 18 Cr- % 8 Ni, karbono gutxikoa) 
Altzairu ertaina (% 0,15- % 0,40 bitarteko karbonoa) 
Manganeso-altzairua 
Nikel-altzairua (% 3 Ni) 
Aluminio purua 
Silizio-aluminioa (% 5 Si) 

 
1.500 ºC 
1.390 ºC 
1.445 ºC 
1.415 ºC 
1.465 ºC 
1.445 ºC 
1.360 ºC 
1.445 ºC 

675 ºC 
620 ºC 
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Metala edo aleazioa Urtze-tenperatura 

Beruna  
Banadioa 
Fosforo-brontzea 
Manganeso-brontzea  
Kaltzioa 
Kobaltoa 
Kromoa 
Burdina forjatua 
Burdinurtua 
Burdina xaflakorra 
Burdina purua 
Eztainua 
Inconela 
Kobre desoxidatua 
Kobre elektrolitikoa 
Letoia 
Magnesioa 
Manganesoa 
Molibdenoa 
Nikela 
Platinoa 
Titanioa 
Torioa 
Wolframioa 
Silizioa 
Urrea 
Zilar purua 
Nikel-zilarra (% 18 Ni)  
Zinka 

345 ºC 
1.765 ºC 
1.065 ºC 

885 ºC 
825 ºC 

1.500 ºC 
1.520 ºC 
1.610 ºC 
1.275 ºC 
1.275 ºC 
1.547 ºC 

250 ºC 
1.360 ºC 
1.100 ºC 
1.100 ºC 

920 ºC 
690 ºC 

1.245 ºC 
2.518 ºC 
1.470 ºC 
1.788 ºC 
1.817 ºC 
1.863 ºC 
3.418 ºC 
1.438 ºC 
1.080 ºC 

980 ºC 
1.086 ºC 

437 ºC 

 
 
Materiala, hotzaren bidez, urtze-egoeratik egoera solidora igarotzen denean, 

atomoak zenbait kristal-sareren arabera ordenatzen dira. Soldadurak izango duen 
erresistentzia kristal egituraren arabera eta metalaren urtze-prozesuan beharrezkoa den 
berotze-kontrolaren arabera lortzen da. Bestalde, kontuan hartzekoa da metalek ez 
dutela bero-eroankortasun bera: batzuek bero-eroankortasun handia dute; beste batzuek, 
berriz, txikia. Gainera, berotzeak egitura eta ale-tamaina nola aldatzen duen ulertzea 
behar-beharrezkoa da. Izan ere, ale-tamainak eta kristal-egiturek materialak izango duen 
erresistentzian eragin zuzena dute. 
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Kristal-egiturak eta ale-tamainak  
 
 

1.2.1. Ezaugarri elektrikoak 
 

Soldatzaile batentzat interesgarri diren metalen ezaugarri elektrikoak hauek dira: 
erresistentzia elektrikoa eta eroankortasun elektrikoa. 

 
Erresistentzia elektrikoa material bat zeharkatzeko elektrizitate-korronteak duen 

zailtasuna da. Indar elektroeragile batek korronte elektrikoa iraunaraz dezake metalean 
zehar, baina metal-motaren arabera, eragozpen ezberdinak gertatuko dira korrontearen 
iragatean. Erresistentzia hori oso txikia da metaletan eta infinitua isolatzaileetan. 
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Materialak duen erresistentzia handitzen den heinean, tentsio handiagoa behar da, 
korrontea metalean zehar pasarazteko. 

 
Eroale ona txarra baino gutxiago berotzen da, korronte-intentsitate bera pasarazten 

denean. Horregatik, puntu-soldaduraren prozesuak, beste aldagai guztiak berdin 
mantenduta, intentsitate gutxiago beharko du lan bera osatzeko. 

 
Erresistentzia elektrikoa materialak eramaten dituen aleazio-elementuen arabera 

alda daiteke. Bi edo hiru aleazio-elementurekin egindako aleazioak metal puruak baino 
erresistentzia handiagoa izango du beti. Bestalde, tenperatura igotzearekin erresistentzia 
elektrikoa handituz doa. 

 
Eroaleak eta isolatzaileak. Korronte elektrikoaren higidura ezin da gorputz 

guztietan lortu. Gorputz batzuetan elektroiak ezin dira mugitu eta ez-eroaleak edo 
isolatzaileak deritze (beira, portzelana, ebonita, kautxua ...). Beste batzuetan, korronte 
elektrikoa, elektroien higikortasun handiagoren bidez, erraz lortzen da, eta horregatik, 
gorputz eroaleak direla esaten da (metal guztien kasua). 
 
 Erresistentziaren unitatea. Korronte-transmisioa egiteko erabiltzen den 
hariaren luzera eta bere konposizioa kontuan hartuz neurtzen da erresistentzia-unitatea. 
Unitate horri Ohm deitzen zaio, eta 0º-tan, 1,063 m-ko luzera eta 1 mm2-ko sekzioa 
daukan merkuriozko zutabe baten erresistentzia du. 
 
 Erresistentziaren balioa. Ohm ikertzaileak erresistentziaren balioa aztertu 
zuen. Bere esperientzien arabera, erresistentzia luzerarekiko zuzenki proportzionala eta 
sekzioarekiko alderantziz proportzionala dela esan dezakegu. Horrela, 1 m-ko luzera eta 
1 mm2-ko sekzioa dauzkan burdin hari baten erresistentziari erresistibitatea deritzo. 
Beraz, l luzera eta S sekzioa dauzkan hariaren erresistentzia hauxe izango da: 
 

S
lR ρ=  

 
 R = Erresistentzia balioa, ohm-etan (Ω ) 

 ρ = Erresistibitatea, 
m

mm2
Ω -tan 

 l = Luzera, m-tan 
 S = Sekzioa, mm2-tan 
 

m
mm

l
SR

2
Ω≡→ρ  
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METAL BATZUEN ERRESISTIBITATE-TAULA (20 ºC-tan) 
 

Metalak Erresistibitatea 
ΩΩΩΩ mm2/m 

Eroankortasuna 
m/ΩΩΩΩ mm2 

Zilarra (Ag) 
Kobrea (Cu) 
Urrea (Au) 
Aluminioa (Al) 
Magnesioa (Mg) 
Wolframioa (W) 
Zinka (Zn) 
Burdina (Fe) 
Kromo-Nikel-Burdina (Cr-Ni-Fe) 
Platinoa (Pt) 
Eztainua (Sn) 
Altzairu gozoa (Fe + C) 
Beruna (Pb) 
Merkurioa (Hg) 
Burdinurtua (Fe) 
Ikatza (C) 

0,0163 
0,0175 
0,0222 
0,028 
0,0435 
0,059 
0,061 
0,10 
0,10 
0,111 
0,12 
0,13 
0,208 
0,941 
0,10 

40 

62,5 
57 
45 
36 
23 
17 
16,5 
10 
10 
9 
8,3 
7,7 
4,8 
1,06 
1 
0,025 

 
 
 

Erresistentziaren eta tenperaturaren arteko erlazioa. Eroaleen erresistibitatea 
material-motaren funtzioan dago (taulan ikus daitekeenez). Hala ere, tenperaturaren 
arabera ere aldatzen da. Horrela, material-motak eta haren tenperaturak eragin handia 
dute erresistibitate-aldagaian. Neurketa esperimentalek zera frogatu dute: metal hutsean 
erresistibitatea tenperaturarekin handituz doala; beraz, erresistentziaren aldakuntza 
tenperatura-aldakuntzaren funtzioan egongo da. 
 
1.2.2. Bero-propietateak 

 
Soldatzaile batentzat bero-propietaterik garrantzitsuenak honako hauek dira: bero-

-eroankortasuna, bero-dilatazioaren koefizientea, galdagarritasuna eta urtze-beroa. 
 
Bero-eroankortasuna eta bero-zabalkuntzaren koefizientea oso garrantzitsuak dira 

soldatzailearentzat; izan ere, propietate horiek, piezaren deformazioa gutxitzeko, 
soldadura-prozesuan zenbat eta nolako dispositiboak diren beharrezkoak erabakitzen 
dute. 

 
- Bero-eroankortasuna material baten barnetik suertatzen den bero-isurtzearen 

azkartasun-neurria da. Kobrearen eta burdinaren bero-eroankortasunak ezberdinak 
direla erraz ikus daiteke. 
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Kobrearen eta burdinaren bero-eroankortasun ezberdinak 
 
 

Bero-eroankortasuna, alegia, material bateko beroa eroateko ahalmena, aldagai 
batzuen arabera neur daiteke. Aldagaiak honako hauek dira: bero-unitatea, sekzioa, 
luzera, denbora eta bero-transmisioa eragiten duen tenperatura-tartea. 

 
- Bero-unitatea. Neurketarako erabiltzen den unitatea da. Pasatzen den bero-

kantitatea kontrolatuko duen unitatea. 
 
- Sekzioa. Sekzioa zenbat eta handiago izan, orduan eta bero gehiago pasatuko da. 
 
- Luzera. Transmisiorako erabiltzen dugun barra zenbat eta motzagoa izan, orduan eta 

azkarrago pasatuko da beroa. 
 
- Denbora. Denbora zenbat eta luzeago izan, orduan eta bero-kantitate handiagoa 

pasako da. 
 
- Tenperatura-tartea. Barraren mutur berotuak duen tenperatura zenbat eta handiago 

izan, orduan eta azkarrago pasatuko da beroa. 
 
 
 
 

 Kobrezko barra 

 Burdinazko barra 
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METAL BATZUEN BERO-EROANKORTASUNAREN TAULA 
 

Metala 
Bero-

-eroankortasuna 
Kcal/h m ºC 

Bero-eroankortasun 
erlatiboa  

% 

Zilarra (Ag) 
Kobrea (Cu) 
Urrea (Au) 
Aluminioa (Al) 
Zinka (Zn) 
Platinoa (Pt) 
Eztainua (Sn) 
Nikela (Ni) 
Burdina purua (Fe) 
Burdinurtua (Fe+C) 
Altzairu gozoa (Fe+C) 
Beruna (Pb) 
Wolframioa (W) 
Merkurioa (Hg) 

360 
319,93 
265 
179,96 
90,97 
60 
55,03 
44,96 
44,96 
41,95 
39,98 
30,1 
10,23 
8,4 

 %  100 
 % 88,7 
 % 73,6 
 % 49,8 
 % 25,3 
 % 16,7 
 % 15,2 
 % 12,5 
 % 12,5 
 % 11,6 
 % 11,1 
 % 8,4 
 % 2,8 
 % 2,3 

 
 
- Bero-dilatazioa tenperatura-aldaketa batek edozein gorputzetan eragiten duen 

dimentsioen zabalkuntza da, alegia, berotzeak metal guztietan dakarren dimentsioen 
handitzea. 

 
Dilatazio lineala: 

 
( )[ ]1212 1 ttll −α+=  

 
( )12112 ttllll −α=−=∆  

 
 

l2 = berotu ondoren gorputzak duen luzera 
l1 = berotu aurretik gorputzak duen luzera 
α = dilatazio-koefiziente lineala 
t2 = berotu ondoren gorputzak duen tenperatura 
t1 = berotu aurretik gorputzak duen tenperatura 
Δl = dilatazioa edo zabalkuntza 

 
Gorputzak dituen dimentsioak tenperatura-mailaren eta material-motaren arabera 

aldatzen dira. Material bakoitzak bere dilatazio-koefiziente lineala du. 
 
Dilatazio-koefiziente lineala (α) tenperatura-unitate baten berotzeak material 

batean eragiten duen luzera-aldaketaren eta haren hasierako luzeraren artean dagoen 
erlazioa da. Tenperaturaren funtzioan dago eta gorputzaren azken luzera erabakitzen du. 
Ikus ondorengo taula: 
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LUZERAKO DILATAZIO-TAULA 
(0 ºC-100 ºC bitarteko tenperaturetan, gradu zentigradoko eta metroko). 

 
Metala Dilatazio-koefizientea (αααα) 

Zinka 
Beruna 
Aluminioa 
Eztainua 
Zilarra 
Letoia 
Alpaka 
Brontzea  
Kobrea 
Urrea 
Nikela 
Altzairu gozoa 
Burdinurtua 
Platinoa 
Molibdenoa 
Tungstenoa 
Nikel-altzairua (% 36 Ni) 

0,000030 
0,000029 
0,0000238 
0,000023 
0,0000197 
0,0000185 
0,000018 
0,0000175 
0,0000165 
0,0000142 
0,000013 
0,000012 
0,0000105 
0,000009 
0,0000052 
0,0000045 
0,0000015 

 
 

Dilatazio-koefiziente kubikoa, gutxi gorabehera, lineala baino hiru aldiz 
handiagoa da. 
 
- Galdagarritasunak urtze-prozesuaren erraztasuna neurtzen du. Merkurioa da urtze-

-punturik baxuena duen metala (38,9 ºC-tan urtzen da) eta tungstenoa urtze-punturik 
altuena duena (3.400 ºC-tan urtzen da). 

Metal puru batek urtze-puntu definitua du. Metal-nahasturetan eta aleazioetan bi 
tenperatura hartu behar dira kontuan: fusioari hasiera ematen diona (solidus- 
-tenperatura), eta fusio-bukaerari dagokiona (likidus-tenperatura). 

 
- Urtze-beroa materiala egoera solidotik egoera likidora pasarazteko beharrezkoa den 

energia-kantitatea da. Beroa da erabiltzen den energia-iturria, eta materia solidoaren 
unitate bat likido bihurtzeko behar den bero-kantitateari bero-unitate deritzo. 

  
1.2.3. Bero-dilatazioaren eta bero-eroankortasunaren arteko erlazioa 

 
Bero-eroankortasunaren eta bero-dilatazioaren konbinaketak eragindako soldatu-

tako aldeen deformazioa gutxienera eraman daiteke, baldin eta soldatzaileak haren 
jatorria eta bilakaera ezagutzen baditu. 

 
Barra bat berotzen bada, osorik eta uniformeki, bere bolumena alde guztietatik 

handituko da. Hala ere, barrak dituen bi muturrei luzatzeko oztopoak jartzen baldin 
badizkiegu (tornuzil baten barailen artean edo dispositibo mugiezinen artean) eta 
lehenago bezala barra uniformeki berotzen badugu, muturreranzko dilatazioa ezinezkoa 
izango da, eta dilatazioa lodiera-dimentsioan soilik gertatuko da.  
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 Berotze eta dilatazio uniformeak Luzatzeko oztopoak eta dilatazioa lodieran 
 
 

Barra barruan izaten diren metal-higiduren emaitza, hura hozten eta uzkurtzen 
denean nabarituko da. Barra motzagoa eta lodiagoa izango da. Metala luzeran 
zabalduko zukeen dilatazio-neurri bera banatzen da zabaleran eta lodieran. 

 
Barra uniformeki berotu beharrean, zonalde batean egiten badugu, orduan, 

dilatazioa lokalizatua eta desberdina izango da. Zonalde horren inguruko metal hotzak 
alde guztietarako dilatazioa eragozten du. Azaleko dilatazioa, aldiz, bete-betean ematen 
da. 
 
 

 
 

Dilatazio lokalizatua 
 
 

Horrela, uzkurdura eta deformazioa bertan gertatzen dira. Aipatutako zonaldea 
hozten eta uzkurtzen hasten denean, berotzean gertatu den dilatazioak eragindako metal- 
-higiduraren zati bat iraunkor bihurtzen da, eta horrek uzkurtze desberdina eragiten du 
zonalde osoan; ondorioz, barran deformazioak eta barne-tentsioak sortzen dira. 

 
 

   
 Tenperaturaren aldaketak Deformazioa 
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Soldadura-prozesuetan dilatazioak eta uzkurdurak kontrolatu behar dira. Ondo-
rengo hiru aholkuak kontuan hartuz deformazioaren arriskuak kontrola daitezke: 

 
- Gutxitu uzkurtze-indarrak. Uzkurtze-indarrak gutxitzeko bidea gehiegizko solda-

dura ez erabiltzea da. Sobera dagoen material-ekarpenak ez du erresistentzia handi-
tzen, baina uzkurtze-indarrak eta ondorengo deformazioak areagotzen asko laguntzen 
du. 

 
- Erabili uzkurtze-indarrak deformazioa murrizteko. Soldadurako metal- 

-uzkurduraren indarra gure alde jartzeko erarik sinpleena hau da: soldatu aurretik, 
piezen arteko lerrokadura aldatzea, beren posiziotik kanpo jartzea eta geroko 
uzkurtzeak eragingo duen uzkurdura kontuan hartzea. 

 
- Orekatu uzkurtze-indarrak beste indar batzuekin. Soldatze-segida egokia 

erabiliz lor daiteke. Soldadura-kordoiak modu alternatiboan egiten ditugunean 
(kordoi bat alde batean eta hurrengoa kontrako aldean), kordoi baten uzkurtze-
-indarrek aurreko kordoiarenak orekatzen dituzte. 

 
 Printzipio berean oinarritutako beste aplikazio bat erabil daiteke: kordoiak tartekatuz 

egiten diren etenkako soldadurak, aldez aurretik pentsatutako segida bereziari 
jarraituz. 

 
 Kordoiari emandako mailukadak direla medio, soldadura tenkatu egiten da, eta 

horrek, hoztean, uzkurdurak izateko joeraren aurka jokatzen du. 
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Deformazioaren arriskuak kontrolatzeko gomendioak 
 
 
 
1.3. EZAUGARRI MEKANIKOAK 
 

Karga ezberdinen zamapean jartzen direnean, metalek duten portaera definitzen 
dute. Trakzio-erresistentzia, harikortasuna, gogortasuna eta hauskortasuna aipa ditza-
kegu garrantzitsuenetarikoen artean. Guztiak kontuan hartzekoak dira soldadura-
-prozesuetan. 

 
Azter ditzagun materialek dituzten ezaugarri mekanikoak banan-banan: 

 
1.3.1. Tentsioa 
 

Material batek deformazioari ematen dion barne-erresistentzia da. Indarraren eta 
azaleraren arteko biderkadura da; beraz, kg/mm2-tan neurtzen da. 

 

 Ez erabili gehiegizko soldadura 

 Egokia 

 Desegokia 

 Aldatu piezen arteko alineazioa 

 Erabili soldatze-segida egokia. Orekatu kordoiak 
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Tentsioa 
 

1.3.2. Deformazioa 
 

Tentsioa ematean, piezan sortzen diren forma eta dimentsioen aldaketa berezia da. 
 

                         
 

Deformazioa 
 
1.3.3. Elastikotasuna 
 

Materialek, esfortzu bat jasan ondoren, jatorrizko forma eta dimentsioak berres-
kuratzeko duten ahalmena da. 

 
- Elastikotasun-muga. Indarraren eraginez, bere jatorrizko forma galdu gabe, material 

batek jasan dezakeen zamarik handiena da. 
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- Elastikotasun-modulua. Elastikotasun-mugaren barne, tentsioaren eta deforma-
zioaren arteko erlazioa edo zatidura da (sekzio-unitateari dagokion kargaren eta 
luzapen unitarioaren arteko erlazioa). Emandako tentsio batekin, material baten 
deformazioa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da bere elastikotasun-
-modulua. 

 

 
 

Elastikotasuna 
 

1.3.4. Trakzio-erresistentzia 
 

Materialaren luzapena eragiten duten indarrei trabak jarriko dizkien erresistentzia 
da, hau da, luzapenari aurka egiteko materialak berak duen ahalmena. 
 

 
 

Trakzio-esfortzua 
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1.3.5. Konpresio-erresistentzia 
 
Materiala estutzen duten indarren aurka materialak berak duen erresistentzia da, 

hots, konprimitzen duten indarrak jasateko materialak duen ahalmena. 
 

 
 

Konpresio-esfortzua 
 

1.3.6. Makurdura-erresistentzia 
 

Materiala okertzen duten indarren aurka materialak duen erresistentzia da, alegia, 
okertzen duten indarrak jasateko materialak duen ahalmena. 

 

 
 

Makurdura 
 

1.3.7. Bihurdura-erresistentzia 
 

Materialak, bere ardatzaren inguruan, bihurritzen duten indarrei kontrajarriko dien 
erresistentzia da, hau da, biraketa-indarrak jasateko materialak duen ahalmena. 
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Bihurdura-esfortzua 
 
1.3.8. Ebakidura-erresistentzia 

 
Materiala ebakiduraren bidez zatitzen duten indarren aurka materialak duen 

erresistentzia da, hots, ebakidura-indarrak jasateko materialak duen ahalmena. 
 

 
 

Ebakidura-esfortzua 
 
1.3.9. Neke-erresistentzia 

 
Indar alternatiboak eta aldizkakoak jasateko materialak duen ahalmena da. 

 
1.3.10. Inpaktu-erresistentzia (erresilientzia) 

 
Kolpe-indarrak eta talka-esfortzuak jasateko materialak duen ahalmena da. 

 
1.3.11. Hauskortasuna 

 
Inpaktu-erresistentziaren kontrako ezaugarria da. Materiala hauskorra dela edo 

hauskortasun handia duela esaten dugunean, talkaz errazki hausten dela adierazi nahi 
dugu. 
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Hauskortasuna 
 
 

1.3.12. Zailtasuna 
 
Material batzuek, deformatu edo hautsi gabe, bat-bateko esfortzuak jasan 

ditzakete. Ahalmen horri zailtasuna deritzo. Materialak, hautsi gabe, kolpeak ondo 
jasaten dituenean, zailtasuna duela esaten da. Erresistentzia eta harikortasunaren 
konbinaketa da. 

 
 

1.3.13. Plastikotasuna 
 
Material solido batzuek, kanpotik jasandako presio edo indarraren menpean, haus-

turarik gabeko deformazio iraunkorra hartzeko duten ahalmenari deritzo. Xaflakor-
tasuna eta harikortasuna plastikotasunaren aldagarriak dira. 

 
 



26 

 
 

Plastikotasuna 
 
1.3.14. Xaflakortasuna 

 
Metal batzuek xafla mehe bihurtzeko duten erraztasuna da; beste hitzetan esanda, 

konpresio-esfortzuak erabiliz eta materialetan akatsik sortu gabe, metalak deformatzeko 
duen ahalmena da. Material forjatuek eta ijetziek izaten dute ahalmen hori. 
 
 

 
Xaflakortasuna 

 
1.3.15. Harikortasuna 

 
Materialek, pitzadurarik sortu gabe, hari meheetan luzatzeko duten ahalmena da, 

edo beste modu batera esanda, material batzuek hari bihurtzeko duten erraztasuna. 
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Harikortasuna 
 
1.3.16. Gogortasuna 

 
Material batek barneratua edo urratua izateari kontrajartzen dion erresistentzia da. 

Metal gogorrak, esaterako, erresistentzia handia kontrajartzen dio urratua izateari. 
 
 

 
 

Gogortasuna 
 

1.3.17. Isurpena 
 

Motel baino etengabe, material-akatsa edo pitzadura sortu arte, aurrera egiten 
duen deformazioa da. Normalean, berotzearekin batera dator eta tenperatura handietan 
gertatzen da. 
 
1.3.18. Propietate kriogenikoak 

 
Materialak oso tenperatura baxuetan kargaren menpean lan egin behar duenean 

izango duen portaera adierazten digute. 
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1.3.19. Zabalkuntza koefizientea 
 
1 ºC-ko igoerarekin materialak jasaten duen dimentsio-aldaketa unitarioa da. 
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2. METALEN EGITURAK (MIKROEGITURAK) 
 
 

Ondo bukatua dagoen pieza metalikoa mikroskopioarekin aztertzen dugunean, ale 
txiki batzuk ikus ditzakegu. Haietako ale bakoitzak atomo izeneko beste partikula 
txikiago batzuk eramaten ditu. Materia guztia atomoz osatuta dago.  
 
 
2.1. KRISTAL-SAREAK 
 

Aleak edo kristalak (askotan horrela izendatzen dira) forma eta tamaina ezber-
dinak izan ditzake. Atomoak kristal-sare forma hartzen duten egituren arabera kokatzen 
dira. Orokorrean, metal gehienen kristalak hiru kristal-sare mota ezberdinetan ordena-
tzen dira. 

 
Kristal-sarea, likidotik solidora pasatzerakoan, metal guztien atomoek hartzen 

duten ordenazio geometrikoaren irudikapena da. 
 
2.1.1. Gorputzean zentratutako kristal kubikoak 
 

Ondorengo irudian ikus dezakegun kristal-sarea gorputzean zentratutako sistema 
kubikoa da. Bederatzi atomo ditu eta bere antolaketa hau da: kuboko erpin bakoitzean 
atomo bat eta azkena zentroan. Kristal-mota hau metal askotan (burdina, molibdeno, 
kromo, kolumbio, wolframio eta banadioan) aurkitzen dugu. 
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Gorputzean zentratutako sistema kubikoa 
 
 

2.1.2. Aurpegietan zentratutako kristal kubikoa 
 
Bigarren kristal-sarea aurpegietan zentratutako sistema kubikoa da. Aluminioa, 

nikela, kobrea, beruna, platinoa, urrea eta zilarra bezalako metaletan aurki daiteke 
kristal-sare hau. Irudian agertzen den eran kokaturik 14 atomo ditu (erpinetan eta 
aurpegi-zentroetan). 
 

 
 

Aurpegietan zentratutako sistema kubikoa 
 
 

2.1.3. Kristal hexagonal trinkoa 
 

Hirugarren kristal-sarea sistema hexagonal trinkoa izenekoa da. Sare-mota hau 
duten metalen artean, kadmioa, bismutoa, kobaltoa, magnesioa, titanioa eta zinka aipa 
ditzakegu. Kristalak 17 atomo ditu, irudian agertzen direnak. 
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Sistema hexagonal trinkoa 
 

Aurpegietan zentratutako sistema kubikoan kristal bihurtzen diren metalak, 
orokorrean, harikortasun handikoak dira (plastikoak eta lanerako errazak). Sistema 
hexagonal trinkoan kristalizatzen diren metalek, zirkonioa eta titanioa izan ezik, ez dute 
plastikotasunik. Horregatik, hotzetan taxutzea ezinezkoa da. Gorputzean zentratutako 
sistema kubikoko metalek erresistentzia gehiago dute; hala ere, hotzetan taxutzeko 
zailagoak dira. 

 
 
2.2. METALEN KRISTALIZAZIOA 

 
Metal guztiak kristal-formaz solidotzen dira. Bestalde, metal bakoitzak kristal 

bihurtzeko berariazko sistema dauka. Metaletan, tenperatura aldatzean, kristal-
-egituraren aldaketa gertatzen da. Esate baterako, burdinak, giro-tenperaturan, 
gorputzean zentratutako kristal-sare kubikoa osatzen du. Hala ere, 910 ºC-ko 
tenperaturarekin aurpegietan zentratutako sistema kubikora aldatzen da. 
 
2.2.1. Solidotzea. Hozte-abiadura. Ale-tamaina 

 
Hozte-prozesuan metal urtuak bero-energia galtzen du, airearekin eta molde-

-paretekin duen kontaktuaren eraginez. Solidotze-tenperatura lortzen duenean, meta-
laren atomoek egitura kristalino berezia hartzen dute. Kristalak ausazko eran eginez 
doaz, likidoak energia gutxien duen puntuetan. Zenbat eta hozte-abiadura handiagoa 
izan, orduan eta une bakoitzean osatzen den kristal-kopurua handiagoa da. Horrela, eta 
aldi berean, hazten ari diren kristalen kopurua handitzearekin, solidotutako metalaren 
ale-tamaina txikitzen da. 
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Tenperaturaren arabera gertatzen diren ale-tamainak 
 
Ale-tamainak materialaren propietateetan oso eragin handia du. Horrela, ale 

txikiko altzairuak ale handikoak baino ezaugarri mekaniko aberatsagoak izaten ditu. 
Esandako guztiaren arabera, oinarrizko metalaren ale-tamaina mantentzeko solda-
tzaileak neurri zorrotzak hartu behar ditu. Gehiegizko berotzeak hozte-abiadura txikia 
eragiten du. Horrek ale handiko egitura sortu eta soldaduraren hauskortasuna handitzen 
du. 

 
 
2.3. BEROTZEAK ALTZAIRUEN EGITURAN ERAGITEN DITUEN 

ALDAKETAK 
 
Altzairua, burdina eta karbonoa batuz lortutako aleazioa, 830 ºC-ko tenperaturara 

berotzen denean, perlita-aleak gorputzean zentratutako egitura batetik aurpegietan 
zentratutako egitura batera pasatzen hasten dira. Burdin atomoen azken disposizio horri 
gamma burdina deritzo. 

 
Gainera, altzairuak bere tenperatura kritikoa lortzen duenean (tenplaketaren bidez 

altzairua gogortzeko erabili behar den tenperaturatik gora), burdin karburoa burdina eta 
karbonoan banantzen da. Horrela, karbonoa uniformeki banatzen da burdinan zehar. 
Prozesuan lortzen den produktua austenita izendatzen da. 

 
Tenperatura kritikoaren gainetik berotzen jarraitzen badugu, urtze-tenperaturara 

iritsi arte, ale-tamaina handituz doa. Altzairua urtzen denean, egitura kristalinoa erabat 
desegiten da, atomoak aske gelditzen dira eta beren arteko erlazio definitua galtzen da. 

 
 

2.4. HOZTE-LANAK ALTZAIRUEN ALE-EGITURETAN DITUEN 
ONDORIOAK 

 
Metala urtze-tenperaturatik giro-tenperaturara baldintza bereziekin hozten bada, 

arestian aipatutako aldaketa horiek kontrako bidea hartzen dute. Aldaketa-prozesuak 
alderantziz gertatzen dira. 
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Metala hozten den bitartean, burdin kristalaren solidotzea martxan jartzen da. 
Horri austenita-aleen kristalizazioa jarraitzen zaio, solidotze osoa lortu arte. 
Altzairuaren solidotzea gertatzen den tenperaturetan, solidotze-maila desberdinak izaten 
dira, egoera oretsutik egoera solidora. Egoera oretsuan aurkitzen den bitartean, erraz 
taxutu edo deforma daiteke. Aldiz, egoera solidora iritsi eta gero, nahiz eta beroa 
mantendu, presio edo kolpe handiz bakarrik taxu daiteke. 

 
Metal solido hori hozten jarraitzen badugu, tenperatura jaisten den neurrian, 

austenita uniformeki uzkurtuz doa. Aldaketa-tenperaturara iristen denean, tenperatura 
denbora batez mantentzen da, eta orduan gamma burdina alfa burdina bihurtzen da. 
Aldi berean, burdin karburoek eta burdina puruek perlita-aleak sortzen dituzte. 

 
Egoera likidotik egoera solidora pasatzean gertatzen den materialaren aldakuntzan 

hozte-abiadura garrantzi handiko aldagaia da; izan ere, horren arabera antolatzen da 
atomoen azken egitura. Adibidez, % 0,83 karbono duen altzairua bere tenperatura-
-mugaren azpitik azkar hozten bada, lehen aztertutako aldaketa batzuk ez dira gertatzen. 
Ondorioz, martentsita izeneko konposatu berria agertzen da. Konposatu horrek oso 
gogortasun eta hauskortasun handiak ditu; altzairua bi propietate horiekin gelditzen da. 
Aitzitik, altzairu bera polikiago hozten bada, bere azken egitura harikortasun handikoa 
izango da. 
 

 
Tenperaturaren eta hozte-abiaduraren arabera gertatzen diren ale-tamainaren aldaketak 
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3. KARBONOAK ALTZAIRUETAN DUEN ERAGINA 
 
 

Karbonoa da altzairuetan dagoen aleazio-elementurik garrantzitsuena. Karbono 
handiko altzairuen egitura eta propietateak hark erabakitzen ditu. Altzairuen 
gogortasuna eta erresistentzia karbono-kopuruaren eta materialaren mikroegituraren 
menpean daude. Poliki hoztutako karbono-altzairuek nahiko biguna den perlita- 
-mikroegitura dute. Aitzitik, azkar hoztutakoek oso hauskortasun, erresistentzia eta 
gogortasun handiko martentsita-mikroegitura izaten dute. 

 
Giro-tenperaturan karbono-altzairu baten atomoak gorputzean zentratutako 

sistema kubikoan antolatzen dira (alfa burdina). Egitura-ale bakoitzak burdina puruzko 
(ferrita) eta burdin karburozko (zementita) geruza-konbinaketak osatzen ditu. Zementita 
oso gogorra da; aldi berean, harikortasunik ez duen konposatua. Altzairuak % 0,83 
karbono baldin badauka bere egitura osoa perlitikoa da, hots, bere aleak ferrita eta 
zementitaren geruza-konbinaketekin eginak daude. Egoera horretan dagoen altzairuari 
eutektoide deritzo. 

 
Altzairuak % 0,83 karbono baino gutxiago baldin badauka ferrita-aleak eta 

perlita-aleak nahasturik egoten dira, eta osatzen duten egitura ferritiko-perlitikoa da. 
Altzairu horri hipoeutektoide deritzo. 

 
Altzairuak % 0,83 karbono baino gehiago baldin badauka, perlita eta zementita 

nahasturarekin eginiko egitura sortzen da. Metalografia munduan nahastura hori duen 
altzairuari hipereutektoide deritzo. 

 
Orokorrean, industrian erabiltzen diren altzairuak % 0,83 karbono baino gutxiago 

dutenak dira, alegia, hipoeutektoide izenekoak. 
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Karbono-altzairuen lagin metalografikoak 
 
 
3.1. ALTZAIRUEN KONPOSATUAK ETA HAIEN EZAUGARRIAK 

 
Altzairuetan, karbonoa zementita-konposatu bezala aurkitzen da, modu konbina-

tuan edo disolbatuan. Oso arraroa da grafitoa karbono-konposatu bezala aurkitzea. 
Altzairuen konposaturik garrantzitsuenak hauek dira: 
   

 
 

Altzairuen konposatuak 
 

3.1.1. Ferrita 
 

Purutasun handiko alfa burdina da. Silizio eta fosforoko ezpurutasunak ohi ditu. 
Metal batzuek (nikela, aluminioa, manganesoa, kobrea eta kromoa) ferrita-konposatuan 
erabat disolbatzen dira. 

 

 Ferrita 

 732 ºC-tan tenplatua. Perlita 
 ferrita eta martentsita 

 750  ºC-tan tenplatua. Ferrita   
 eta martentsita 

 775  ºC-tan tenplatua. Ferrita   
 eta martentsita 

 790  ºC-tan tenplatua.   
 Martentsita 

 Perlita  Zementita  Martentsita 
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Ezaugarri mekanikoak: 
- Trakzio-erresistentzia: 28 kgf/mm2. 
- Luzapena: % 35. 
- Gogortasuna: Brinell 90 unitate. Altzairuen konposaturik bigunena da. 

 
3.1.2. Zementita 
 

Burdin karburoa da (Fe3C); % 6,67 karbono du. Altzairuen konposaturik 
gogorrena da. Oso hauskorra da. 

 
Ezaugarri mekanikoak: 

- Gogortasuna: Rockwell C 68 unitate baino gehiago ditu. 
 

3.1.3. Perlita 
 

Ferrita(Fe) eta zementitako (Fe3C) geruza alternatiboz osatutako konposatu 
eutektoidea da. Altzairu arruntean % 0,89 karbono du. 

 
Ezaugarri mekanikoak: 

- Trakzio-erresistentzia: 55-70 kgf/mm2.  
- Luzapena: % 20-28. 
- Gogortasuna: Brinell 200-250 unitate.  

 
3.1.4. Austenita 

 
Gamma burdinazko eta burdin karburozko soluzio solidoa da. A1 lerroak duen 

tenperatura kritikoaren gainetik egonkortzen da. Altzairu herdoilgaitzetan (% 18 Cr eta 
% 8 Ni duten aleazioetan) giro-tenperaturan egonkortzen da. Higadura-erresistentzia, 
harikortasuna, zailtasuna dituen konposatu biguna da. 

 
Karbono-atomoak aurpegietan zentratutako kristal kubikoko erpinetan desorde-

naturik daude. 
 

Ezaugarri mekanikoak: 
- Trakzio-erresistentzia: 88-105 kgf/mm2.  
- Luzapena: % 20-23. 
- Gogortasuna: Brinell 300 unitate.  

 
3.1.5. Martentsita 
 

Altzairu tenplatuen konposatua da. Alfa burdinazko eta burdin karburozko soluzio 
solido gainsaturatua da. 

 
Austenita azkar hozten denean, zementita kanporatzea ezinezkoa da; horregatik, 

hozte-abiadura azkarragatik kristal-egituratik kanporatuak ezin izan diren austenitaren 
karbono-atomoak, alfa burdina egituran sarturik, martentsita izeneko hondar-
-konposatua ematen du. 
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Ezaugarri mekanikoak: 
- Trakzio-erresistentzia: 170-250 kgf/mm2.  
- Luzapena: % 0,5-2,5. 
- Gogortasuna: Rocwell C 50-60 unitate. 
- Magnetikoa da. 

 
 
 
3.2. ALTZAIRUEN EGITURA ETA ERRESISTENTZIA ALDATZEN 

DITUZTEN FAKTOREAK 
 

Metala hotzean lantzen dugunean (forja, mailuketa, ijezketa ...), ferrita- eta 
perlita-aleak txikitzen dira. Horrek materialaren gogortasuna eta erresistentzia handitu 
egiten ditu. 

 
Lana hotzean egin eta gero, metala berotuz eta gero poliki hoztuz, ale-tamaina 

berriro handitzen da. Modu horretan materialak erresistentzia galtzen du eta bigundu 
egiten da. Beste metal batzuen ale-tamaina berotze-prozesu batez eta ondoren datorren 
hoztearen bidez txikitzen da. Erresistentzia, ordea, asko handitzen da. Adibidez, 
karbono-kantitate handiko altzairu bat tenperatura konkretu batera berotzen badugu eta 
geroago uretan edo oliotan (tenplaketa-tratamenduan) azkar hozten bada, metalak ale-
-tamaina txikia mantenduko du. Aitzitik, altzairu bera, denbora luzez berotzen badugu 
edo bere tenperatura kritikoa baino tenperatura handiagoa hartzen badu, ale-tamaina 
handituz joango da eta materiala hauskor gertatuko da. Horrek aleazio-altzairuen 
soldaduran garrantzi berezia du; beraz, kontuan hartu beharrekoa da. 

 
Karbono-kantitate txikiko altzairuetako soldaduran aztertutako egitura-aldaketaren 

arazoa ez da hain larria. Aleazio-altzairuetan eta karbono-kantitate handiko altzairuetan, 
ordea, egitura-aldaketak eta ale-tamainak oso eragin zuzena dute haien erresistentzian. 
Gauzak horrela, soldadura-prozesuan kontu handiz aritu behar da; izan ere, berotze 
handiak edo hozte-garaian emandako tratamendu ezegokiak materialaren egitura erabat 
alda dezake. 

 
 
 
3.3. BURDINAREN ETA KARBONOAREN OREKA-DIAGRAMA 
 

Fe-C diagrama batek karbono-altzairuetan karbono-kantitatearen eta tenpera-
turaren arabera sortzen diren konposatu kimiko ezberdinen egitura metalurgikoak 
adierazten dizkigu. Horrek soldagarritasun-arazoak ulertzen lagunduko digu. 

 
Diagrama hau erraz uler daiteke; horretarako, ezkerretik eskuinera aztertuko dugu. 

Burdina puruak 3 fase solido ditu: lehenengoan, giro-tenperaturan alfa burdina egon-
korra da; bigarrenean, alfa burdina (ferrita) 910 ºC-ko tenperatura gainetik berotuz 
gamma burdina (austenita) bilakatzen da; hirugarrenik, 1.400 ºC-ko tenperaturara bero-
tzen dugunean, austenita delta burdina bihurtzen da. Hortik aurrera, 1.539 ºC-ko tenpe-
ratura lortzen denean, delta burdina urtu egiten da. 

 
Alfa burdinak 788 ºC-tik 910 ºC-raino bere propietate magnetikoak galtzen ditu. 
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Karbono-kantitatearen arabera sortzen diren konposatuak ondorengo taulan ikus 
daitezke: 
 
 

Karbono-kantitatea % -tan Eratutako konposatua 

% 0,04  
% 0,04-% 0,89  

% 0,89 
% 0,89-% 1,76 
% 1,76-% 4,3 

% 4,3 
% 4,3-% 6,67 

% 6,67 

Ferrita  
Ferrita eta perlita 

Perlita (eutektoide) 
Perlita eta zementita 

Perlita, zementita eta ledeburita 
Ledeburita (eutektiko) 

Ledeburita eta zementita purua 
Zementita purua 

 
Ondorengo irudian burdinaren eta karbonoaren oreka-diagrama ikus daiteke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burdinaren eta karbonoaren oreka-diagrama 
 
 
Burdinaren eta karbonoaren diagrama aztertzen badugu, lerro eta puntu berezi 

batzuk ikusi ahal izango ditugu. Horien artean: 
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A. Lerro bereziak: 

- ACD lerroa likidoen lerroa da; hortik behera eta tenperatura jaisten den heinean, 
sistemaren aleazioak solidotzen hasten dira. 

- AECF lerroak, solidoen lerroak, alegia, solidotzearen bukaera markatzen du; 
horrela, prozesu hori zer tenperaturatan gertatzen den adierazten digu. 

- ECF lerroa eutektikoa da; 1.130 ºC-ko tenperatura du eta bertan hondar-likidoa 
ledeburita bilakatzen da. 

- A1 lerroa eutektoidea da; 723 ºC-ko tenperatura du eta bertan austenita perlita 
bihurtzen da. 

 
B. Puntu bereizgarriak: 

- A puntuak burdina purua solidotzeko behar duen tenperatura (1.539 ºC) erakusten 
du. 

- C puntuak aleazio berezi bat markatzen du. Aleazio berri horri eutektiko deritzo; 
% 4,3 karbono du eta austenita eta zementita konposatuen nahastura da. 
Nahastura horrek duen izena ledeburita da. 

- E puntuak alfa burdinak duen karbono-disolbagarritasun handiena adierazten du; 
% 1,76 karbono du eta altzairuen eta burdinurtuen artean dagoen muga erakusten 
du. 

- D puntuak aztertzen ari garen oreka-diagrama mugatzen du; % 6,67 karbono du, 
beraz zementita purua da. 

- S puntua eutektoide puntua da; bertan austenita perlita bilakatzen da eta haren 
aleazioak % 0,89 karbono du. 
 
Tenperatura eta karbono-kontzentrazio ezberdinek eragiten dituzten bilakaerak 

aztertu ahal izateko sei aleazio bereziri begiratuko diegu: 
 

- I aleazioa: % 0,5 karbonoa duen aleazioa (hipoeutektoidea). 1. puntutik gora 
egoera likidoa soilik dago. Hortik behera, aleazioak, tenperatura galduz, austenita 
konposatuaren eraketa aurrera eramaten du. 2. puntuan solidotze-prozesua bukatzen 
da. 3. puntuan gamma burdina pixkanaka ferrita edo alfa burdina bihurtzen da. 
Ferrita-kristalak agertzen diren heinean, hondar-austenita karbonoa hartuz aberastuz 
doa eta 4. puntuan, % 0,89 karbono lortzen duenean, perlita bilakatzen da. 

 
- II aleazioa: % 0,89 karbono duen aleazioa (eutektoidea). Aurreko aleazioaren 

hozte-prozesu bera darama eta sortzen diren konposatuak berdinak dira; hala ere, 
ezberdintasun nabarmen bat dago: 3. puntua desagertzen da, zeren austenita guztia 
zakarki perlita bihurtzen baita. 

 
- III aleazioa: % 1,2 karbono duen aleazioa (hipereutektoidea). 5. punturaino 

aurreko aleazioen prozesu bera jarraitzen du; bertan zementita-kristalak banantzen 
hasten dira (Acm lerroak aldaketa horren muga erakusten du). Gelditzen den 
austenita karbonoa galduz doa eta 723 ºC-tan (6. puntuan) haren karbono-
-portzentajea % 0,89koa denean, bat-batean perlita bilakatzen da.  

 
- IV aleazioa: % 3,2 karbono duen aleazioa (hipoeutektikoa). Solidotze-prozesua 7. 

puntuan hasten da, austenita konposatuaren eraketari ekinez. Hondar-likidoa lerro 
eutektikora iristen denean, guztia ledeburita bilakatzen da (8. puntuan). Tenperatura 
jaisten den heinean, austenita konposatua zementita eutektikoa jariatuz doa. Karbo-
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noa galduz doa eta 9. puntuan perlita bilakatzen da. Ledeburita konposatuak % 52 
zementita eta % 48 austenita ditu. Austenita hori ere perlita egiten da. 

 
- V aleazioa: % 4,3 karbono duen aleazioa (eutektikoa). Aurrekoa bezalakoa da; 

hala ere, C puntuan ledeburita konposatuaren solidotze bat-batekoa gertatzen da. 
 
- VI aleazioa: % 5,4 karbono duen aleazioa (hipereutektikoa). 10. puntuan 

zementita-kristalen eraketa hasten da. Fase likidoan gelditzen den guztia CD 
lerroaren arabera karbonoa galduz doa, eta 1.130 ºC-ko tenperaturan, % 4,3 karbono 
lortzen duenean, ledeburita solidotzen da. 

 
 
3.4. ALTZAIRUA EKOIZTEKO PROZESUA 
 

Naturan burdina ez dugu egoera puruan aurkitzen; horregatik, industriak erabil-
tzen duen burdina lortu ahal izateko, hura duten mineralen bilakaera-lanak oso 
beharrezkoak dira. 

 
Burdin mineralak nahasturak dira eta burdinarekin batera beste zenbait material 

desegoki eramaten dituzte. Material horiek, lehendabizi, mineraletik banantzen dira, eta 
ondoren, gelditzen diren oxidoak erredukzio-prozesu batetik pasatzen dira, oxigenoa 
galtzeko. 

 
Burdin mineralak urtzeko, berotze handiak eta oxigenoarekin batera konposatuak 

osa ditzaketen gaiak behar dira. Gai horiek, berotzearen poderioz, eta erredukzio-
-prozesu baten bidez, mineralak askatzen duen oxigenoarekin lotzen dira; ondorioz, CO 
eta CO2 gasak isurtzen dira. 

 
Karbonoa siderurgia-produktu guztietan dago proportzio ezberdinetan, eta horren 

menpean daude burdin produktuen propietateak, ezaugarriak eta azken itxura. 
 
Burdin produktuak 3 talde handitan sailka daitezke: burdina, burdinurtuak eta 

altzairuak. Ondorengo taulan 3 talde horien ezaugarri batzuk ikus daitezke: 
 

 
Izena C Konposizioa  Urtze-tenperatura Propietateak 

Burdina % 0,025 1539 ºC Xaflakorra, ez da tenplatzen 
Altzairua % 0,025-% 1300 ºC Xaflakorra, forja eta tenpla daiteke 

Burdinurtua % 1,76-% 6,67 1130 ºC Ezin da forjatu, hauskorra 
 
 
- Burdinurtuen ekoizpena. Meategietatik burdin mineralak (oligistoa, magnetita, 

siderita), ikatza eta urtugarriak (kareharriak) ateratzen dira, eta labe garaira 
garraiatzen dira. 

 
Labe garaian, berotze handiaren eraginez, burdin oxidoaren erredukzio-prozesua 
gertatzen da. Horrela, batetik, lehenengo fusioa edo arrabioa, eta bestetik, errepideen 
asfaltatze-lanetan erabiliko diren zepa-hondakinak, lortzen ditugu. 



42 

Prozesua egin ahal izateko, aldez aurretik Cowper berogailu handietan konpresore 
batek bidaltzen dion aire konprimitua berotzen da eta labe garaira sartzen da. 
 
Arrabioa, totxoak eginda, kubilotera eramaten da eta hortik burdinurtu xaflakorraren 
labera (material hori burdinurtuzko piezak lortzeko erabiliko da). 
 

- Altzairuen ekoizpena. Labe garaitik ateratako arrabio likidoak bi bide har ditzake: 
lehenengoan, nahasgailura eramaten da, hortik Bessemer bihurgailura (aire-korronte 
batek karbonoa oxidatzen du eta burdinurtua altzairu bihurtzen da) eta azkenik, 
lingote-ontzira (totxo horretatik altzairurtuzko piezak ekoiztuko dira); bigarrenean, 
txatarrarekin (burdin oxidatuarekin) nahastuta Martin Siemens labera eramaten da 
(bertan txatarrak duen oxigenoak materialaren karbono galtzea dakar, eta ondorioz, 
altzairua lortzen da), lortzen diren totxoak Pit labean bero mantentzen dira, eta gero, 
perfilak, barrak eta xaflak lortzeko ijezketa-prozesua egiten da. 

 
Altzairu bereziak ekoiztu ahal izateko Bessemer bihurgailuan edo Martin Siemens 
labean lortutako altzairuak, aleazio-metalekin nahastuta, arragoen labera eta labe 
elektrikora eramaten dira (bertan altzairuek, erabilpenaren arabera, aleazio-
-elementuak eta karbonoa hartzen dituzte beharrezko proportzioetan) eta lortzen 
diren totxoak altzairurtuzko piezak ateratzeko moldera eramaten dira pieza 
moldatuak lortzeko, edo bestela, lingote-ontzira ijezketa-prozesua egiteko. 
 
Altzairuak eta burdinurtuak ekoizteko egiten den prozesua ondorengo eskeman ikus 
daiteke:  
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Altzairuak eta burdinurtuak ekoizteko egiten den prozesua 
 

1. Meategiak; 2. Burdin minerala; 2a. Ikatza; 2b. Kareharria; 3. Labe garaia; 3a. Hauts-bereizgailua;               
3c. Konpresorea; 3b eta 3d. Cowper berogailuak (batek airea berotzen du eta bestea, bitartean, berotua 

izaten da labe garaian dauden gas berotuek eraginda); 4. Lehen fusioa edo arrabioa; 4a. Zepak; 4b. Arrabio 
likidoa; 5. Kubilotea; 6. Burdinurturako moldea; 7. Burdinurtu xaflakorra prestatzeko labea; 8. Nahasgailua; 

9. Txatarra; 10. Martin Siemens labea; 11. Bessemer bihurgailua; 12. Altzairurturako moldea; 13. Totxoa;    
14. Totxoak bero mantentzeko Pit labea; 15. Ijezkailua; 16. Aleazio-metalak; 17. Arragoen labea; 

 18. Labe elektrikoa 
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3.5. SOLDADURAN GERTATZEN DIREN METALURGIA-ALDERDIAK 
 

Hoztean, soldadura-prozesuetan gertatzen diren metalurgia-alderdiak, burdinur-
tuzko piezetan ematen direnen aldean, oso ezberdinak dira. 

 
Soldaduran urtutako metala segundo gutxitan solidotzen da. Urtzen den metal-

-bainua txikia da eta bere tenperatura galdaketa-labeetan izaten direnak baino altuagoa 
da. Soldadurako metal-bainuak dituen hozte azkarrek metal urtuan hasita dauden 
erreakzio kimikoak bukatzeko denborarik ez dute uzten. 

 
Karbono-kantitate txikiko altzairu batean, kordoia aurrera doan bitartean, eginiko 

soldaduraren tenperatura jaitsi egiten da; batetik, beroa oinarrizko metalera zabaltzen 
delako, eta bestetik, atmosferara doazen erradiazioek metala solidotzen dutelako. 

 
Ondorengo irudian soldadura-bainuan urtutako metalaren solidotze-prozesua ikus 

daiteke: 

 
 (a) Hozte-irudia eta eratzen diren egiturak (b) Urtze-bainuaren inguruan  
  dauden isotermak 
 

Soldadura-kordoiaren ondoan dagoen guneari berotzearen eraginpeko gunea 
deritzo. Irudian azaltzen diren gune ezberdinak eta beren egiturak aztertuko ditugu 
ondoren. Urtze-bainuaren ondoan burutu gabeko urtze-gunea dago. Bertan metalak 
tenperatura handia hartzen du, eta ondorioz, ale-tamaina handiko egitura sortzen da. 
Kordoitik urruntzean, tenperatura eta gainberotzea jaitsi egiten dira eta horrekin batera 
ale-tamaina txikituz doa. Normalizazio-eremuan alea txikia da; izan ere, berotze-
-denbora ez da nahikoa austenita-aleak handituz joan daitezen. Berkristalizazio 
betegabeko eremuan perlita-aleak gero eta txikiagoak egiten dira. Kristalizazio-eremuan 
aleak errekuperatzen dira eta berotu aurreko tamaina hartzen dute. 

 
 Berotzearen eraginpeko guneetan izaten diren egitura-aldaketak karbono-

-kopuruaren eta altzairuen aleazio-elementuen arabera gertatzen dira. 
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Egitura-aldaketa horiekin propietate mekanikoak ere aldatzen dira. Horrela, 
normalizazio-eremuan metala hobetzen da eta oinarrizko materialak baino erresistentzia 
handiagoa lortzen du. Gainberotua izan den metalak harikortasuna eta inpaktu- 
-erresistentzia (erresilientzia) galtzen ditu. 

 
Gogortasuna ere aldatzen da egitura ezberdinetan. 

 
 
3.6. SOLDADURAN BEROTZEAK ERAGITEN DITUEN EFEKTUAK 
 

Soldadura-prozesuan gune batzuetan hozte azkarrak gerta daitezke, puntu 
gogorrak eginez eta kordoian arrailak eta pitzadurak sortuz. Gainera, kontuan hartu 
behar da, piezaren gune bat urtze-egoeran dagoen bitartean, beste pieza-guneetan oso 
tenperatura ezberdinak daudela, puntu batzuk urtze-tenperaturatik hurbil, eta beste gune 
batzuk, berriz, giro-tenperaturan (hotz). Horrek berekin dakar gune batzuetan egitura 
kristalinoa guztiz hautsita edo haustear egotea, eta beste guneetan berkristalizazioa 
hasita izatea. 

 
Karbono-kantitate handiko altzairuak soldatzen direnean, egitura-aldaketak ekidi-

teko neurriak hartzen ez badira, bai aurreberotzeekin edota hozte-abiadura jaistearekin, 
soldadura oso hauskorra geldituko da eta pieza baliogabetua izango da. 

 
Malgutasun handiko altzairu-pieza bat soldatzen dugunean, adibidez, malgukia 

edo erresortea, soldadura-prozesuan gertatzen den berotzeak pieza baliogabetuko duen 
malgutasun eza sor dezake. 

 
Kontuan izan tenplaketa-tratamendua erabiliz gogortutako pieza soldatzen 

dugunean, bere gogortasuna galdu ohi duela. Askotan, soldadura egin ondoren, piezek 
hasierako ezaugarriak berreskuratzeko balioko duen tratamendu termikoa pasatu behar 
dute. Garbi dago edozein aleazio-altzairu edo karbono-kantitate handiko altzairu 
soldatzeko berotze- eta hozte-prozesuek dakartzaten ondorioak oso ongi ezagutu behar 
ditugula. Horrela, neurriak har ditzakegu eta nahi ez ditugun arazoak (materialaren 
propietate-galtze hori, besteak beste) ekidin ditzakegu. 

 
 

3.7. TRATAMENDU TERMIKOAK 
 

Tratamendu termikoak tentsioak kentzeko eta metal-aleazioak biguntzeko 
(suberaketa) edo gogortzeko erabat edo partzialki (tenplaketa osoa edo azalekoa) 
erabiltzen diren prozesuak dira. Soldatzaileak prozesu horien ezagutza izan behar du; 
izan ere, egoera askotan soldaduran egiten diren berotze- eta hozte-lanak ondo 
kontrolatuak eraman behar dira, tratamendu batek materialaren egitura alda ez dezan. 

 
3.7.1. Tratamendu termikoen oinarriak 

 
Burdinazko barra bat hausten badugu, haustura-gunea aletsua dela ikusiko dugu 

(alearen tamaina begiz antzeman daiteke). Lupa batek tamaina hori garbiro ikusten 
lagunduko liguke. Mikroskopio batek, berriz, ale bakoitza metal baten ordenaketa 
geometriko berdinaz osaturik dagoela ikusten lagunduko liguke, horrexek ematen baitie 
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metalei kristal-egitura. Azkenik, kristal-egitura hori osatzen duten kristal desberdinak 
atomoz osaturik dagoen sare espazial jakin baten arabera antolatzen dira. 

 
 

 
 

Metalek duten ordenaketa geometrikoa 
 

Kristalen sare espaziala eta bere ordenazioak metal-motaren arabera aldatzen dira. 
Metal edo aleazio batzuen kristalak, berriz, tenperaturaren arabera aldatzen dira. 
Adibidez, burdina puruak honako aldaketa hauek ditu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Barra hautsia eta bere 
 haustura-azalera 

 Haustura-gunea aletsua 
 da. Ale-tamaina ikus  
 daiteke            

 Mikroskopioa erabiliz, ale  
 bakoitzak duen ordenaketa 
 geometrikoa antzematen da 

 Atomoz osaturik dagoen kristal-egitura 
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Tenperaturaren arabera burdina puruak dituen kristal-egituraren aldaketak 
 

- Alfa burdina: 788 ºC-tik azpiko tenperaturan sortzen den egitura da. Gorputzean 
zentratutako kristal kubikoek osatua dago. Oso magnetikoa da. 

 
- Beta burdina: 788 ºC-910 ºC bitarteko tenperaturetan sortzen den egitura da. Gorpu-

tzean zentratutako kristal kubikoek osatua dago. Aurrekoak baino tamaina 
handiagoko kristalak ditu. Magnetikotasun gutxikoa da. 

 
- Gamma burdina: 910 ºC-1.400 ºC bitarteko tenperaturetan sortzen den egitura da. 

Aurpegietan zentratutako kristal kubikoek osatua dago. Aurrekoek baino tamaina 
handiagoko kristalak ditu. Ez-magnetikoa da. 

 
Tenperaturaren araberako transformazio horiek, propietate kimikoak aldatu gabe 

gorderik, kristal-egitura eta propietate fisikoak (gogortasuna, erresistentzia ...) alda 
ditzakete; transformazio-mota horiei alotropikoak deritze. 

 
Metaletan transformazio alotropikoak eragiten dituzten tenperaturei puntu kritiko 

deritze. 
 

3.7.2. Altzairuen portaera 
 

Jakina denez, altzairua burdinaz eta karbonoz osaturik dago eta karbonoa 
burdinarekin disolbaturik edo konbinaturik aurkitzen da, konposatu berriak osatuz 
(zementita, martentsita ...). Elementu baten ala bestearen osaketa, burdinaren egoera 
alotropikoen eta materialari goiko transformazio-puntu kritikoaren tenperaturatik behera 
ematen zaion hozte-abiaduraren esku dago. 
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Hozte-abiadura txikiz hozten denean, kristal-atomoei hasierako oreka-posizioa 
hartzen uzten zaie. Hozte-abiadura handiz hozten bada, berriz, berotzean osatu diren 
elementuen aldaketa zailagoa gertatzen da. Hozte-prozesua bukatzean, burdina-eta 
karbono-atomoek elkarri leku handiagoa hartuko diote; lehia horretan materialari 
erresistentzia eta gogortasun handiagoak emango dizkioten kristal berriak osatuko dira. 

 
Transformazio horiek aztertzen eta aurrera eramaten saiatzen diren teknikei 

“tratamendu termiko” deritze. 
 
3.7.3. Transformazio-puntu kritikoen diagrama 
 

Esperimentuek erakutsi dute altzairuen transformazio-puntu kritikoak karbo-
noaren ehunekoaren arabera aldatzen direla. Irudian agertzen den diagraman, transfor-
mazioaren hasierari dagokion A1 lerroa (723 ºC-ri dagokiona) erakusten da, baita 
transformazio berrien (723 ºC-910 ºC bitarteko tenperaturetan ematen direnak) tartea eta 
transformazio-bukaerari dagokion A3 lerroa (910 ºC-ri dagokiona). 

 
Manganesoak eta nikelak (aleazio-elementuak) A3-ren balioak handitu egiten 

dituzte eta wolframioak, berriz, gutxitu egiten ditu. 
 

- A1 lerroak perlita izeneko konposatua austenita bihurtzen den muga erakusten du. 
 
- A3 lerroak, ferrita desagertuz, guztia austenita bilakatzen den muga adierazten du. 
 
- Acm lerroak, zementita konposatuaren formazio-muga adierazten du. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformazio-puntu kritikoak 
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3.7.4. Tratamendu termikoen helburua 
 

Tratamendu termikoek produktu metalurgikoei, altzairuei bereziki, propietate 
jakin eta ezaugarri mekaniko batzuk eskaintzea dute helburu, eta horretarako, 
materialaren barne-egitura eraldatuko duten berotze eta hozteaz baliatzen dira. 

 
Altzairuen funtsezko tratamenduak hauek dira: 
 

- Tenplaketa. Altzairuen gogortasuna eta erresistentzia gehitzea helburu duen 
tratamendua da. 

 
- Iraoketa. Altzairu tenplatuei bakarrik egiten zaie, eta tenplaketaren eragina 

zertxobait arintzea du helburu, hots, gogortasun apur bat galtzea eta zailtasun pixka 
bat irabaztea. 

 
- Suberaketa. Tenplaketak emaniko guztia kentzea du helburu, hots, altzairuak duen 

gogortasuna deseuztatzea. 
 
- Normalizazioa. Materiala egoera normal batean uztea du helburu, hots, barne-

-tentsiorik gabe eta karbono-banaketa egokia eginda. Tenplaketaren eta iraoketaren 
aurretik egin ohi da. 

 
3.7.5. Soldadura-prozesuetan jakin beharrekoak 

 
Suberaketa soldadurak eragiten dituen tentsioak desegiteko eta materiala erraz 

mekanizatu ahal izateko erabiltzen den tratamendua da. Altzairua suberatzeko, 
tenperatura jakin batera berotzen da, eta ondoren, karbono guztia burdin egituran 
uniformeki disolbatzeko denbora batez mantentzen da. Suberaketa-tenperatura altzairu-
-motaren arabera aldatzen da. Nahiko denboraz berotutako pieza hori poliki hozten utzi 
behar da labe barruan, hondarrez estalita edo beste edozein material isolatzaile erabiliz. 

 
Beste zenbait kasutan normalizazio-tratamendua erabiltzen da. Suberaketa 

estandarretik ezberdintzen da, denbora gutxiz tenperatura altuagotan berotzen delako eta 
hoztea aire zabalean (suberaketa baino pixka bat azkarrago) egiten delako. 

 
Tentsioak kentzeko egiten den suberaketak soldadura-prozesuan sortzen diren 

barne-tentsioak desegiten ditu. Beheko tenperatura-muga azpitik (600 ºC-ko tenpera-
turara) berotzen da, eta gero poliki-poliki hozten uzten da. Tentsioak murrizteko 
erabiltzen den beste teknika bat mailuketa da; hala eta guztiz ere, kontu handiarekin 
egin behar da, zeren piezetan pitzadurak sortzeko arrisku handia baitago. Tentsioak 
kentzeko egiten den suberaketa soldaduran gertatzen diren zabaltze- eta uzkurtze-
-indarrak ezabatzeko beste tratamendurik ez dagoenean bakarrik erabiliko da. 

 
Tenplaketa ekoiztutako piezak gogortzeko erabiltzen da. Tenperatura kritikoaren 

gainetik berotuz, eta ondoren uretan, oliotan edo airean gertatzen den hozte azkarraz 
lortzen da. Karbono-kantitate handiko eta ertaineko altzairuak bakarrik gogor daitezke. 
Karbono-kantitate txikikoak ezin dira tenplatu. Tenplaketa-tratamenduan erabili behar 
den berotze-tenperatura altzairuaren arabera aldatzen da. Tenplaketaz lortutako gogor-
tasuna ez da beti desiragarria. Piezak izango duen erabilerak zenbaterainoko gogor-
tasuna beharrezkoa duen argituko digu. Esate baterako, soldadura-prozesuan altzairuzko 
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pieza bat tenplaketaren bidez gogortzen bada, oso hauskor bihurtuko da. Berotze-
tentsioak pitzadurak sortzeko arrisku handia dago; horregatik, egoera horretan arreta 
berezia jarri behar da, aurreberotzeak eginez eta bero-ekarpena zein hozte-baldintzak 
kontrolatuz. 

 
Soldadura-prozesuan tenperatura desberdinak izaten dira. Alde batetik, metal 

urtuak (eta bere inguruak) duen tenperatura, eta bestetik, hotz dagoen oinarrizko 
metalarena. Azken horrek gune beroak azkar hoztea eragiten du; ondorioz, ertzetatik 
gertu dauden guneek tenperatura kritikoa gainditzen dute eta egitura gogorra eta 
hauskorra hartzen dute (egitura martentsitikoa). Zenbat eta altzairuaren tenplaketarako 
joera handiago izan, hainbat eta arazo gehiago sortuko dira (hozte-abiadura txikiekin ere 
bai). Hori dela eta, karbono-kantitate handiko altzairuak arreta handiagoarekin soldatu 
behar ditugu. 

 
 

3.8. AZALEKO TRATAMENDUAK 
 

Azal-gogortasuna emateko erabiltzen diren tratamenduak karbono-kantitate 
txikiko altzairuei egiten zaizkie; gogortasun handiko kanpo-geruza lortzea, karbono, 
nitrogeno edo bietako nahastura gehitzean datza. 

 
 Azal-gogortasunerako erabiltzen diren teknikarik garrantzitsuenak 3 hauek dira: 

zementazioa, zianurazioa eta nitrurazioa. 
 

- Zementazioa. Altzairu gozozko piezaren azal-gogortasuna handitzea du helburu. 
Piezak karbono monoxidoarekin aberastutako giroa duen labean berotzean oinarri-
tzen da edo, beste metodo bat erabiliz, karbono-kantitate handiko substantziekin 
(landare-ikatzarekin, harrikatzarekin ...) nahastuta berotzean. Egungo karburazio-
-metodoek karbono-kantitate handiko gas-giroa erabiltzen dute. Pieza 899 ºC-927 ºC 
bitarteko tenperaturara berotzen da. Tenperatura horretan altzairua austenita gisa 
aurkitzen da, eta ingurunean dagoen karbonoa erraz xurgatzen du. Tratamenduaren 
iraupena gogortu behar den geruzari eman nahi diogun lodieraren araberakoa izaten 
da. Berotu eta gero, pieza azkar hozten da; horrela, gainazal gogorra eta barne-
-egitura zaila dituen pieza lortzen dugu. 

 
- Zianurazioa. Zementazio-likido bat da, baina sodio- edo potasio-zianurozko gatz-

-bainuan sartuta egiten da. Altzairuzko piezak 815 ºC-ko tenperatura duen gatz-
-bainuan sartzen dira. Azaleko geruzaren gogortzea, karbono eta nitrogenoaren 
eraginak konbinatuz eta elkartuz lortzen da. 

 
 Zianurazioaren eragozpenik handienak hauek dira:  

- Geruza gogorraren lodiera txikia 
- Zianuroak bezalako produktu pozoitsuak erabili beharrak sortzen duen arriskua. 

 
- Nitrurazioa. Zementazioaren helburu bera du, baina hark baino azal-gogortasun 

handiagoa emanez (gainazal gogorragoak lortzeko asmoz). 
 
 Oso gogor eta higadura-erresistentzia handiko diren nitrogeno-konposatuak 

eratzearekin batera, piezak gogortzea lortzen da. Piezak 482 ºC-583 ºC bitarteko 
tenperaturetara berotuz, amoniako-gasarekin aberastutako giroa duen labe batean 
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jarriz gero, burdin nitruroak sortzen dira. Burdin nitruroak burdinarekin osatzen duen 
produktua oso gogorra eta hauskorra da. 

 
Berotze gutxien eskatzen duen tratamendua izanik, deformazioak sortu gabe azal-
-gogortasuna lortzeko erabiltzen da. 
 
Nitrurazioak altzairu berezizko piezei azal-gogortasuna ematen die.  

 
Marruskadura eta karga handiak jasan behar dituzten piezei ematen zaie; adibidez, 
ardatzei, errodamendu-pistei eta ardatz-zorro batzuei. 

 
Bere abantaila nagusiak hauek dira: 
- Tenplaketarik eman beharrik eza. 
- Deformaziorik ez sortzea. 
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4. KARBONO-ALTZAIRUEN SAILKAPENA 
 
 

Karbono-altzairuetan karbonoa da aleazio-elementu bakarra. Elementu horren 
kopuruak gogortasuna, harikortasuna eta erresistentzia erabakitzen ditu. Karbono-
-kantitatea zenbat eta handiagoa izan, erresistentzia eta gogortasuna handiagoak izango 
dira. Aitzitik, karbono-kantitatea jaisten den heinean, altzairuaren harikortasuna handitu 
egiten da. 

 
Karbono-kantitatea oinarri hartuta, karbono-altzairuak 4 taldetan banatzen dira: 
 

- Karbono-kantitate txikiko altzairuak (% 0,15 baino karbono gutxiagokoak). 
- Karbono-kantitate txiki-ertaineko altzairuak (% 0,15-% 0,30). 
- Karbono-kantitate ertaineko altzairuak (% 0,30-% 0,45). 
- Karbono-kantitate handiko altzairuak (% 0,45-% 1,76) 
 
- Karbono-kantitate txikiko altzairuak. Altzairu hauek zailak eta harikorrak dira. 

Oso errazak dira mekanizatzen, soldatzen, baita taxutzen ere. Tratamendu termikoak 
ez dituzte ongi jasaten; azaleko tratamenduetan, berriz, oso erabiliak dira. 
Esmerilatzen ditugunean, adar gutxiko txinparta zuriak ateratzen dira. 

 
Xafla moduan, biribilkietan, eta hotzean zein beroan ijeztatuak ekoizten dira. 
Fluentzia handiko altzairuak dira eta hotzean taxututako piezak egiteko erabiltzen 
dira (estanpatuak, arraboletan sortutako profilak eta tolestaketaz ekoitzitako beste 
egitura-forma batzuk). 

 
Edozein soldadura-prozesurekin solda daitezke. Karbono gutxiko altzairuek 
porositatea oso gutxitan izaten dute; erresistentzia aldetik ez du eragin handirik. 
Azaleko ziztadurek, aldiz, itxura kaltetzen dute. Arazo hori gutxitzeko ondorengo 
prozedurak erabil daitezke: 
 
- Soldadura-mota aldatu. 
- Sartzen den bero-kantitatea jaitsi. 
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- Kordoia egin baino lehen, aurreko kordoiak dituen zepa eta urtugarri guztia 
kendu. 

- Intentsitatea egokitu eta metal-bainua behar den denboran urtuta eduki, gasek alde 
egin dezaten. 

 
 - Karbono-kantitate txiki-ertaineko altzairuak. Altzairu hauek beroan eta hotzean 

ijeztatuak izaten dira; ondoren, tratamendu termikoak jasaten dituzte fluentzia 
gutxitzeko. Ur-andelak, egitura soldatuak, makinek dituzten egiturak eta piezak 
altzairu-mota hauekin ekoizten dira. 

 
Lodiera gutxiko altzairu bigunak erraz soldatzen dira, neurri berezirik hartu gabe. 
Altzairu hauek lodiera handia dutenean, aldiz, karbonoaren banaketa ez da 
uniformea; horregatik, pitzadurak agertzeko joera izaten dute. Arazoa ekiditeko 
ondorengo prozedurak erabil daitezke: 
 
- Erabili kordoi planoak eta ganbilak sortzen dituzten teknikak. 
- Urtu oinarrizko metala ahal den gutxiena. 
- Lehenengo pasatzean, egin kordoi handia abiadura motelarekin; horrek 

soldadurako zehar-sekzioa handitzen du. Abiadura motela erabiltzeak gehiago 
berotzen du pieza; ondorioz, soldadura-gunean gerta daitezkeen hozteak eta 
gogortzeak gutxitzen dira. Bigarren pasatzea egin, aurreko pasatzeak sortu duen 
aurreberotzea mantentzen den bitartean. 

- Utzi piezen arteko 1 mm-ko tartea, hozte-prozesuan, soldadura uzkurtzen den 
bitartean, mugimenduak ez eragozteko. 

- Egin soldadura-puntuak juntura finkatzeko.  
- Aurreko neurriek ez badute pitzaduren arazoa konpontzen, soldagailu batekin edo 

labe batean aurreberotzea egitea gomendatzen da. 
 
- Karbono-kantitate ertaineko altzairuak. Aurrekoak ez bezala, altzairu hauek 

soldatuak eta taxutuak izateko eragozpenak jartzen dituzte. Oso erresistentzia eta 
gogortasun handikoak dira. Tratamendu termikoak onartzen dituzte, erraz tenplatzen 
dira eta beren gogortasuna alda daiteke egoera bigun batetik (suberaketa-egoeratik) 
oso gogorra den beste egoera batera (tenplaketa-egoerara). Soldaduraren emaitza ona 
lortzeko elektrodo bereziak erabili behar dira eta neurriak hartu, soldadura-kordoian 
eta haren inguruan pitzadurarik gerta ez dadin. Txinparta gehiago ateratzen dira 
esmerilatzen ditugunean, baina aurreko altzairuenak baino motzagoak eta distira-
tsuagoak dira. 

 
Altzairu hauek hotzean eta beroan forjatuak izan diren makina-zatiak egiteko 
erabiltzen dira (makina-ardatzak eta abar). 

 
Altzairu hauen soldadurak prozedura bereziak eska ditzake aurrera eraman ahal 
izateko (aurreberotzea eta esfortzuak baretzeko egiten den ondorengo berotzea). 
Altzairuak pitzatzeko duen joera aztertu behar da; horretarako, aurreberotzea egin 
gabe eta probeta batean, 300 mm-ko kordoi bat egin ondoren, soldadura hausten da 
eta begi-ikuskapena egiten da pitzadurak aurkitzeko. Purpura koloreko gune oxidatu 
txikiek pitzadurak adierazten dituzte. Horrek agerian uzten du pitzatze-prozesua 
beroan gertatu dela. Oso arraroa izaten da soldadura giro-tenperaturara hoztu eta 
gero, pitzadurak sortzea. Altzairuak pitzatzeko joera ez badauka, soldadura-prozesu 
arruntak egin daitezke; aitzitik, pitzatzeko joera ikusten badugu, neurriak hartu 



55 

beharko ditugu; adibidez, aurreko taldean (karbono-kantitate txiki-ertaineko 
altzairuetan) gomendatu ditugunak. 

 
Soldadura egin eta gero, ondorengo berotzeak kordoian sortutako gune gogortuak 
gutxitzen laguntzen du. 

 
- Karbono-kantitate handiko altzairuak. Tratamendu termikoak oso ondo jasaten 

dituzte. Soldatuak izateko, elektrodo bereziak, aurreberotzeak eta tentsioak kentzeko 
tratamenduak behar dira. Oso karbono-kopuru handiko altzairuetan (% 0,75-% 1,76) 
normalean ez da soldadurarik egiten. Azkar ezagutzen dira esmerilatzen ditugunean, 
adar askotako txinparta motzak, zuriak eta distiratsuak ateratzen baitituzte. 

 
Altzairu hauek tenplatuak erabiltzen dira. Ekoizten diren elementuak (tornu-
-lanabesak, barautsak, tren-gurpilak eta ijezketa-arrabolak) ez dute soldadurarik 
behar, baina batzuetan hautsi egiten dira eta konpondu egin behar izaten dira. 
Altzairu hauek soldatzeko berariazko prozedurak erabili behar dira, alegia, aurrez 
probatutako eta egokitutako prozedurak. Karbono-kantitate handiko altzairuen 
soldadura-prozesuan gerta daitezkeen arazoak honako hauek dira: 
 
- Soldadura-metalaren pitzatze longitudinalak eta zeharkakoak. Batzuetan nahiz eta 

kanpoan ez ageri, kordoiaren barrenean daude. 
- Soldadura-metalean dagoen porositatea. 
- Oinarrizko metalaren gehiegizko gogortzea. 
- Oinarrizko metalaren pitzatzea kordoiaren azpian, eta pitzadura erradialak fusio-

-gunetik oinarrizko metaleraino. 
- Oinarrizko metalaren gehiegizko biguntzea. 
 
Arazo horiek guztiak ekidin ahal izateko ondorengo gomendioak eman daitezke: 
 
- Prestatu arretarekin soldadurako juntura, ezabatu irregulartasun guztiak, eta kendu 

junturatik eta bere ingurutik hezetasuna eta edozein material arrotz. 
- Ekidin gehiegizko barneratzea eta mantendu soldadura-metala karbono-kantitate 

txikienarekin; horrela, kordoiak harikortasun handia izango du. 
- Behar den ekarpena egin ahal izateko, eraman abiadura motela, soldadura zaba-

letan erabili pasatze zabaleko mugimendua eta ez pasatze paraleloak eta zuzenak. 
Arteka bat soldatzen dugunean, lehenengo kordoia edo barneratze-kordoia da 
errazen pitzatzen dena.  

- Karbono-kantitate handiko altzairuetan (% 1 baino karbono gehiagokoetan) egiten 
diren junturek altzairu herdoilgaitz austenitikoaren estaldura eraman behar dute. 
Soldadura bukatu eta gero, ondorengo berotzeak barne-esfortzuak arintzen ditu. 

 
 
4.1. METALEN EZAGUTZE-TEKNIKAK 
 

Konpontze-lan askotan, soldatzaileak, soldatu behar duen pieza zein metalez egina 
dagoen ezagutu behar du, erabiliko duen ekarpen-metala eta soldadura-prozesua 
erabakitzeko. Horrek esan nahi du soldatzaileak metalak ezagutzeko eta bereizteko 
teknika ezberdinak izan behar dituela. 
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Soldatzaile batek ondorengo teknikak erabiliz bereizten ditu metalak: metalaren 
azalera-itxura, kolpatzean egiten duten soinua, proba zehaztuak (magnetikoak eta 
azidoen bidezkoak), txinparten-probak, hausturaren azalera-itxura eta karraska eta 
zizelaren probak. 

 
Jarraian, aipatutako proba horiek aztertuko ditugu banan-banan. 

 
4.1.1. Metalaren azalera-itxura 

 
Metal-azalerak duen itxurak hura sailkatzen laguntzen du. Burdinurturako 

moldeetan lortutako piezek azalera zimurtsua dute. Molde horien hareak piezaren 
azaleran markatuta gelditzen dira. 

 
Burdinurtuzko pieza guztiek erdian eta haren inguruan koskatxo luzea dute, 

alegia, moldearen bi zatien arteko juntura. 
 
Burdinurtu-moldeek betetze-ahoak edo isurbideak dituzte, urtutako metala molde 

barruan sartzeko. Moztu behar diren totxoak sortzen dituzte haiek piezan. Isurbideek 
eragindako totxoak esmerilatzen dira eta haien tamaina (esmerilatutako zatia) metalaren 
arabera aldatzen da; altzairu urtuak totxo handia behar du eta burdinurtu grisak, aldiz, 
totxo txikia. 

 
Forjatutako piezek zizailadura-markak izaten dituzte. Normalean, forjaketa-

-prozesuan sortzen diren bizarrak kentzeko, piezak zizailatzen dira. Estanpatutako 
zenbakiak edo beste marka batzuk, garbiak eta zorrotzak agertzen dira. Pieza forjatuak 
egiteko, karbono-kantitate ertaineko altzairuak edo aleazio-kantitate txikiko altzairuak 
erabiltzen dira. 

 
4.1.2. Kolpatzean ateratzen duten soinua 

 
Mailu batekin pieza jotzen badugu, hark ateratzen duen soinua adituz metala 

ezagut daiteke. Adibidez, altzairu zati batek, mailu batekin jotzen dugunean, burdinur-
tuak baino soinu altuagoa egiten du. Burdinurtu grisak soinu baxuagoa du. 

 
4.1.3. Proba zehaztuak (magnetikoak eta azidoen bidezkoak) 

 
Batzuetan, zaila gertatzen da pieza baten metala ezagutzea edo metal ezberdinen 

artean bereizketa egitea. Burdina herdoilgaitzak (% 13 Cr), altzairu herdoilgaitzak      
(% 18Cr eta % 8 Ni), monel-aleazioak (% 67 Ni eta % 33 Cu) edo karbono-kantitate 
txikiko altzairuak bereizteko, iman arrunt bat erabiltzea nahikoa izan daiteke. 
Aipaturiko metalak 3 taldetan sailka daitezke: 

 
- Metal oso magnetikoak (burdina herdoilgaitzak eta karbono-kantitate txikiko 

altzairuak). 
 
- Metal arinki magnetikoak (monela, nikel-kantitate handiko aleazioak eta hotzean 

landutako altzairu herdoilgaitzak). 
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- Metal ez-magnetikoak (suberaketa jasan duten altzairu herdoilgaitzak, kobre-
-aleazioak, aluminio-aleazioak, zink-aleazioak eta monel-aleazioaren aldaketa 
batzuk). 

 
Proba zehaztu baten bidez, identifikazio zehatzagoa lor daiteke, baldin eta 

metalaren azalera garbitzen badugu (oxido, pintura, zikinkeria eta olio guztia kenduta) 
eta azido nitrikoaren tanta bat botatzen badiogu. Azido nitrikoak ez du altzairu 
herdoilgaitza eta burdina herdoilgaitza erasotzen; kolore berde edo urdin berdexka 
sortzen du monel eta kobre-nikel aleazioetan; eta kafe-kolorea karbono altzairuetan. 

 
4.1.4. Txinparten probak 

 
Esmerilatzean ateratzen diren txinpartak aztertzen baditugu, burdin metal 

gehienak gutxi gorabehera ezagut daitezke. Ezezaguna den metala sailkatzeko, haren 
txinpartak metal ezagun baten txinpartekin konparatzen dira. 

 
Txinpartak argi gutxirekin edo atzealde ilun baten kontra hobeto ikusten dira. 
 
Altzairu batek dituen elementuek txinparten sorreran eragina dute. Karbonoak 

txinparta-sorta handia eragiten du. Zenbat eta karbono gehiago, orduan eta sorta 
handiagoa gertatzen da. Manganesoaren kopurua handitzen denean, txinpartek esmeril-
-arriaren azalerari jarraitzen diote. Kromoak laranja-koloreko txinpartak sortzen ditu. 
Metal bati nikela gehitzen diogunean, txinparta-sortaren muturrean urkila-mingainak 
ateratzen dira. 

 
 

 
 

 
Txinparten probak 

 
 

 Burdina gozoa 

 Karbono-kantitate  
 gutxiko altzairua 

 Karbono-kantitate  
 handiko altzairua 

Aleazio-altzairua 
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Tratamendu termiko batek ere txinparten itxura aldatzen du. Piezaren azalera eta 
barruko materiala aztertu behar dira; izan ere, metal batzuek, azaleko tratamendu batek 
eraginda, karbono-kantitate handiko azalera izan dezakete, eta barruko materiala beste 
konposizio batekin ager daiteke. 

 
Txinparten bidez, metalak sailkatzeko asko praktikatu behar da. Metal ezagunen 

txinpartak (haien kolore, luzera eta formak) ezagutu behar dira. Metal ezagunen laginak 
izatea komeni da, metal ezezagunekin erkatzeko. Txinparta-sortaren kolorea oso 
garrantzitsua da (zuria, horia, laranja eta lastoaren kolorea izan daiteke). Txinparta-
-sortaren formak ere ezberdinak izan daitezke (arruntak, sortak, urkilak, mihiak, lerroak, 
apendizeak). 

 
Txinparta-sortaren formak 

 
 

4.1.5. Haustura-azaleraren itxura 
 
Hautsitako pieza baten haustura-azaleraren itxura aztertzea metal baten ezagu-

penaren lehenengo pausoa da. Azalera hautsiak hausturaren zergatia eta metalaren ale-
-mota eta kolorea erakusten ditu. Burdinurtu grisak haustura-azalera grisa dauka; 
behatzarekin igurtzen badugu, grafitoko orban beltza uzten du. Burdinurtu zuriak 
zilarraren kolore zuria du. Burdinurtu xaflakorrak barruko kolorea iluna du eta 
kanpokoa zuria (jasandako tratamendu termikoaren ondorioz). 

 
Hausturaren forma oso interesgarria da. Burdinurtu xaflakorraren zatiak hari-

korrak dira eta, orokorrean, hautsi baino lehen tolestatzen dira; metalak erakusten du. 
Burdinurtu grisa eta zuria hauskorrak dira eta beren haustura-azalerak garbiak 
(deformaziorik gabe). 

 
Altzairuaren haustura-azalerak alearen itxura erakusten du. Karbono-kantitate 

txikiko altzairuak haustura-azalera grisa eta aletsua du. Karbono-kantitate handiko 
altzairua, aldiz, ilunagoa eta trinkoagoa da. 

 
 
 
 

 Arruntak  Sortak 

 Urkilak 

 Lerroak 
 Apendizeak 

 Mihiak 
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4.1.6. Karraska eta zizelaren probak 
 

Proba hauek egiteko, metalaren txirbilak ateratzen saiatu behar dugu; horretarako, 
zizelarekin ebakidura arina egiten dugu edo karraskarekin pieza markatzen dugu. 
Zizelatua edo karraskatua izan den azaleraren begi-ikuskapena dela medio, metalak 
bereiz ditzakegu. Metal hauskorrak (karbono-kantitate handiko altzairuak, burdinurtu 
grisak eta altzairu urtuak) karraskarekin ez dira markatzen eta oso zailak dira zizelatzen. 
Metal xaflakorrak (karbono-kantitate txikiko altzairuak, burdinurtu xaflakorrak eta 
metal bigunak) erraz zizelatzen dira eta karraskak asko markatzen ditu. 

 
 

METALEN EZAGUTZE-TEKNIKA ARRUNTAK 
 

 Burdinurtu 
grisa 

C gutxiko 
altzairua     

Aleazio-
-altzairua Kobrea Aluminioa 

Azalera-
-itxura Grisa Gris argia Gris iluna Gorria Zuria 

Soinua Baxua Ertaina Altua Baxua Baxua 

Magnetikoa? Gutxi Bai Bai Ez Ez 

Txinpartak Motzak eta 
gorriak 

Luzeak eta 
zuriak 

Ertainak eta 
horiak - - 

Haustura-
-azalera 

Grisa eta 
grafitoa 

Zuria eta 
aletsua 

Iluna eta 
trinkoa 

Gorria eta 
distiratsua Zuria 

Karrasketa-
-zizelaketa Zaila Erraza Zaila Erraza Oso erraza 
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5. BURDIN ALEAZIOAK 
 
 

Aleazio-altzairua kromoa, manganesoa, banadioa, molibdenoa, titanioa, nikela, 
wolframioa edo kobaltoa bezalako aleazio-elementu bat edo batzuk hartzen dituen 
altzairua da. Elementu horietako bat aleazioan gehitzeak altzairuaren ezaugarriren bat 
hobetuko du. Esate baterako, aleazio-altzairu baten zailtasuna, erresistentzia, bero-
-erresistentzia, korrosio-erresistentzia edo harikortasuna handituko du. Altzairuaren 
konposizioko elementu nagusiaren arabera izendatzen dira: nikel-altzairua, manganeso-
-altzairua, eta abar. Gehienetan soldagarriak dira, teknika eta elektrodo bereziak 
erabilita. 

 
 

5.1. BURDIN ALEAZIO BATEAN IZAN DAITEZKEEN OSAGAIAK 
(ELEMENTU BAKUNAK). ALEAZIOETAN ERAGITEN DITUZTEN 
ALDAKETAK 

 
Altzairuen konposizioan aleazio-elementu gehigarrien eragina oso handia da. 

Aleazio-altzairuak eta altzairu bereziak ekoizteko burdina eta beste aleazio-elementu 
batzuk konbinatu behar dira. Ondorengo zerrendan banan-banan aztertuko ditugu: 
 
- Karbonoa. Altzairuetan burdinari lotuta dagoen elementurik garrantzitsuena da. 

Karbonoak gogortasuna eta erresistentzia handitzen ditu, baina ordainean inpaktu-
-erresistentzia eta harikortasuna galtzen ditu. Karbono-kantitatea handitzeak 
tenplaketa hobea eragiten du altzairuetan. Karbono-kantitatea handiegia baldin bada 
(% 2,5-en gainetik), soldatze-tenperaturaren azpiko hozte azkarrak gune gogorrak eta 
hauskorrak sor ditzake kordoiaren ondoan. Beste aldetik, soldadurak karbonoa 
hartzen badu, kordoia bera gogor eta hauskor bihur daiteke, eta pitzadurak gerta 
daitezke.  

 
Karbono-kantitate txikiko altzairuak soldagarriagoak dira; zenbat eta karbono 
gutxiago izan altzairuak, orduan eta haren soldagarritasuna handiagoa izango da. 
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Altzairu horietan beste aleazio-elementu batzuen gehitze txikiek tentsio-erresistentzia 
handitzeko eta soldagarritasuna txikitzeko balio dute. 

 
- Manganesoa. Sufreak eragiten dituen ondorio kaltegarriak indargabetzen ditu. 

Forjarako gaitasuna hobetzen du. Elementu hau gehitzeak harikortasun eta zailtasun 
handiak dituen ale fineko egitura eragiten du. Tenplaketa-ahalbidea eta tentsio-
-erresistentzia handitzen ditu. Karbono-kantitate handiko altzairuetan % 0,60-tik 
gorako manganesoaren gehitze batek pitzadurak sortuko ditu. Beste aldetik, % 0,30 
baino manganeso-aleazio txikiago batek barne-porositatea eragingo du. Mangane-
soak (% 20-% 30 bitarte), sufrearekin batera (% 0,03-tik gora) soldatzean, erraz 
pitzatzen diren altzairuak sortzen ditu. 

 
- Silizioa. Elastikotasuna, erresistentzia eta gogortasuna handitzen ditu. Ezaugarri 

magnetikoak silizioarekin hobetu egiten dira eta harikortasuna, aldiz, gutxitu egiten 
da. Altzairuari homogeneotasuna ematen dio. Manganesoarekin batera aleazioan 
erabiltzen diren silizio-ehunekoak handiak baldin badira, materialaren tentsio-
-erresistentzia hobetzen da. Karbono-kantitate handiko altzairuetan silizioak pitza-
durak sortzen ditu. 

 
- Kromoa. Aleazioan egoteak elastikotasuna, erresistentzia eta gogortasuna handitzea 

dakar. Zementazioa hobetzen du eta altzairu herdoilgaitzetan ezinbesteko elementua 
da. 

 
Hauskortasuna galdu gabe, higadura-erresistentzia eta gogortasun handia ematen dio 
altzairuari. Altzairu-egituraren aleak fintzen ditu, eta ondorioz, zailtasuna handitzen 
da. 

 
- Nikela. Ezaugarri mekanikoak nabarmen hobetzen ditu; erresistentzia, harikortasuna 

eta zailtasuna handitzen ditu. Kromoarekin batera, altzairu herdoilgaitzetan erabil-
tzen da. Tenplaketa hobetzen du. Erresistentzia galdu gabe, altzairuen harikortasuna 
handitzen du. Kantitate handiak erabiltzen direnean (% 25-% 35), zailtasunaz gain, 
korrosio-erresistentzia eta erresilientzia nabarmen hobetzen dira. 

 
- Molibdenoa. Tenplearen barneratzeari laguntzen dio. Aleazio-elementu onuragarria 

da; hura erabiltzen dugunean, ezaugarri mekanikoak hobetzen dira. Korrosioaren eta 
tenperatura handietan gertatzen diren arazoen aurrean, altzairuak erresistentzia 
handiago lortzen du. 

 
Karbonoa alde batera utzita, gogortasuna emateko gaitasun handiena duen elementua 
da. Ale-tamainaren handitzeari eragozpenak jartzen dizkio.  

 
Molibdenoak aleazio-altzairu erresistentea eta zaila sortzen du. Batzuetan, aleazio-
-elementu bakarra izaten da altzairuan; bestetan, aldiz, kromoaren eta nikelaren 
osagarri izan daiteke. 

 
- Banadioa. Aleazioan egoteak altzairuaren kalitatea hobetzen du. Banadioak beroan 

egiten diren forjatze-lanen forjagarritasuna handitzen du; bestalde, soldatze-gaitasuna 
gutxitzen du. Tratamendu termiko bat egiteko elementu hau gehitzeak ale fineko 
egiturak sortzen ditu, altzairua tenperatura kritikoaren gainetik berotzen dugunean.  
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Kromoa, nikela, molibdenoa eta banadioa gehitzeak soldadurako ezaugarri batzuk 
aldatzen ditu. Materialetan sortzen duen aldaketarik garrantzitsuena tenplabilitatea 
handiagotzea da, alegia, materiala gogortzeko gaitasuna hobetzea. 

 
Aurreko elementuez osatutako aleazio-altzairuak soldatzeko aurreberotzeak 

beharrezkoak dira; horrela, pitzaduraz betetako gune gogortuak eta hauskorrak ekiditen 
dira. 

 
- Wolframioa. Zailtasuna eta erresistentzia hobetzen ditu. Korrosio-erresistentzia eta 

gogortasuna tenperatura altuetan mantentzeko gaitasuna ematen die altzairuei. 
Altzairu lasterren oinarrizko elementua da. Normalean ebaketa-tresnak (lanabesak) 
egiteko behar diren altzairuetan erabiltzen da. Gogortasuna eta higadura-
-erresistentzia ere nabarmen handitzen ditu. 

 
- Kobaltoa. Tenperatura altuetan altzairuak duen gogortasuna mantentzeko balio duen 

elementua da. Bere funtzio nagusia ferrita-konposatua indartzea da. Wolfra-
mioarekin batera, beroan beharrezkoa den gogortasuna lortzen da, hots, tenperatura 
altuetan bere gogortasunari eutsiko dion aleazioak lortu ahal izateko. 

 
- Aluminioa. Nitrurazio-tratamenduaren garapena laguntzen du. 
 
- Sufrea. Erresistentzia eta zailtasuna kaltetzen ditu. Materiala mekanizatzeko 

erraztasuna hobetzen du; beraz, haren mekanizagarritasuna edo mekanizatzeko 
gaitasuna handitzen da. Sufrea duten karbono-altzairuak beroan hauskorrak dira; 
horregatik, soldadurak hauskor egiten dira. Izan ere, kordoia solidotzean, soldadurak 
ez du erresistentziarik gertatzen diren uzkurtze-indarrak jasateko. Mekanizatze 
handiko altzairu hauek soldatzen direnean hidrogeno gutxiko elektrodoek emaitza 
onak lortzen dituzte. 

 
- Fosforoa. Altzairuen ezaugarri mekanikoak kaltetzen ditu. Pieza urtuen galdaketa 

hobetzen du. Orokorrean, fosforoa ezpurua da soldadura-prozesuetan eta haren 
kopurua ahal den txikiena mantendu behar da. Fosforo-kopurua % 0,40 baino 
handiagoa baldin bada, soldadurak hauskor bihurtzen dira (erresilientzia eta neke-
-erresistentzia galtzen dituzte).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ALTZAIRUEN IZENDAPENA.  

AISI SISTEMA ARAUTUA 
 
 

Atal honetan “Burdina eta Altzairuaren Institutu Amerikarrak” (AISI) eta 
“Automozioaren Ingeniaritza Elkarteak” (SAE) eginiko altzairuen sailkapen- eta 
izendapen-sistema aztertuko dugu. 

 
Izendapena, aurrizki bat eta 4 edo 5 digitu erabiliz lortzen da: aurrizkiak 

altzairuaren ekoizpen-prozesua zehazten du; lehenengo digituak altzairu-mota 
adierazten du (adibidez: 1 karbono-altzairua da; 2, nikel-altzairua; 3, kromo-eta nikel-
-altzairua; eta abar); bigarrenak, aleazio bakarreko altzairuetan nagusi den aleazio-
-elementuaren gutxi gorabeherako kopurua argitzen du (ehunekotan). Azkeneko 2 edo 3 
digituek altzairuak duen karbono-kopurua erakusten dute (ehuneko ehunenetan). 

 
Adibidez:  

 
 

 E2435  altzairu-izendapenak AISI sisteman zera esan nahiko du: 
 
 
- E altzairuaren ekoizpenari buruzko argibideak emateko aurrizkia (kasu honetan, labe 

elektrikoan lortutako altzairua). 
- 2 altzairu-mota adierazteko digitua (kasu honetan, nikel-altzairua) 

- 4 aleazio-elementu nagusiaren gutxi gorabeherako kopurua ehunekotan (% 4 Ni) 

- 35 altzairuaren karbono-kopurua ehuneko ehunenetan (kasu honetan, % 0,35 C) 
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Ekoizpenari buruzko argibideak emateko erabiltzen diren aurrizkiak ondorengo 
hauek dira: 

 
A = Aleazio-altzairua, Martin Siemens prozesua erabiliz lortutakoa 
B = Karbono-altzairua, Bessemer azido prozesua erabiliz lortutakoa 
C = Karbono-altzairua, Martin Siemens basiko prozesua erabiliz lortutakoa 
D = Karbono-altzairua, Martin Siemens azido prozesua erabiliz lortutakoa 
E = Aleazio-altzairua edo karbono-altzairua, labe elektrikoa erabiliz lortutakoa 
 

Altzairu-mota ezberdinen oinarrizko izendapenak ondorengo taulan ikus daitezke: 
 

Altzairu-mota Izendapena 

Karbono-altzairuak:  
 - Eraikuntza orokorreko karbono-altzairuak 
 - Mekanizatzeko errazak diren altzairuak, sufretan aberatsak 
 - Mekanizatzeko errazak diren altzairuak, sufretan eta berunetan  
 aberatsak 
Manganeso-altzairuak: 
 - Manganeso-kantitate handiko altzairuak  

1XXX 
10XX 
11XX 
12XX 

 
13XX 
15XX 

Nikel-altzairuak: 
 - % 3,50 Ni duten altzairuak 
 - % 5 Ni duten altzairuak 

2XXX 
23XX 
25XX 

Kromo-nikel altzairuak: 
 - % 1,25 Ni eta % 0,60 Cr dutenak 
 - % 1,75 Ni eta % 1 Cr dutenak 
 - % 3,50 Ni eta % 1,50 Cr dutenak 

3XXX 
31XX 
32XX 
33XX 

Molibdeno-altzairuak:  
 - Karbono-molibdeno altzairuak (% 0,25 Mo) 
 - Kromo-molibdeno altzairuak (% 0,95 Cr eta % 0,20 Mo) 
 - Kromo-nikel-molibdeno altzairuak (% 0,65 Cr-% 1,80 Ni-0,25 Mo) 
 - Nikel-molibdeno altzairuak (% 1,80 Ni eta % 0,25 Mo) 
 - Nikel-molibdeno altzairuak (% 3,50 Ni eta % 0,25 Mo) 

4XXX 
40XX 
41XX 
43XX 
46XX 
48XX 

Kromo-altzairuak: 
 - Kromo-kantitate txikiko altzairuak (% 0,80 edo % 1,05 Cr) 
 - Kromo-kantitate ertaineko altzairuak  
 - Korrosioari eta berotzeari aurre egiten dieten altzairuak 

5XXX 
51XX 

52XXX 
51XXX 

Kromo-banadio altzairuak: 
 - % 1 Cr eta % 1,50 V dutenak 

6XXX 
61XX 

Kromo-nikel-molibdeno altzairuak (% 0,50 Cr-% 0,55 Ni-% 0,20 Mo) 
Kromo-nikel-molibdeno altzairuak (% 0,50 Cr-% 0,55 Ni-% 0,25 Mo) 

86XX 
87XX 

 - Manganeso-silizio altzairuak (% 0,85 Mn eta % 2 Si) 
 - Nikel-kromo-molibdeno altzairuak (% 3,25 Ni-% 1,2 Cr-% 0,12 Mo) 
 - Manganeso-nikel-kromo-molibdeno altzairuak  
   (% 1 Mn-% 0,45 Ni-% 0,40 Cr-% 0,12 Mo) 
 - Nikel-kromo-molibdeno altzairuak (% 0,6 Ni-% 0,15 Cr-% 0,2 Mo) 
 - Nikel-kromo-molibdeno altzairuak (% 1 Ni-% 0,80 Cr-% 0,25 Mo) 

92XX 
93XX 

 
94XX 
97XX 
98XX 



67 

Taulan azaltzen diren karbono-altzairu guztiak aleazio-kantitate gutxiko altzairuak 
dira. Altzairu horiek, orokorrean, fosforo gutxi (% 0,03 baino gutxiago) eta sufre gutxi 
(% 0,035 baino gutxiago) izaten dute. 

 
Azter ditzagun ondoren adibide batzuk: 
 

C1076 – Martin Siemens azidoa izeneko prozedura erabilita lortutako                     
% 0,72-% 0,85 bitarteko karbono-altzairua. 

E50100 – Labe elektrikoa erabilita lortutako % 0,40-% 0,60 bitarteko kromo eta      
% 0,95-% 1,10 bitarteko karbono duen kromo-altzairua. 

E2512 – Labe elektrikoa erabilita lortutako % 4,75-% 5,25 bitarteko kromo eta      
% 0,09-% 0,14 bitarteko karbono duen nikel-altzairua. 
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7. KALITATEKO SOLDADURA 
 
 

Soldadurako kalitatea ezagutzeko hainbat kontrol-sistema erabiltzen dira. 
Kontrol—sistema, neurri handi batean, soldatutako piezak zer nolako lan-zerbitzuri 
eutsi behar dion kontuan hartuz aukeratzen da. 

 
Kalitate-kontrola egin ahal izateko, proba-mota asko garatu dira eta 3 ataletan 

bana daitezke: begi-ikuskapena, proba suntsigarriak eta suntsigarriak ez diren probak. 
 
Kalitateko soldadurak onak edo oso onak izan daitezke. Soldadura onek itxura-

-eskakizunak betetzen dituzte eta aurrez ikusitako baldintzetan lan egiten dutenean, 
lan-portaera egokia izaten dute, erabiltzaileak zerbitzutik kentzea erabaki arte. 

 
Oso onak diren soldadurak kalitate-kontrol zorrotzen baldintzapean egiten dira eta 

haien ekoizpen-kostua altuagoa da. 
 
Ikuskatze-metodoa helburu baliagarri bati atxikitzen ez bazaio, ez du ezertarako 

balioko, denbora eta diru-galtzea ekarriko du soilik. 
 
Kalitatea kontrolatu ahal izateko, lehenengo urratsa diseinu-sailak eman behar du, 

hari baitagokio soldadura bakoitzak izan behar duen kalitate-maila erabakitzea. Baita 
soldadura bakoitzak izan behar duen funtzioa eta askotan izan behar duen itxura ere. 

 
Hori guztia aztertu eta gero, soldadura-prozesua (arkuzkoa, oxiazetilenikoa, 

erdiautomatikoa ...) eta prozedura egokia (ekarpenarekin ala ez, soldaduraren noranz-
koa, juntura-mota, posizioa ...) aukeratzen dira. 

 
Soldaduraren kalitate-maila eta berezitasunak adierazteko prozedura-orri bat 

prestatzen da. Prozedura-orriak soldadurak pausoz pauso nola egin behar diren argitzen 
du. 
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Aipatutako prozedura-orri horren arabera soldadura-probak egiten dira probeta 
batzuetan; horietan lortzen diren lanerako ezaugarrien neurriak beharrezkoak baino 
handiagoak baldin badira, prozedura —eta batzuetan junturaren diseinua bera ere— 
 aldatu egin behar da. 

 
Edozein soldatze-teknika eta lotura-mota erabilita, egin aurretik soldadurak 

jarraituko duen prozedura definitu behar da. Definitu eta gero, prozedura probatzen da. 
Batzuetan, ezin da egiazko piezetan probatu; orduan, baldintza berberak betetzen 
dituzten probeta-moduko piezak soldatzen dira. Kordoiaren tamaina, soldadura-mota, 
piezaren forma eta ekarpen-metala baldintza beretan mantentzen dira; horrela, proba 
horietan lortzen diren emaitzek egiazko piezetan zer gerta daitekeen argitzen digute. 
 

- Juntura batek dituen oinarrizko eskakizunak aztertzeko 4 kontzeptu 
definituko ditugu: 

-  
- Metaketa azkarra. Soldadura-eskakizun honek metal-ekarpen handia eskatzen du. 

Helbururik garrantzitsuena zuloak, artekak eta zirrikituak betetzea da; horretarako, 
ekarpen-metala metatuz doa lana bukatu arte. 

- Hozte azkarra. Juntura-posizio zailetan egiten diren soldadurek, alegia, posizioz 
kanpokoek, soldadura-eskakizun hau behar dute. Urtutako kraterraren kontrola 
garrantzitsua denez, hozte azkarra kontuan hartu behar da beti. 

- Jarraipen azkarra. Soldadurako metal-ekarpen txikia behar du. Kordoiak txikiak 
izaten dira eta erabiltzen den prozedurak abiadura azkarra eskatzen du. 

- Barneratze sakona. Junturak oinarrizko metalean barneratze osoa behar du. 
Potentzia gehiago erabiliko da eta piezen arteko tartea eta pasatzearen soldadura-
-erroa hurbiletik kontrolatu behar dira. 

 

 
 

Junturek dituzten oinarrizko eskakizunak 
 

 Metaketa azkarra 
 Hozte azkarra 

 Jarraipen azkarra 
 Barneratze sakona 
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Ikus ditzagun ondoren juntura-mota eta bakoitzak dituen ezkakizunak: 
 
 

 
Junturaren eskakizunak 

 
 

Junturaren beharrak eta bere joera-ezaugarriak aztertzeko, orri batek ondoren 
aztertzen diren elementuak ditu: 
- Soldadura-prozesu mota: elektrodo estalien bidezko arkuzko soldadura elektrikoa, 

soldadura oxiazetilenikoa, MIG edo MAG soldadura edo TIG soldadura. 
- Junturaren eskakizun-diagrama: zirkunferentzia baten bidez eskakizunen arteko 

proportzioak argitzen dira bertan. 
- Zehaztapenak: materialaren zehaztapena, soldadura-prozesua, eskuz ala makinaz 

egingo den, soldadurako posizioa, ekarpen-metalaren zehaztapena, ekarpen-metal 

 Metaketa azkarra  Jarraipen azkarra 

 Barneratze sakona 
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mota, urtugarria, babes-gasa, pasatze-kopurua, soldadura-intentsitatea, polaritatea, 
soldaduraren noranzkoa, erro-tratamendua, aurreberotzearen eta pasatze artekoen 
tenperaturak, berotu ondorengo tratamendua. 

- Soldatze-prozedura: pasatze-zenbakia, elektrodoaren tamaina, tentsioa eta intentsi-
tatea pasatze bakoitzean, aurreratze-abiadura eta junturaren xehetasunak. 

 
1.Soldadura-Prozesua: 

Arkuzkoa 
 
Oxiazetilenikoa 

 
MIG edo MAG 

 
TIG 

2. Eskakizun-diagrama: 
 - Metaketa 
 - Hoztea 
 - Jarraipena 
 - Barneratzea   
                                             1. pasatzea       2. pasatzea      3. pasatzea       4. pasatzea 
3. Zehaztapenak: 

- Materialaren zehaztapena ................................................. 
- Soldadura-prozesua .......................................................... 
- Eskuz ala makinaz ............................................................ 
- Soldadurako posizioa ....................................................... 
- Ekarpen-metalaren zehaztapena ....................................... 
- Ekarpen-metal mota ......................................................... 
- Urtugarria ......................................................................... 
- Babes-gasa ........................................................................ 
- Pasatze-kopurua ................................................................ 
- Soldadura-intentsitatea ..................................................... 
- Polaritatea ......................................................................... 
- Soldaduraren noranzkoa .................................................... 
- Erro-tratamendua .............................................................. 
- Aurreberotzearen eta pasatze artekoen tenperaturak ........ 
- Berotu ondorengo tratamendua ........................................ 

 
4. Soldatze-prozedura: 

Korrontea Pasatze- 
-zenbakia 

Elektrodoaren 
tamaina Ampereak Voltak 

Aurreratze- 
-abiadura 

Junturaren  
xehetasunak 

      
      
      
      

 
 
 

7.1. SOLDADURAN OHIKOAK DIREN AKATSAK 
 

Metal ezberdinen soldadura-prozesuak irauten duen bitartean, junturaren erresis-
tentzia kalte lezaketen akatsak ez agertzeko, neurriak hartu behar dira. Ondoren, edozein 
soldadura-prozesutan sor daitezkeen akats garrantzitsuenak aztertuko ditugu: 
 
- Ale-tamainaren hazkundea. Urtze-bainuaren eta berotzearen eraginik jasan gabeko 

oinarrizko metalaren guneen artean oso tenperatura ezberdinak daude: alde batetik, 
urtze-bainuak duen tenperatura (tenperatura kritikoaren gainetikoa); eta bestetik, 
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hotzak dauden guneak (giro-tenperaturan daudenak). Horren arabera, ale-tamaina 
fusio-gunean (urtze-bainuan) handia izango da, eta hortik urrunduz goazen heinean 
ale-tamaina txikituz joango da. Ale-tamainaren hazkundea, aurreberotzearen eta 
ondorengo berotzearen kontrol egokien bidez, gutxienera eraman daiteke. Pasatze 
batzuk behar dituzten sekzio handiko soldaduretan, egiten diren pasatzeen berotzea 
aprobetxa daiteke aurreko pasatzeen ale-tamaina fintzeko. Ale-fintze hori eraginkorra 
da, pasatzeen artean tenperatura kritikoaren azpitikoa hozten uzten bada. Karbono-
kantitate handiko altzairuek eta aleazio-altzairuek, azkar hozten badira, ale-
hazkundea nabarmena izaten dute. Normalean, aurreberotzea eskatzen dute, 
soldaduraren ondorengo hozte-abiadura motela izateko. 

 
- Haize-zuloak. Kordoiaren solidotzean metalaren barruan gasak ihesbiderik gabe 

bertan gelditzeagatik sortutako zuloguneak dira. Normalean, elektrodoa gaizki 
erabiltzeagatik, eta gasak, zepak eta beste material arrotzak kanpora ateratzeko behar 
den denboran urtze-bainua bero ez edukitzeagatik gertatzen da. Gasak eta beste 
materiak metal solidoko aleen artean gelditzen direnean, zulo txikiak sortuko dira eta 
soldadura-kordoian mantenduko dira. 

 
Haize-zuloak ekidin daitezke, baldin eta urtze-bainua, soldadura-lanak dirauen 
bitartean, tenperatura uniformean mantentzen bada. Hori lortzeko, soldadura-lanak 
abiadura konstantea eraman behar du; horrela, metal-solidotzea uniformeki gertatuko 
da. 

 
Haize-zuloak, askotan, soldaduraren hasierako eta bukaerako puntuetan sortzen dira. 

 

 
 

Soldaduran gertatzen diren akatsak 
  
- Barne-sartzeak. Ezpurutasunak eta soldadura-prozesuetan urtze-bainuan sartu diren 

elementuak arrotzak dira. Edozein barne-sartzek haustura sortzeko arriskua dakar eta 
soldadura ahultzen du. Askotan gertatzen den barne-sartzea zeparena da. Elektrodoa 
gaizki maneiatzen bada, arkuaren indarrak urtze-bainuaren barnean zepa-zati txikiak 
utz ditzake. Urtze-bainua zepa-zati horiek azaleratu baino lehen hozten bada, zepak 
kordoian geldituko dira; ondorioz, soldadura txarra izango da. 

 
Sabai-posizioan soldatzen dugunean gertatzen dira barne-sartzeak; izan ere, kasu 
horretan, kordoiaren materiala, grabitatea dela eta, eror ez dadin, azkar hozten diren 
bainu txikiekin lan egiten da. 

 Haize-zuloak 

 Barneratze osagabea 

 Hondeaketa 

 Ziztadurak 

 Zepa-zatiak 
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Elektrodo egokia aukeratu eta gero, behar den intentsitatea erabiliz ondo maneiatzen 
badugu, barne-sartzeak deuseztatuko ditugu; edo behinik behin, arazoa hein handi 
batean konponduko dugu.  

 
- Segregazioak. Gune batzuek aleazio-elementuak edo ezpurutasunak hartzen dutenean 

gertatzen da. Prozesu honetan gune horiek aberastu egiten dira; inguruan dauden 
guneek, aldiz, aleazio-elementu horien galtze nabarmena dute. Solidotzea hasten 
denean, kristal txikiak eratzen dira (dentritak). Kristal horiek aleazio-elementu 
batzuk kanpoan uzteko joera dute; hori dela eta, hondar-likidoan metatuz doaz. 
Solidotzea bukatzen denean, eratzen diren azken kristalak likidoan metatutako 
aleazio-elementuz aberasten dira, eta horrela kristal ezberdinak sortzen dira: hasieran 
sortutakoak (aleazioaren elementu gutxirekin edo kantitate gutxirekin) eta bukaeran 
sortutakoak (aleazioaren elementu askorekin edo kantitate askorekin). 

 
Segregazioa ekidin daiteke tratamendu termiko baten bidez edo hozte-abiadura 
motelak erabiliz. 

 
- Porositatea. Soldadura-atmosferaren kutsadurak eragiten dituen zulotxo txikiak dira 

poroak. Metal batzuek, urtze-egoeran daudenean, oxigenoa eta nitrogenoa hartzeko 
joera handia dute. Hori gerta ez dadin neurriak hartzen ez baditugu, urtze-bainua 
kutsatu egiten da, eta sortzen diren gasek porositatea eragiten dute, soldadura 
ahulduz. 

 
Soldadura-lanetan gertatzen diren erreakzio kimikoek kordoiaren barnean gasak 
sortzen dituzte, eta kordoia hozten denean, barruan zulotxo txikiak gelditzen dira. 
Zulotxo horiek barne-sartze bereziak dira, alegia, gasen barne-sartzeak. 

 
Porositatea ekiditeko, soldadura-lanak babestua izan behar du; horretarako, aire-
-korronteak saihestu egin behar dira eta arku-tartea (elektrodoaren eta piezaren 
arteko tartea) gutxitu. 

 
Porositatea 3 multzotan bana daiteke: 
 
- Barreiatze uniformeko porositatea. Tamaina bereko zulotxoak uniformeki sakaba-

natuta daude metal soldatuaren bolumen guztian; horrek erakusten du babes 
ezagatik kutsadura gertatu dela. 

- Taldeetako porositatea. Zulotxoak taldetan biltzen dira baina ez kordoiaren luzera 
guztian, tarte batzuetan soilik baizik. Horrek adierazten du soldadura-lanean 
gorabeherak izan direla; arkuaren baldintzak (tartea eta abiadura) aldatu egin 
direla. 

- Porositate lineala. Barneratze-pasatzean gertatzen da eta barneratze betegabetzat 
hartzen da. Zulotxoak luzeagoak dira eta kordoiaren noranzko berean doan lerro 
bat osatzen dute. 
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Porositatea 
 
- Pitzatzea. Soldadura-junturetan metalaren erresistentzia gainditzen duten norabide 

anitzeko esfortzuak biltzen direnean, pitzatzea gertatzen da. Soldadurak irauten duen 
bitartean, edo haren ondorioz, irekitzen diren pitzadurak piezaren deformazio txikia 
gertatzen delako nabarmentzen dira. 

 
Soldadura-erroan urtugabeko gune batek tentsio-esfortzuak jasaten baditu, 
deformazioaren bidez ikusgaitzak izango diren pitzadurak sor daitezke. Errotiko 
pasatzea partzialki soldatua baldin badago, soldadurako lodiera osoan zabalduz 
joango den pitzadura irekiko da. 

 
Juntura soldatua hoztu eta gero agertzen diren pitzadurak metal gogorretan eta 
hauskorretan sortzen dira. Material harikor batek pitzadura bat eragin dezaketen 
esfortzuak hobeto jasaten ditu. 

 
 

 
 

Pitzadura-motak 
 
 

 Kraterreko pitzadura 

 Pitzadura oinarrizko metalean 

 Luzera-pitzadura 

 Zehar-pitzadura 
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Pitzatze-prozesua soldadura-metalean zein oinarrizko metalean gerta daiteke: 
 

- Soldadura-metalaren pitzatzea errotik pasatzean gertatzen da askotan, eta zuzentzen 
ez bada, ondorengo pasatze guztietan gertatuko da. Ekarpen-metal austenitikoa 
erabiliz, arazoa neurri handi batean gutxitzen da. 

 
Errotik pasatzean pitzadura gerta ez dadin, ondorengo teknikak erabil daitezke: 
 
- Elektrodoaren erabilera eta elektrizitate-baldintzak aldatu; horrek ingerada eta 

metal-konposizioa aldatu egingo ditu. 
- Soldatze-abiadura moteldu; horrela, metalaren lodiera handitzen da eta esfortzuak 

hobeto jasaten ditu. 
- Aurreberotu esfortzuen intentsitatea gutxitzeko. 

 
Soldadura-metalean 3 pitzadura-mota sor daitezke: luzera-pitzadura, zehar-pitzadura 
eta krater-pitzadura. 
 

- Oinarrizko metalaren pitzatzeak luzera-pitzadurak sortzen ditu, berotzearen 
eraginpeko guneetan gertatzen dira, eta material tenplakorrek jasaten dute. 
Berotzearen eraginpeko guneetan dagoen gogortasuna edo hauskortasuna 
soldadurako berotze-zikloak eragindako akats metalurgikoak dira, eta pitzatzearen 
zergatirik garrantzitsuenak dira.  

 
Gogortasuna handitzen denean, harikortasuna txikitu egiten da. Berotzearen 
eraginpeko guneetako harikortasun falta da pitzadurak sortzeko arrazoia. 
Elektrodoaren estaldurak ere eragina du pitzatze-joera horretan. 

 
Oinarrizko metalaren pitzadura-mota biak (luzera-pitzadura eta zehar-pitzadura) ager 
ez daitezen, ondorengo pausoak emango ditugu: 
 
- Aurreberotze egokia egin. 
- Hozte-prozesua luzatzeko bero-ekarpena handitu. 
- Ekarpen-material egokia aukeratu. 

 
- Fusio osagabea. Soldadurako edozein puntutan gerta daiteke. Pasatzeen artean edo 

errotiko pasatzearen eta oinarrizko metalaren artean ez da fusiorik gertatzen.  
 

Fusio ezak bi arrazoirengatik sor daitezke: alde batetik, metala urtze-tenperaturaraino 
ez eramateagatik, eta bestetik, ekarpen-metalaren fusioak urtu behar dituen oxidoak 
eta beste material arrotzak ez disolbatzeagatik (urtugarri ezegokiak erabiltzeagatik). 

 
Akats hau ekiditeko, kaltegarria den material arrotza soldatu behar diren piezetatik 
kendu eta soldadura-makinak ondo maneiatzen dituzten soldatzaile homologatuak 
erabili behar dira. 
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Fusio osagabea 
 

- Barneratze osagabea. Soldadura errotik ez da soldatzen, ekarpen-materiala eta 
oinarrizko metala ez dira erroan urtzen; horrela, barneratze mugatua gertatzen da, eta 
soldadura-erresistentzia gutxitu egiten da. 

 
Batzuetan erroak urtze-tenperatura lortzen ez duelako, eta besteetan soldadurako 
metala errora iristen ez delako, barneratze osagabea, zuzentzea dezente kostatzen den 
akatsa da. Soldadurako erroak esfortzuak jasan behar baditu, barneratze osoa lortu 
behar da kordoi guztietan. 

 
Akats-mota honen zergatia junturaren diseinuan datza. Arteka bat alde batetik soilik 
soldatzen denean, zaila da barneratze osoa lortzea arkuzko soldadura erabiliz. Arteka 
txikiegia baldin bada, metala errora iritsi baino lehen solidotzen da. Artekaren V 
ertzek angelu itxiegia osatzen badute, elektrodoa ezin da erroraino heldu.  

 
Diseinua egokia dela ziurtatzen denean, barneratze eza, soldadura-intentsitate txikia 
edo abiadura handiegia erabiltzeagatik izan daiteke. Erabiltzen dugun elektrodoak 
tamaina handiegia baldin badauka, artekaren errora iristea ezinezkoa da; ondorioz, 
metala bidean solidotzen da. 

 
- Hondeaketa. Kordoiaren alboan sortzen den sakonune luzea da. Oinarrizko 

metalaren lodiera gutxitzen du. 
 

Soldatzaileak erabiltzen duen teknika txarrak hondeaketa eragin dezake. Elektrodo-
-mota batzuek korronte elektrikoa handiegiak eta arku-tarte luzeak hondeaketarako 
joera areagotzen dute. 

 
Hondeaketa larri batek junturaren erresistentzia nabarmen kalte dezake, partikularki 
neke-esfortzuak jasaten direnean. Hala ere, akats-mota hau erraz antzematen da begi-
-ikuskapenaren azterketa egitean, eta orokorrean, sakonunea betez azkar zuzentzen 
da. 
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7.2. LABORATEGIKO PROBAK 
 
7.2.1. Begi-ikuskapena 
 

Zuzenean edo lupa baten bidez, soldadurak aztertzeko egiten den ikuskapena da. 
Azterketa honetan azaleko akatsak antzeman daitezke. Horien artean daude: pitzadurak, 
hozkadak, barneratze-faltak, urtze-akatsak, urtutako metalaren gainezkatzeak eta 
kraterrak izan ditzakeen material-faltak. 

 
Askotan, pieza soldatuen formak eta dimentsioak kontrolatzeko kalibre bereziak 

erabiltzen dira. 
 
Ikuskapen-mota honek barne-akatsak ez ditu kontrolatzen. Batzuetan, nahiz eta 

soldadurako azaleraren itxura onargarria izan, barruan poroak, zepa-barneratzeak edo 
ale-tamainaren handitzeak gerta daitezke. 

 
7.2.2. Proba suntsigarriak 
 

Proba suntsigarriak egiteko, aldez aurretik prestatutako pieza soldatuen lagin 
txikiak (probetak) erabiltzen dira. Haiek, handituz doan kargapean jartzen dira hautsi 
arte. Prozesuan laginek jasaten duten indarraren kontrola eta gertatzen diren dimentsio 
zein forma aldaketaren azterketa egiten dira. 

 
Gehien erabiltzen diren proba suntsigarriak ondorengoak dira: 
 

- Trakzio-proba. Proba hau egiteko, pieza soldatuaren lagina saiakuntza-makina 
berezi batean finkatzen da eta trakzio-esfortzua pixkanaka-pixkanaka handituz goaz, 
hura hautsi arte.  

 
 

 

 
 

Trakzio-proba egiteko erabiltzen den saiakuntza-makina 
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Ekarpen-materialeko lagin homogeneoak edo juntura-zati baten materialeko laginak 
(heterogeneoak) erabil daitezke. Lehenengoek ekarpen-materialaren kalitatea kontro-
latuko dute eta bigarrenek junturaren erresistentzia. 

 
Proba honetan laginak duen luzapena neurtu behar da, materialak zenbaterainoko 
plastikotasuna duen jakiteko. Haustura lortzeko behar den karga ere neurtzen da. 
 
Material baten trakzio-erresistentziak haustura eragiteko sekzio-unitate bakoitzeko 
beharko litzatekeen karga-kopurua adieraziko du. Erabilitako karga osoaren eta 
probeta-sekzio zuzenaren arteko zatidura da (kg/mm2-tan neurtzen da). 
 

- Ebaketa-proba. Soldadura bateko ebaketa-erresistentzia neurtzeko, probeta bereziak 
erabiltzen dira (ikus irudia). Probeta saiakuntza-makina batera eramaten da eta 
haustura lortu arte handituz doan trakzio-esfortzua aplikatzen zaio. 

 
Erabilitako haustura-karga (kg-tan) probetak duen zabaleraz (cm-tan) zatituz, 
ebaketa-erresistentzia (kg/cm -tan) lortzen dugu kordoiaren luzera-unitateko (cm-ko). 

 

 
Ekaketa-probak 

 
- Erresilientzia. Haustura gertatu gabe, talka-energia jasateko soldadurak duen 

ahalmena erakusten du. Proba honek kolpe batez probeta hausten du eta bertan 
hausturak xurgatutako talka-energiaren balioa neurtzen du (kg-tan). 

 
Proba honek oinarrizko metalaren zailtasuna eta soldadurako ekarpenarena konpa-
ratzen ditu. Soldadura-lanak eragiten dituen metalaren propietate-aldaketak azter-
tzeko erabiltzen da. 

 
Bi teknika ezberdin izan dira orain arte erabilienak: Izod eta Charpy. 
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Erresilientzia-proba 

 
- Soldaduraren uniformetasuna. Soldaduraren harikortasuna eta uniformetasunaren 

maila jakitea hautsitako probeta egoki baten haustura-azaleraren azterketaren bidez 
lortzen da. Piezak tolestaketa dela medio hausten dira. 

 
Haustura-azaleraren azterketak ondorengo akats hauek antzematen laguntzen du: 
haize-zuloak, zepen barne-sartzeak, fusio-ezak, barneratze-faltak eta ale-tamainaren 
handitzeak. 

 
- Makrografia-proba. Soldaduraren kalitatea aztertzeko eta oinarrizko metalaren eta 

ekarpen-metalaren arteko lotura begi-bistan jartzeko egiten da. 
 

Proba hau egin ahal izateko, probetako soldadura-kordoi osoaren zeharkako sekzioa 
moztu egiten da. Ebaketa zerraz edo oxiebaketaz egin daiteke. Gero, ebakidura-
-azalera karrakatu egiten da eta, lixa fina erabiliz, leundu. Bukatzeko, leundutako 
azalerari eraso egiten diogu, eta horretarako, erreaktibo bat erabili ohi da; erabilienen 
artean azido klorhidrikoa, persulfato amonikoa, ioduro potasikoa eta azido nitrikoa 
(akuafortea) aipa daitezke. 

 
7.2.3. Suntsigarri ez diren probak 

 
Hauek egitura soldatuen kalitatea kontrolatzen dute, baina haiek suntsitu gabe eta 

zerbitzurako bere ahalmena aldatu gabe. 
 
Proba hauen bidez, prozedura ezegokia erabiltzen dugunean, soldadurako 

kordoietan sortzen diren kanpo- eta barne-akatsak azter daitezke. 
 
Gaur egun, teknika anitza eta makina asko ditugu soldadurako segurtasunari 

buruzko informazio baliagarria jaso ahal izateko. Proba hauek gomendagarriagoak dira 
kostu eta tamaina handiko egitura soldatuak kontrolatzeko. 

 
- Partikula magnetikoak.Teknika honek azaleran edo soldaduraren barnean dauden 

fusio-ezak, pitzadura finak, barne-sartze ez metalikoak eta beste akats batzuk 
aztertzen laguntzen du. Kontrolerako, intentsitate handiko korronte magnetizatzailea 
eta burdin hauts fina erabiltzen ditu. Proba egiteko, intentsitate handiko korronte 
magnetizatzailea pasarazten zaio piezari eta ikuskapen-guneak burdin hautsaz 
estaltzen dira. Edozein ezpuruk edo jarraitasunik ezek, magnetizatutako materialean, 
akats-gune zehatz horretan, burdin hautsaren metaketa eragiten du. 
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Hauts-metaketaren azterketak akatsaren tamaina eta orientazioa erakusten ditu. 
Edozein motatako azalera-pitzadurak kontrolatzeko erabiltzen den probarik 
onenetarikoa da. 

 
- Likido sarkorrak. Azaleko akatsak aztertzeko erabiltzen dira. Horretarako jariakor-

tasun handiko likido koloredunak erabiltzen dira, eta kapilaritatearen eraginez 
akatsak agerian gelditzen dira. Likido sarkorrak, kapilaritatea dela eta, azaleko 
akatsetan erraz sartzen dira. Gero, errebelatzaile egokia eman ondoren, likido 
koloreduna pitzadura eta zuloetatik ateratzen da; horrela, akatsaren gunea eta bere 
ingerada nabarmen ageriko dira. 

 
- Ikuskapen erradiografikoa. Soldadura-kalitatea kontrolatzeko materiala barnera 

dezaketen erradiazioen bidez egiten den proba bat da. Materialak barneratzeko 
erabiltzen diren erradiazio elektromagnetikoak hauek dira: X izpiak eta gamma 
izpiak. 

 
Soldaduraren atzealdean jarritako pelikula sentikor baten bidez, piezak duen barne-
-egituraren erregistro jarraitua lortzen da. Erradiazioek, soldadura on batean zehar 
pasatzen direnean, pelikularen gainean intentsitate bereko indarrarekin jotzen dute 
eta horrek tanta beltz gabeko irudia eragiten du. Aitzitik, piezak akatsak baldin 
baditu (haize-zuloak, zepen barne-sartzeak, fusio-ezak, barneratze-faltak eta 
pitzadurak), erradiazioa errazago pasatzen da gune trinko ez diren puntuetatik, eta 
intentsitate gehiagorekin iristen dira pelikulara; horrek piezaren egoera eta akatsaren 
forma zein tamaina erakutsiko dituzten tanta beltzak eragiten ditu. 

 
- Ultrasoinuak. Metal ferriko zein ez-ferrikoen akatsak bilatzeko eta neurtzeko, 

frekuentzia handiko uhinak erabiltzen dituen proba da. Teknika sentikorra da, 
pitzadura finak eta beste azaleko zein barruko akats batzuk ere bila ditzake. Edozein 
juntura azter dezake eta akatsen forma zein tamaina erakusten du. 

 
Ondo dagoen pieza metaliko bat zeharkatzeko frekuentzia handiko uhinak bidaltzen 
badira, piezaren mutur batean sartutako seinalea, pieza zeharkatu eta gero, beste 
muturrean islatzen da. Bidalitako seinalea eta islatutakoa osziloskopio bateko 
pantaila kalibratuan jasotzen dira (bi mutur ikusten dira).  

 
Egiturazko akatsek seinalearen zirkulazioa eteten dute eta beste muturrera iritsi 
aurretik, bera islatzen dute. Islatutako seinalea azkarrago iristen da eta, 
osziloskopioan, bidalitako seinalearen ondoan agertzen da (gertu dauden bi mutur 
ikusten dira). Bidalitako seinalearen eta islatutakoaren arteko distantzia neurtuz, 
akatsaren sakontasuna neur daiteke. 

  
- Gogortasun-probak. Asko erabiltzen dira; izan ere, merkeak, azkarrak eta trakzioko 

probekiko emaitza alderagarriak lortzen dira. Soldadura-gunearen gogortasuna eta 
oinarrizko materialarena konparatzeko oso baliagarriak dira. 

 
Material baten gogortasuna modu eta teknika ezberdinez neur daiteke. Metalak 
barneratua izateari kontrajartzen dion erresistentzia zenbaki baten bidez irudikatzen 
da. Gogortasun-eskala erabilienak Brinell eta Rockwell dira. 
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8. HONDAR-TENTSIOAK. 

BERO-EROANKORTASUNAREN ETA 
BERO-ZABALKUNTZAREN ARTEKO ERLAZIOA 

 
 

Juntura soldatu baten erresistentzia, soldadura-lanak irauten duen bitartean, 
metalaren zabaltzeak eta uzkurtzeak kontrolpean izatearen menpe egoten da. Pieza 
metaliko bat berotzen badugu, zabaltze-indarrak sortzen dira; ondorioz, piezaren 
dimentsioak handitu egiten dira. Hozte-prozesuan gertaera alderantziz ematen da, eta 
piezak hasierako dimentsioak eta forma berreskuratzera jotzen du. 

 
Aipatutako zabaltze eta uzkurtzeek ez dute eragin handirik aske dauden piezetan, 

alegia, zabaltze- eta uzkurtze-mugimendu horiek eragozten dituzten indarrak gertatzen 
ez direnean. Metal harikorrak soldatzen ditugunean, ez da ondorio larririk gertatzen; 
izan ere, material horiek tentsioak ondo jasaten dituzte eta erraz egokitzen dira. 

 
Aitzitik, zabaltzeak eta uzkurtzeak askatasunez gertatzen ez badira, harikorrak eta 

xaflakorrak diren metalak deformatu egiten dira eta hauskorrak diren metalak, pitzatu 
eta gero, hautsi egiten dira. 

 
Ikus ditzagun adibide batzuk: 
 

- Metalezko barra bat uniformeki berotzen badugu eta inongo eragozpenik jartzen ez 
badiogu, zabaltze askea izango du; ondorioz, piezaren dimentsio guztiak handitu 
egingo dira. Ondoren pieza hozten uzten badugu, hasierako egoera berreskuratuko du 
(dimentsio berberak eta forma bera). 

- Metalezko barra-zati motz bat tornuzil baten barailen artean jartzen badugu, berotzen 
dugunean, haren bi muturrak ezin dira mugitu; horregatik, zabaltzea beste aldetik, 
alegia, lodiera dimentsiotik, gertatuko da.  

- Barraren alde batean berotzen bada, zabaltzea ez da uniformea izango. Metal 
hotzaren inguruko guneek zabaltze askea oztopatzen dute eta horrela zabaltzea gune 
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berotuan soilik gertatzen da. Gune hori hozten hasten denean, uzkurtzea ez da 
uniformea izango eta piezak deformazio iraunkorra jasango du. 

 
Soldadura-prozesuetan berotzeak ez dira uniformeki gertatzen; soldadura-

-kordoian zabaltze eta uzkurtze handiak ematen dira, eta metalaren gune hotzek zabaltze 
eta uzkurtze horiek eragozten dituzte. Bestalde, piezaren formak eta soldadura-
-kordoiaren kokapenak ondorengo deformazioa asko baldintzatzen dute. 

 
Ikus ditzagun haustura bat konpontzeko errealitatean eman daitezkeen 2 adibide: 
 

 
 

Hausturen konponketak 
 

- Barra aske batean gertatutako hausturaren konponketa. Berotzeak irauten duen 
bitartean, barra zabaltzen saiatuko da, eta haren muturrak aske daudelarik, inongo 
arazorik gabe mugituko dira. Gero, barra hozten hasten denean, ez da gertatzen 
uzkurtzearen aurkako indarrik eta uzkurtzea arazorik gabe gertatuko da, piezak bere 
forma eta dimentsioak berreskuratu arte. 

 
- Egitura batean gertatutako hausturaren konponketa. Kasu honetan erdiko barra ez 

dago aske, bere muturrak egitura sendo batean finkatuta daude. Berotzearen eta 
hoztearen eragina ekiditeko neurriak hartzen ez baditugu, soldatzen dugunean, 
deformazio kaltegarria gertatuko da. 

 
Egituraren alboetako barrek erdiko barraren mugimenduak (bere muturretan) 
oztopatzen dituzte. Soldadura-prozesuan erdiko barra berotzen denean, haustura-
-gunean soilik zabaltzen da. Soldadura-kordoia bukatzen dugunean, alboetako barrak 
hotzak eta hasierako dimentsioekin egongo dira, eta erdiko barra bero eta hasierako 
luzera-dimentsioarekin. Hozte-prozesuan erdiko barra soilik uzkurtzen da, baina 
alboetako barrek uzkurtze hori oztopatu egiten dute. Horrek guztiak trakzio-indarrak 
sortzen ditu erdiko barran; ondorioz, haren deformazioa gertatzen da (materiala 
harikorra baldin bada) edo haren haustura (materiala hauskorra baldin bada). 

 
 
8.1. HONDAR-TENTSIOEN KONTROLA 
 

Zabaltze- eta uzkurtze-indarrak kontrolatzeko erabil daitezkeen ondorengo 
teknikak oso gomendagarriak dira: 

 Barra aske batean gertatutako 
 hausturaren konponketa 

 Egitura batean gertatutako  
 hausturaren konponketa 
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- Piezaren eta ertzen prestaketa egokia. Ertzak ondo alakatuta daudela ziurtatu 
behar da. Ertzen prestaketa zuzenak deformazioa txikiagotzeaz aparte, soldaduraren 
barneratze ona ziurtatzen du. Batzuetan, ertzen arteko angelua txikiago daiteke 
deformazioa ere txikiago dadin. Hala ere, piezen artean tarte nahikoa utzi behar da 
beti, elektrodoa modu egokian maneiatu ahal izateko.  

 
Deformazioa orekatzen da, baldin eta soldadurak ardatz neutroaren inguruan 
banatzen badira. Ardatz neutrotik gertu dauden soldadurak besteak baino lehenago 
egiten baditugu, deformazioa txikiagotu egiten da. 

 

    
  Ertzen prestaketa. Puntuaketa 

 
 

Lodiera gutxiko kordoi luzeetan, kordoiaren metro bakoitzeko ertzen artean 1cm-ko 
tartea uztea komeni da. Kordoi luzeetan gertatzen den itxidura kontrolatzeko eta 
posizio egokian mantentzeko, puntuaketa egin daiteke. Puntuek ertzen arteko tarte 
berbera ziurtatuko dute kordoiaren luzera guztian. 

 
Kordoi longitudinal luzeak eta zeharkako motzak daudenean, lehendabizi kordoi 
longitudinalak egitea gomendatzen da. 

 
- Berotzea gutxienera eraman. Soldatzaile on batek, berotzea gutxienera eramanda, 

soldatze-abiadura egokia erabiliz soldatzen jakin behar du. Berotzea gutxitzeko 2 
teknika erabil daitezke: 

 
- Saltokako edo etenkako soldadura. Soldadura jarraia egin ordez, kordoi txiki bat 

egiten da junturaren hasieran; ondoren, zentimetro batzuk soldatu gabe utzita, 
junturaren erdialdean bigarren kordoia egiten da; azkenik, junturaren bukaeran 
beste kordoi bat egiten da.  
Ondoren, lehenengo kordoiaren bukaerara itzultzen da eta zikloa errepikatzen da, 
soldadura-kordoi osoa egin arte. 

- Erromes-urratseko soldadura. Honek ere deformazioa txikiagotu egiten du. 
Kordoia ez da junturan modu jarraian egiten, kordoi txikiak egiten dira noranzko 
eta pasatze-ordena jakinekin: kordoiaren noranzkoa ezkerretik eskuinera era-
manez, eta kordoi txiki bakoitza eskuinetik ezkerrera eginez. 

 

 Puntuaketa 

 Ertzen prestaketa egokia 
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Berotzea gutxienera eramateko erabiltzen diren teknikak 
 

- Aurreberotzea. Pieza askotan, burdinurtuzko eta aleazio-altzairuzko pieza 
gehienetan, zabaltze- eta uzkurtze-indarrak gutxienera eraman daitezke, baldin eta 
soldadura egin aurretik pieza osoa berotzen badugu. Aurreberotzeak eragina izan 
dezan, soldadura-lanak irauten duen bitartean, tenperatura uniformea mantendu behar 
dugu, eta soldadura bukatu eta gero, pieza poliki-poliki hoztu behar da. 

 
Aurreberotze hori sugar oxiazetilenikoarekin edo labean egin daiteke. Batzuetan, 
modu horretan lan egiten dugunean, soldagailua maneiatuko duen laguntzaile baten 
beharra izaten da. 

 
- Mailuketa. Hozte-prozesuan, kordoia tenkatzeko eta tentsioak gutxitzeko, mailu 

burubiribilaren mutur biribilduarekin kolpatzen da. Teknika hau kontuz aplikatu 
behar da; izan ere, gehiegizko mailuketak soldadurako tentsioak erants ditzake, edo 
materiala harikorragoa egin dezake. 

 

 
Itxidura kontrolatzeko utzi behar den tartea. Mailuketa 

 

 Saltoka edo etenkako  
 soldadura 

 Erromes-urratseko  
 soldadura 

 Itxidura kontrolatu behar da 

 Kordoia tenkatu 
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- Tentsioa moteltzea. Tentsioak moteltzeko erabiltzen den teknika arrunt bat 
normalizazioa da. Tratamendu termiko horretan egitura soldatua labe batean sartzen 
da, bertan tenperaturak kontrolatzen dira eta berotze uniformea egiten da. Pieza 
tenperatura egokira berotzen da; karbono-kantitate ertaineko altzairuek 600 ºC-650 
ºC bitarteko tenperaturak beharko dituzte; aleazio-altzairuek, aldiz, 870 ºC-tik gorako 
tenperaturak. Berotze-tenperatura maila berean denbora batez mantendu behar da 
materialaren tentsioak orekatu arte. Ondorengo hozte-prozesuak lasaia izan behar du. 

 
- Euskarriak, dispositiboak eta muntaiak. Finkatze-dispositiboak erabiltzeak 

deformazioa txikiagotzen laguntzen du; izan ere, piezak posizio egokian finkatuta 
gelditzen dira, gehiegizko mugimenduak oztopatuz. Soldatzeko muntaia edo 
finkatze-euskarria, piezak gogor finkatuko dituen edozein dispositibo izan daiteke. 
Deformazioa txikiagotzeko erabiltzen diren finkatze-xaflek soldadura hozteko balio 
dute; horrela, piezen gehiegizko berotzea galarazten dute. Hozte-xaflek kobrezkoak 
edo bero-eroankortasun handiko materialez egindakoak izatea komeni da. 

 
Serieko soldaduretan zenbait muntaia eta euskarri-mota erabiltzen dira. Haiek 
soldatze-abiadura handiagoa onartzen dute eta deformazioa minimora eramaten dute. 
Ekoizpen-mota horretarako dispositiboen diseinua egin beharreko lanaren menpean 
dago. 

 
 

 
 

Euskarriak, dispositiboak eta muntaiak 
 
 

- Pasatze-kopurua. Deformazioa txikiago daiteke baldin eta pasatze-kopurua 
gutxienera eramaten badugu. Elektrodo handiak erabiliz bi pasatzetan egindako 
kordoia normalean hobea da, elektrodo txikiak erabiliz hiru edo pasatze gehiagotan 
lortutakoa baino. 

 

 Hozte-xaflak 

 Finkatze-dispositiboa 
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Pasatze-kopurua. Aurredeformazioa 
 

- Aurredeformazioa. V moduko ertzak dituen tope-lotura soldatzen denean, metal 
berotu gehiago dago goiko aldean V-ko erroan baino. Horrek zehar-uzkurtze handia 
eragiten du. Barne-angeluko T moduko loturetan kordoiaren zehar-uzkurtzeak piezak 
itxi egiten ditu eta haien arteko posizioa aldatu egiten da.  

 
Deformazio horiek ekiditeko erabiltzen den teknika hau da: piezak kontrako 
aurredeformazio batekin prestatu. Horrela, hozte-prozesuan uzkurtze-indarrek piezak 
posizio zuzenera eramango dituzte. 

 
Soldatzaile on batek prestakuntza tekniko handia behar du. Kordoiak ondo egiteko 

trebetasuna ez da nahikoa; izan ere, aurretik aztertutako ezagutza horien faltak egitura 
soldatu baten erresistentzia erabat baldintza dezake. Materialen ezaugarriak ezagutzea, 
berotzeak eragiten dituen zabaltzeak eta uzkurtzeak kontrolatzea, ale-tamainaren 
handitze- eta txikitze-prozesuak menperatzea eta deformazioak ekiditeko teknikak 
erabiltzea edozein soldatzailerentzat beharrezko ezagutzak dira. 

 
Soldatzaileak honako hau gogoratu behar du beti: altzairu baten karbono-kopurua 

zenbat eta handiagoa izan, orduan eta zailagoa dela hura soldatzea. Horrek esan nahi du, 
altzairu hori soldatzeak aurreplanifikazio arretatsua eta soldadura-prozesuaren aukera-
keta eskatzen duela. 
 
•  Kontuan hartu beharreko gomendioak: 
 

- Ez soldatu inoiz piezaren materiala ezagutu gabe, ezta egitura soldatuan berotzeak 
eragiten dituen ondorioak ezagutzen ez baditugu ere. 

 
- Ziurtatu, aleazio-altzairuak soldatzen direnean, piezak denbora luzean ez direla 

berotzen tenperatura kritikotik gora. 
 
- Karbono-kantitate handiko altzairuen soldadura zaila da; beraz, prestaketa berezia 

egin beharko duzu. 
 
- Soldatu aurretik, ziurtatu zabaltzeak eta uzkurtzeak kontrolatzeko beharrezko 

neurriak hartu direla. 

 Pasatze-kopuru 
 gehiegizkoa 

 Pasatze-kopuru  egokia 
 Aurredeformazioa 
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- Eraman ezazu gutxienera berotze-prozesua eta ziurtatu soldaduraren kalitatea. 
 
- Luzera handiko tope-loturetan piezak aske baldin badaude, utzi 1 cm-ko tartea 

luzerako metro bakoitzeko. 
 
- Bero-ekarpena kontrola daiteke “saltoka” edo “etenka” eta “erromes-urratsa” 

izeneko metodoak erabiliz. 
 
- Erabili ahal den pasatze-kopuru gutxiena deformazioa ekiditeko. 
 
- Saiatu soldadura-akatsak ez sortzen (barne-sartzeak, haize-zuloak, ale-

-handitzeak…). 
 
- Aukeratu egitura soldatuaren erresistentzia-eskakizunak ondo betetzeko behar den 

juntura-mota. 
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9. MATERIAL DESBERDINEN METALURGIA. 

SOLDAGARRITASUNA, ERABILPENA ETA 
SAILKAPENA 

 
 

Aurreko ataletan aztertutakoari jarraipena emanez, materialak 5 taldetan banatuko 
ditugu. Talde bakoitzean dauden materialak, beren soldatze-ezaugarriak, ohiko akatsak, 
arazoak konpontzeko teknikak eta beste zenbait informazio aztertzen jarraituko dugu. 
 
 
9.1. KARBONO-ALTZAIRUAK 
 

Soldadura-prozesuan ondo kontrolatzen baldin baditugu, erraz soldatzen dira. 
 
Altzairu-mota batzuek elektrodo berezien erabilpena eta aurreberotzeak zein 

ondorengo berotzeak behar dituzte. 
 
Karbono-altzairuetan, berotzearen eraginpeko gunearen egituran, berotzeak duen 

eragina kontuan hartu behar da. Altzairuzko pieza bat tenperatura altuetan berotzen 
dugunean, bere barne-egitura asko aldatzen da. Altzairuak, karbono kopuruaren arabera, 
ferrita eta perlita edo perlita eta zementita nahasturak dira. Berotzean, nahastura horiek 
austenita izeneko soluzio solido bihurtzen dira eta soluzio horretan karbonoa 
uniformeki disolbatuta dago. 

 
Berotzearen ondorioz eratutako austenitak hozte azkarra baldin badu, egitura 

martentsitikoa hartzen du, eta altzairua oso gogor eta hauskor gelditzen da. 
 
Gertaera horrek pitzadurak sortzen ditu kordoian eta berotzearen eraginpeko 

guneetan. 
 
Aldaketa horiek gaizki jasaten dituzten altzairuak soldatzen ditugunean, akatsak 

ekiditeko neurriak hartu beharko ditugu. 
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Karbono-altzairuak karbono-kantitatearen arabera eta ekoizpen-prozesuaren 
arabera sailkatzen dira. 

 
•  Ekoizpen-prozesuaren arabera honako hauek bereizten dira: 

- Altzairu baretuak. Aluminio eta silizioaren bidez desoxidatuak izan dira; 
ondorioz, solidotze lasaia izan dute eta lortutako azken produktua homogeneoa da. 
Bestalde, azalera lisoa erakusten dute, eta haize-zulorik gabeko materiala ekoizten 
da altzairu hauekin. 

- Altzairu erdi-baretuak. Desoxidaketa partziala jasaten dute. Lortzen den 
produktua arruntagoa da. 

- Altzairu eferbeszenteak. Ez dira desoxidatuak izan. Lortutako materialak haize-
-zuloak izaten ditu. 

 
•  Karbono-kantitatearen araberako altzairuak aztertuak izan badira ere, horien 

soldagarritasunari buruzko xehetasunak ondoren emango ditugu: 
- Karbono-kantitate txikiko altzairuen soldagarritasuna. Soldatzeko errazak dira. 

Kalitateko loturak lortzeko ez ditugu neurri bereziak hartu behar. Berotzeak 
oinarrizko metalaren ezaugarriak ez ditu aldatzen. 
E60XX eta E70XX multzoetako edozein elektrodoren bidez soldadura onak egin 
daitezke. Elektrodoak ondorengo eskakizunen arabera aukeratzen dira: 
∗  Barneratzearen arabera 
∗  Korronte-motaren arabera 
∗  Soldatze-posizioaren arabera 
∗  Juntura-diseinuaren arabera 
∗  Ekarpen-abiaduraren arabera 

 
- Karbono-kantitate txikiko zein ertaineko altzairuen soldagarritasuna. Soldatzeko 

nahiko errazak dira, E7016, E7018 eta E7024 elektrodoak erabiltzen baditugu. 
Elektrodo horiek trakzio-erresistentzia handia dute eta aurreberotzerik aplikatzerik 
ez dagoenean, ez dira pitzatzen. 
E6012 eta E6024 elektrodoekin solda daitezke, baina hozte-abiadura kontrolatu 
behar da. Abiadurak motela izan behar du soldaduraren gehiegizko gogortzea 
ekiditeko. 

 
- Karbono-kantitate handiko altzairuen soldagarritasuna. Soldatzeko zailak dira. 

Erraz tenplatzen dira. Arkuzko soldadura-prozesuan neurri zorrotzak hartu behar 
dira akatsak ez izateko.  
Pitzadurak sor ez daitezen, E80XX, E90XX eta 100XX bezalako trakzio-
-erresistentzia handiko elektrodoak erabiltzen dira. 
Batzuetan karbono-kantitate handiko altzairuak soldatzeko E310-15 bezalako 
altzairu herdoilgaitzezko elektrodoak erabiltzea gomendatzen da.  
Orokorrean, altzairu hauek soldatu ahal izateko aurreberotzeak eta ondorengo 
berotzeak beharrezkoak dira. 

 
9.1.1. Bero-ekarpenaren kontrola 
 

Bero-ekarpena ondorengo kasuetan aztertuko dugu: 
 
••••  Aurreberotzearen ezaugarriak. Soldadura-gunearen hozte-abiadura txikiagotzea 

du helburu. Kordoiaren eta beste pieza-guneen arteko tenperatura tarteak ere 
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txikiagotzen ditu. Martentsita konposatua sor dadin oztopatzen du. Gune gogortuak 
desagertu egiten dira piezan. 

 
Olio, koipe eta pintura-hondarrak erretzen ditu. Bestalde, piezaren berotzeak 
soldatze-abiadura handitu egiten du; izan ere, bero-ekarpen txikiagoa beharko da 
urtze-bainua lortzeko. 

 
Piezaren aurreberotzea sugarra erabiliz egiten da. Honek ondorengo abantailak ditu: 
- Pitzatze-arriskua txikiagoa da. 
- Berotzearen eraginpeko gunean gerta daitezkeen gogortasunak gutxitu egiten dira. 
- Hondar-tentsioak desagertu egiten dira. 
- Deformazioaren aurka lan egiten du. 

 
Karbono-kantitate ertaineko altzairuetan 95 ºC eta 370 ºC bitarteko tenperaturak 
erabili behar dira. Normalean, zenbat eta karbono-kantitatea handiagoa izan, orduan 
eta erabili behar den berotze-tenperatura altuagoa izango da. 

 
Aurreberotzearen tenperaturak modu desberdinetan kontrola daitezke: 
- Termopareak erabiliz. 
- Arotzaren klera urdina erabiliz, piezaren azalera markatuz. Marka hau 

tenperatura-mailaren arabera, kolorez aldatuko da; 330 ºC-tan kolore grisa hartzen 
du. 

- Soldadurarako erabiltzen den eztainu-barra batekin pieza igurtziz. Eztainua 182 
ºC-tan urtzen da. 

- Pinu-zotz batekin pieza-azalera ukituz. 335 ºC-tan zotza erretzen hasiko da. 
- Salgai dauden arkatz eta likido bereziak erabiliz. Haiekin egindako markak, 

tenperaturaren arabera, kolorez aldatzen dira. 
 
••••  Bero-ekarpena kontrolatuta duen soldadura. Bero-ekarpen mota hau piezei 

berotze handia ematean datza. Aurreberotzerik gabe, intentsitate handiak eta abiadura 
txikiak erabiltzen dira. Horrek guztiak hozte-abiadura txikiagotu egiten du eta gune 
gogortuak sortzea eragozten du. 

 
Pasatze batzuetako soldaduran lehenengo pasatzeak ondorengo pasatzeen oinarrizko 
metalaren aurreberotze-lana egiten du. Bestalde, pasatze desberdinen berotzeak 
aurreko kordoiak suberatzeko balio du, eta gogortasunak gerta ez daitezen, hozte-
-abiadura txikia eragiten du. 

 
••••  Ondorengo berotzea. Karbono-kantitate handiko altzairu batzuen soldaduran, 

ondorengo berotzea aurreberotzearena bezain garrantzitsua da. 
 

Tentsioak gutxitzeko erabiltzen den tratamendua da. Soldadura-gunean gertatzen 
diren tentsioak deuseztatzen ez badira, hotzean pitzadurak edo piezaren deformazio 
handiak sor daitezke, mekanizazio-lanaren ondoren, bereziki. 

 
Tentsioak gutxitzeko erabiltzen diren ondorengo berotzearen tenperaturak 470 ºC eta 
670 ºC bitartekoak izaten dira. Tenperatura horiek, piezaren lodieraren arabera, 
hainbat ordu mantendu behar dira; 25 mm-ko lodiera duen pieza batek ordubeteko 
berotzealdia beharko du gutxienez. 
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9.1.2. Pitzaduren eraketa 
 

Pitzadurak longitudinalak eta zeharkakoak izan daitezke. Haien kontrola egiteko 
ultrasoinuak, partikula magnetikoak eta ikuskapen erradiografikoak erabiltzen dira. 

 
Pitzadurak piezak gehiegi finkatuta daudenean gertatzen dira. Kordoia egin eta 

gero, finkatze-sistema gogorra erabiltzeagatik, piezak ez dauka deformatzeko aukerarik 
eta pitzadurak agertzen dira.  

 
Oinarrizko metala zenbat eta gogorragoa izan eta ekarpen-materialak zenbat eta 

harikortasun txikiagoa eduki, orduan eta pitzatze-prozesua indartsuagoa eta azkarragoa 
izango da (alegia, gehiegizko finkapena duten pieza gogorren kasua). 

 
Hoztean sortzen diren uzkurtze-indarrak kordoiaren materialak jasan behar ditu; 

horregatik, ekarpen-materiala indar hauek jasateko behar bezain harikorra ez bada, 
pitzadurak nonahi sortuko dira. 

 
Pitzatze-prozesuaren aurka lan egiteko, barneratzeak ahalik eta txikiena izan behar 

du; horrek oinarrizko metalean tentsioak murrizteaz gain, ekarpen-materialak piezetatik 
datorren karbonoa disolbatzeko duen joera txikiagotu egiten du. Horrela, kordoia 
harikorrago gelditzen da, uzkurtze-tentsioak jasateko gaitasun handiarekin. 

 
Burdin hautsa duten hidrogeno gutxiko elektrodoek kordoi harikorrak eta gutxi 

barneratuak egiten laguntzen dute. 
 
Karbono-kantitate oso handiko altzairuak soldatzeko, altzairu herdoilgaitzezko 

elektrodo bereziak erabiltzea gomendatzen da. E310-315 motako elektrodoek (% 25 Cr 
eta % 20 Ni) oso material harikorra ematen dute. 
 
- Kraterreko pitzadura. Urtze-bainuaren solidotzea kordoiaren ertzetan hasten da eta 

erdialderantz aurreratuz doa. Soldadurako arku elektrikoa bukatzen denean, 
kraterraren erdialdeko hoztea oso bortitza da, eta bitartean haren ertzak, material 
gehiago dagoelako, lasaiago hozten dira. Hozte horren ondorioz, tentsioak kraterrean 
biltzen dira eta pitzadurak bertan agertzen dira. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kraterreko pitzadurak 
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Forma ahurra duten angelu-kordoiak sentikorrak dira kraterrak izan ditzakeen 
pitzadurekiko. 
 

 
 

Forma ahurra duten angelu-kordoiak gehiago pitzatzen dira 
 

Kraterraren pitzadura gehienak ekidin daitezke, baldin eta elektrodoa zuzen 
maneiatzen bada. Kraterra zuzen bete behar da eta, arku motza erabiliz, kordoia 
biribildu. 
 

- Erroko pitzadura. Tope eta angeluko loturetan kordoi estua eta lodiera gutxiko erro-
-pasatze bat egin behar da. Lehenengo pasatze horrek, alegia, barneratze-pasatzeak, 
sentikortasun handia du pitzatzearekiko.  

 
Barneratze-kordoiak oinarrizko metalaren karbonoa xurgatzeagatik gertatzen da 
pitzatzea. Xurgatze horrek materiala gogor eta hauskor bihurtzen du. 

 
Erro-pitzadurak ekidin daitezke ondorengo teknikak erabiltzen badigu: 
- Aurreberotzeak. 
- Material harikorrak ematen dituzten elektrodoen erabilpena. 
- Hozte-prozesuan mugimenduak oztopatuko ez dituen piezen arteko puntuaketa 

berezia. 

 
Erroko pitzadura 
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- Porositatea. Karbono-kantitate handiko altzairuetan eta haize-zuloak izateko 
sentikorrak diren altzairuetan askotan gertatzen den arazoa da. 

 
Karbono-kantitate handiko altzairuen urtze-bainuak hidrogenoaren eta karbono 
monoxidoaren gas-kantitate handiak disolbatzen ditu. Gas hauek, urtze-bainua 
hozten denean, kanpora ateratzen dira. Kordoia azkarregi hozten bada, materiala 
solidotu egiten da eta gasek ez dute ihesbiderik aurkitzen; ondorioz, haize-zuloak 
gertatzen dira. 

 
Sufre, fosforo eta silizio elementuek porositate handia eta erresistentzia txikia 
eragiten dute altzairuetan. 

 
Gasek eragindako haize-zulorik gabeko soldadurak egin ahal izateko, urtze-bainua 
jariakor mantendu behar da; horrela, gasak erraz eta azkar ateratzen dira. 

 
Hidrogeno gutxiko elektrodoak erabiliz ere ekidin daiteke porositatea. 

 
- Oinarrizko metalaren gehiegizko gogortze eta biguntzeak. Karbono-kantitate 

ertaineko eta handiko altzairuetan, hozte-abiadura handia erabiltzeagatik, oinarrizko 
metalaren gogortze handiak gerta daitezke. Hozte azkar horiek martentsita-egiturak 
eragiten ditu, eta materiala gogor eta hauskor bilakatzen da. 

 
Gehiegizko gogortzeak ekiditeko teknikarik hoberena aurreberotze- eta ondorengo 
berotze-sistema kontrolatuak erabiltzea da. 

 
Karbono-kantitate ertaineko altzairuek 95 ºC eta 205 ºC bitarteko tenperaturen 
aurreberotzeak jasan behar dituzte. Karbono-kantitate handiko altzairuak, berriz,   
205 ºC eta 370 ºC bitarteko tenperaturetan aurreberotu behar dira. Ondorengo 
berotzeak, bi kasuetan, 600 ºC eta 650 ºC bitarteko tenperaturetan egin behar dira. 

 
Karbono-kantitate handiko altzairuen erresistentzia altzairuen gogortasunarekin 
erlazionatuta dago. Gogortasun hori tratamendu termiko baten bidez egoki dezakegu. 

 
Piezan ondorengo tratamendu termikorik egiten ez bada, neurriak hartu behar dira 
soldadura-prozesuak piezaren gogortasuna ez murrizteko. 

 
Altzairu tenplatuak soldatzen ditugunean, berotzeak kordoiaren inguruko guneak 
bigundu egiten ditu. 

 
Gogortasun-aldaketarik gerta ez dadin, nikel- eta kromo-kantitate handiko herdoil-
gaitzezko elektrodoak erabiltzea gomendatzen da. Bestalde, diametro txikiko elektro-
doak erabiltzea eta soldadura “saltoka” egitea ere gomendatzen da. 
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10. ALEAZIO-ALTZAIRUAK 
 
 

Aleazio-altzairuek, burdina eta karbonoaz gain, beren propietateak eta ezaugarriak 
aldatzeko adinako beste aleazio-elementu batzuen kantitatea eramaten dute. 

 
Manganesoa, nikela, kromoa, wolframioa, molibdenoa eta banadioa gehitzeak 

altzairuen erresistentzia eta zailtasuna handitzen ditu. Aleazio-altzairuak aleazio-
-elementu garrantzitsuenen izenak erabiliz sailkatzen dira: manganeso-altzairuak, 
kromo-nikel altzairuak, molibdeno-altzairuak ... 

 
Aleazio-altzairuak soldagarriak dira, baina arreta handiagoa eskatzen dute; izan 

ere, soldadurak (gehiegizko berotzeak) edozein aleazio-elementuren bidez altzairuari 
emandako ezaugarriak suntsi ditzake. Bestalde, soldadura-gunean pitzadurak, haize-
-zuloak eta zepa-barneratzeak sor daitezke. 

 
Aipatutako arazo hauek guztiak ekidin daitezke, baldin eta aleazio-altzairu 

ezberdinen soldadurarako ekoitzitako elektrodo bereziak erabiltzen baditugu. 
 
 

10.1. AURREBEROTZEA ETA ONDORENGO BEROTZEA 
 
Aleazio-altzairuak tenperatura altuetara eramaten badira eta gero azkar hozten 

badira, erraz tenplatzen dira; tenplaketa horrek junturan eta berotzearen eraginpeko 
gunean materiala hauskor uzten du. Hori guztia ekiditeko, aurreberotzeen eta ondorengo 
berotzeen bidez, soldaduraren hozte-abiadura kontrolatu behar da. 

 
Aurreberotze eta ondorengo berotze hauek hozte-abiadura jaitsarazten dute eta 

uzkurtze-tentsioek eraginiko pitzadurarik ez da gertatzen, edo gutxienez, pitzadurak 
sortzeko arriskua murriztu egiten da. Hozte-abiadura jaistean, uzkurtze-tentsioek badute 
soldaduran eta oinarrizko metalean sakabanatzeko denbora, metala beroa dagoen 
bitartean. 
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Aurreberotzeen eta ondorengo berotzeen tenperaturak metal bakoitzaren 
konposizioaren arabera aukeratzen dira. Edozein kasutan, aurreberotzearen tenperaturak 
ez du inoiz gainditu behar oinarrizko metalaren tenplaketa-tenperatura. 

 
Aleazio-altzairu batek aurreberotzea izan behar duen ala ez jakiteko, proba bat 

egin daiteke. Proba hori 10 mm baino lodiera handiagoko piezetan egiten da. 
Aurreberotzearen beharra aztertzeko ondorengo pausoak eman behar dira: lehendabizi, 
hartu altzairu arruntezko xafla bat eta aztertu nahi dugun aleazio-altzairuzko beste xafla 
batean egin T moduko soldadura (soldatzeko geroago erabili behar diren elektrodoak, 
intentsitateak eta oinarrizko baldintza guztiak berdin mantenduz); ondoren, eginiko 
soldadura-kordoia 5 minutuz hozten uzten da, eta mailu batekin kolpatzen da haustura 
lortu arte. Haustura soldadura-kordoian gertatzeak oinarrizko metalean pitzadurarik ez 
dela izan adierazten digu, eta horrek esan nahi du aurreberotzerik gabe solda daitekeela. 
Aitzitik, haustura probatzen ari garen oinarrizko metalaren zati bat erauziz gertatzeak 
aurreberotzea behar-beharrezkoa dela adieraziko digu. 

 
Ikus ondorengo irudia: 
 

 
 

Aurreberotzea beharrezkoa den ala ez jakiteko egiten den proba 
 
 
 

 Haustura soldadura-kordoian 

 Haustura oinarrizko metalaren 
 zati bat erauziz 
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10.2. MANGANESO-ALTZAIRU AUSTENITIKOEN SOLDADURA 
 

Manganeso-altzairu austenitikoa material ez-magnetikoa da, oso zaila, erresisten-
tzia handikoa, harikortasun onekoa eta higadura-erresistentzia handikoa. Birbero-
tzeekiko oso sentikorra da; horregatik, altzairu-mota honen soldadurak arreta handia 
jartzea eskatzen du. 

 
Soldatzean berotze-aldiak luzatzen badira, materiala hauskor bihurtzen da, eta 

haren trakzio-erresistentzia zein harikortasuna murriztu egiten dira. Aurreberotze 
handiak eta luzeak ez dira oso gomendagarriak. Bestalde, soldadurak intentsitate txikia 
erabiliz eta aurreratze-abiadura azkarrez egin behar dira. 

 
Bi manganeso-altzairu mota erabiltzen dira: manganeso-kantitate txikiko 

altzairuak (gehienez % 2 Mn dutenak) eta manganeso-kantitate handiko altzairuak      
(% 12 baino Mn gehiagokoak). 

 
•  Manganeso-kantitate txikiko altzairuak. Inpaktu-esfortzuak jasan behar dituzten 

elementu mekanikoak ekoizteko erabiltzen dira. Higadura-erresistentzia handiko 
piezak ere altzairu hauek erabiliz egiten dira. 

 
Soldatzeko E-7010 edo E-7020 moduko % 0,5 Mo duten elektrodoak erabili behar 
dira. Elektrodo hauek aurreberotze arina eskatzen dute, kordoiaren azpian pitzadurak 
ekiditeko. 

 
Aurreberotzerik onartzen ez duten altzairuetan E-6012 elektrodoa erabiliko dugu. 
Azken elektrodo honek pitzadura asko sortzen baditu, E-7016 edo E-7018 
elektrodoak erabiltzea komeni da. 
 

•  Manganeso-kantitate handiko altzairuak. Aleazio-altzairu hauek burdinurtuzko 
piezetan erabiltzen dira, oso nukleo zaila eta kanpoko gainazalek urratze-
-erresistentzia handia duten piezetan (lurrak mugitzeko erabiltzen diren makina-
-piezetan, erroten elementuetan eta, orokorrean, higadura handia jasan behar duten 
piezetan). Kasu guztietan, soldadurak, piezak elkarren artean lotzeko, pitzadurak 
konpontzeko eta higatutako gainazalak errekuperatzeko erabil daitezke. 

 
Altzairu hauek soldatu ahal izateko, ondorengo pauso hauek ematea komeni da: 
- Junturak ondo alakatu behar dira eta ertzak garbitu. 
- Intentsitate gutxirekin lan egitea gomendatzen da, gune hauskorren eraketa 

ekiditeko. 
- Altzairu herdoilgaitzezko elektrodoak erabili behar dira (E-308-16, E-309-16 eta 

E-310-16). 
- Kordoi txikiak egin behar dira (50 mm-koak gutxi gorabehera), eta egin aurretik, 

denbora utzi aurrekoa hoztu arte. 
- Alboetako kulunka txikia erabiliz lan egitea beharrezkoa da. Elektrodoak 

aurreratze-noranzkoan inklinazio handia izan behar du (erabili 45º-ko inklinazioa 
gutxi gorabehera). 

- Altzairu hauek zabaltze-koefiziente handia dutenez, uzkurtze-tentsioek hozte-
-prozesuan pitzadurak sor ditzakete; horregatik, kordoi-zati bakoitza egin 
ondoren, berau mailukatu egin behar da. 
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Konponketetan honako beste aholku hauei jaramon egingo diegu: 
- Egin zulo bat pitzaduraren muturrean, berau zabal ez dadin. 
- Ireki pitzaduraren ertzak eta garbitu barruko oxidoak zein zikintasunak. 
- Egin barneratze-kordoia eta gainontzeko kordoi guztiak lehenengo zatian juntura 

bete arte. Gero, gauza bera bigarrenean, hirugarrenean eta abar, pitzadura 
konpondu arte. Bukatzeko, bete muturrean egindako zuloa. 

 
Ondorengo irudian garbi ikus daiteke adierazitako prozesua: 
 

 
 

Pitzadura baten konponketa manganeso altzairuzko pieza batean 
 
 
10.3. ALEAZIO TXIKIKO MOLIBDENO-ALTZAIRUEN SOLDADURA 

 
Altzairu hauen artean ohikoenak honako bi hauek dira: karbono-molibdeno 

altzairuak eta kromo-molibdeno altzairuak. 
 

- Karbono-molibdeno altzairuek tenperatura altuetan erresistentzia handia dute; 
horregatik, presio eta tenperatura altuak jasan behar dituzten hodi-egituretan 
erabiltzen dira. 

 
Erraz solda daitezke, baldin eta E-7010, E-7011, E-7015, E-7016, E-7018, E-7020 
eta E-7027 elektrodoak erabiltzen baditugu. Aurreberotzea behar dute 205 ºC eta  
340 ºC bitarteko tenperaturetan. Tentsioak murrizteko tratamendua jasan behar dute 
650 ºC eta 680 ºC bitarteko tenperaturetan, eta hoztea, labean sarturik, oso astiro 
burutuko da. 
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- Kromo-molibdeno altzairuak tentsio handiak jasan behar dituzten elementu 
mekanikoen ekoizpenean erabiltzen dira (hegazkinen pieza eta egituretan, hodi-
-egituretan, motor-euskarrietan ...). 

 
E-6012, E-6013 eta E-6024 elektrodoak erabiliz solda daitezke. Altzairu arruntak 
baino karbono-kantitate handiago duten altzairuetan hidrogeno gutxiko elektrodoak 
erabili behar dira (E-7015 eta E-7016 elektrodoak). Elektrodo hauekin aurrebe-
rotzeak eta ondorengo berotzeak erabiltzen dira, fusio-gunearen hauskortasuna 
ekiditeko. 

 
 
10.4. ALEAZIO TXIKIKO NIKEL-ALTZAIRUEN SOLDADURA 
 

Altzairu batean nikela gehitzeak (% 3-5 Ni) altzairuen propietate elastikoak 
handitzen ditu. Metalaren zailtasuna, trakzio-erresistentzia eta korrosioaren aurkako 
erresistentzia hobetzen dira. 

 
Altzairu hauek soldatzeko E-7010 eta E-7020 elektrodoak erabili behar dira. 

Lodiera fineko xaflak soldatzen ditugunean, E-6012 elektrodoak erabiltzea komeni da; 
izan ere, elektrodo horiek oinarrizko metala barneratzeko indar gutxiago daukate. 

 
Pitzadurak konpondu behar badira, hidrogeno gutxiko elektrodoak erabili behar 

dira (E-7010, E-7015 eta E-7016). 
 
Orokorrean, lodiera handiko piezak soldatzeko aurreberotzea egitea gomendatzen 

da. 
 
 

10.5. ALTZAIRU PLAKATSUEN SOLDADURA 
 

Altzairu plakatsuek altzairu arruntezko nukleoa dute eta kanpo-azala zinka, 
aluminioa, kromoa, kobre-nikela edo kromo-nikela bezalako elementuen edo aleazioen 
geruza fin batez estalia dute. Geruza horrek babesa ematen dio altzairuari, korrosioaren 
eta oxidazioaren aurka. 

 
Altzairu hauek soldatzeko prozedura egokia aukeratu behar da: lodiera gutxiko 

xafletan TIG prozedura erabiltzen da, eta lodiera handiko xaflak soldatzeko, elektrodoak 
edo MIG prozedura. 

 
Soldadura-mota honetan ertzen prestaketak garrantzi itzela du; izan ere, estaldura-

-geruzaren materiala soldadurako urtze-bainuan sartzen bada, bertan gertatzen den 
nahasturak lotura hauskortzen du. 

 
Elektrodoaren konposizioa aztertu eta gero, lan bakoitzerako egokiena aukeratu 

behar da. Estalduraren babesa mantentzeko, kontuan hartu behar da zein aldetatik 
soldatu behar den. Ertzak alakatzean, 1,5etik 2 mm-ra bitarteko taloia utzi behar da 
estaldura-geruzaren gainetik; zati zuzen honek hesiarena egingo luke, estalduraren 
materiala oinarrizko metalean sar ez dadin soldadura-prozesuan. 
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Ikus ondorengo irudia: 
 

 
 

Altzairu plakatsuen soldadura 
 
Altzairu plakatsuen soldaduran honako aholkuak kontuan hartzea komeni da: 
 

- Alakatu ondo juntura eta garbitu ertzak. Prestatu taloia esan bezala. 
- Hasi soldatzen estalduraren kontrako aldetik. 
- Erabili E-6020 eta E-6030 elektrodoak posizio horizontalean, eta E-6010 eta E-6011 

elektrodoak beste posizio guztietan. 
- Oinarrizko metala soldatzeko beharrezko pasatzeak egin eta gero, hasi soldatzen 

estalduraren aldetik; horretarako, erabili estaldura-materialaren konposizio bera edo 
antzekoa duten elektrodoak. 

 
  
 

 Elektrodo arruntak 

 Elektrodo berezia 

 Estaldura-materiala 

 Altzairu arrunta 
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11. ALTZAIRU HERDOILGAITZAK 
 
 

Industriak garatu zuen lehenengo altzairu herdoilgaitza kromo-altzairua izan zen; 
hark, hasieran, burdina eta kromoa zituen nagusiki. Ondoren, nikela erantsi zitzaion eta 
altzairu herdoilgaitz berria sortu zen. Altzairu hori 18-8 altzairu bezala ezagutzen da, eta 
zenbakiek kromoaren eta nikelaren kopurua adierazten dute (% 18 Cr eta % 8 Ni). 

 
Gaur egun, eta ekoizpen metalikoen eskakizunei erantzun egokia eman ahal 

izateko, altzairu herdoilgaitzak asko garatu dira. Mota askotako altzairu herdoilgaitzak 
daude. AISI izendapen-sistemaren arabera, altzairu horiek bi talde handitan sailkatzen 
dira: 200 eta 300 serieetako altzairuak, eta 400 serieko altzairuak. Talde bakoitzak 
altzairu-mota ezberdinak ditu eta altzairu bakoitzak ezaugarri bereziak. 

 
- 200 eta 300 serieetako altzairuak. Altzairu herdoilgaitz hauek egitura austenitikoa 

dute; horrek oso harikorrak eta zailak egiten ditu altzairuak, baita soldatu ondoren 
ere. Soldadurarako onenak dira, eta atmosfera arruntean edo oso korrosiboa ez den 
egoera batean erabiltzen badira, ez dute ondorengo tratamendurik behar. Aitzitik, 
atmosfera oso korrosiboetan erabiltzen badira, egitura soldatua suberatzea 
gomendatzen da. 

 
- 400 serieko altzairuak. Beren kristal-egituraren arabera bi sailetan banatzen dira: 

altzairu herdoilgaitz ferritikoak eta altzairu herdoilgaitz martentsitikoak. 
 

Altzairu herdoilgaitz ferritikoak magnetikoak dira, baina ezin dira tenplatu. 
Tenperatura altuetan korrosioaren aurkako erresistentzia handia izaten dute. 
Soldatzen direnean, hauskor bihurtzen dira. Hauskortasun hau harikortasuna emanez 
gutxi daiteke; horretarako, hotzean soldadura-gunea mailukatu behar da, edo piezari 
suberaketa eman. 

 
Kromo-altzairu martentsitikoak soldatze-tenperaturatik hozten direnean, asko 
gogortzen dira. Altzairu horiei, soldatu ondoren, suberaketa-tratamendu termikoa 
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ematen zaie; era honetan, gogortzeak ez du arazorik sortzen. Aipatutako tratamendua 
soldatu bezain laster egin behar da. 

 
 

11.1. ALTZAIRU HERDOILGAITZEN EZAUGARRI FISIKOAK 
 

Altzairu hauek dituzten ezaugarrien artean ondorengo bi hauek azpimarratu behar 
dira: dilatazio-koefizientea eta bero-eroankortasuna. 

 
- Dilatazio-koefizientea. 400 serieko kromo-altzairuen dilatazio-koefizientea 

karbono-altzairuena bezalakoa da, gutxi gorabehera. Honek esan nahi du 
deformazioa kontrolatzeko hartu behar diren neurriek karbono-altzairuak soldatzen 
ditugunean hartzen ditugun berberak izan behar dutela. 200 eta 300 serieetako 
kromo-nikel altzairuek, aldiz, dilatazioa karbono-altzairuek baino % 50 eta % 60 
handiagoa dute; horregatik, serie horietako kromo-nikel altzairuak soldatzen 
ditugunean, dilatazioaren kontrolean arreta gehiago jartzea beharrezkoa da. 

 
- Bero-eroankortasuna. 400 serieko altzairuen bero-eroankortasuna karbono 

altzairuena baino txikiagoa da (karbono-altzairuen % 60 gutxi gorabehera). 200 eta 
300 serieetako altzairuen bero-eroankortasuna aurrekoena baino txikiagoa da 
(karbono-altzairuen % 45 gutxi gorabehera).  

 
Gauzak horrela, altzairu herdoilgaitzek altzairu arruntek baino motelago xahutzen 
dute beroa, eta hozte-prozesua luzeagoa da (pieza hoztu ahal izateko denbora 
gehiago behar da). Hori guztia kontuan hartu behar da lodiera txikiko xaflak 
soldatzen direnean; izan ere, materialaren bero-eroankortasun txikiak xafla mehea 
zula dezake. 

 
 
11.2. BEROTZE-ONDORIOAK GUTXITZEKO ERABILTZEN DIREN 

TEKNIKAK 
 

Altzairu herdoilgaitzetan berotzeak ekar ditzakeen ondorio txarrak hozte-xaflak 
erabiliz gutxitu daitezke. Hozte-xafla horiek kobrezkoak izaten dira. Kobrea oso metal 
eroalea da eta beroaren galtze-prozesuan asko laguntzen du. Ahal izanez gero, piezak 
euskarrietan edo muntaia zorrotzetan finkatzea gomendatzen da, bereziki 200 eta 300 
serieetako altzairu herdoilgaitzak soldatzen direnean. Altzairu horiek soldatu eta gero, 
finkatze-dispositiboan hozten uzten baldin baditugu, deformazio guztia desagertu egiten 
da. Piezak finkatzeko muntaiarik erabiltzerik ez dagoenean, soldatze-segida bereziak 
burutuko ditugu, zabaltze-indarrik gerta ez dadin. Normalean, “etenkako soldadura” edo 
“erromes-urratseko soldadura” metodoak erabiltzen dira.  

 
 

11.3. ALTZAIRU HERDOILGAITZEN SOLDAGARRITASUNA 
 

Orokorrean, 200 eta 300 serieetako altzairu herdoilgaitzek 400 seriekoak baino 
soldagarritasun hobea dute. 400 serieko altzairuek, soldagarriak izanda ere, arreta 
handiago eskatzen dute, bereziki soldadura bukatu eta gero, piezari tratamendu termiko 
egokia ematen zaionean. 
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Altzairu herdoilgaitzak soldatzeko edozein soldadura-prozesu erabil daiteke. 
Soldadura oxiazetilenikoa xafla mehetan erabiltzen da, eta lodiera ertaina, eta handiko 
piezetan elektrodo estalien bidezko arkuzko soldadura. Bestalde, gaur egun TIG prozesu 
berria asko erabiltzen da altzairu herdoilgaitzak soldatzeko. Gas inertearekin babes-
tutako TIG soldadura-prozesuak bi abantaila ditu: alde batetik, nahiko erraz aplikatzen 
dela, eta bestetik, altzairuen korrosioaren aurkako erresistentzia ongi mantentzen duela. 

 
- Ertzen prestaketa. Lodiera oso txikia duten xaflak soldatzeko, ertzak altxatu egin 

behar dira, ertz altxatuen erara. 3 mm-tik beherako lodiera duten xaflak, ertz 
zuzenekin prestatuta, tope modura solda daitezke. Eta 3 mm-tik gorako lodiera duten 
piezak soldatu aurretik, ertzak alakatu egin behar dira, urtze-prozesua junturaren 
erroraino iristeko. 

 
Altzairu herdoilgaitzek, karbono-altzairuen aldean, dilatazio-koefiziente handiagoa 
eta bero-eroankortasun txikiagoa dute; horregatik, deformatzeko eta kopatzeko joera 
handiagoa izaten dute. Gauzak horrela, soldadura-prozesuak irauten duen bitartean 
eta ondorengo hozte-prozesuan ere, piezak posizioan mantentzeko balioko duten 
euskarriak edo muntaiak erabili behar dira. 

 
 
11.4. ALTZAIRU HERDOILGAITZAK SOLDATZEKO ERABILTZEN DIREN 

ELEKTRODOAK 
 

Altzairu herdoilgaitzak soldatzeko, elektrodo estaliak erabiltzen dira. Elektro-
doaren estaldurak urtze-bainua aireak eragindako kutsatzetik babesten du; beste aldetik, 
kromoaren oxidazioa ekiditen du eta soldadura egokiak, korrosioaren aurkako erresis-
tentzia handikoak eragiten ditu. Gainera, arku elektrikoa egonkortzen du. 

 
Elektrodo-estalduraren fusiotik ateratzen den zepa kordoiaren gainazalean 

gelditzen da, eta pasatze berriak egin aurretik, alanbrezko eskuila erabiliz ondo garbitu 
behar da. 

 
Erresistentzia handiko soldadurak lortzeko, elektrodoaren hagatxoak karbono-

-kantitate txikia izan behar du. Estaldurak ere ahalik eta karbono gutxien izatea komeni 
da. 

 
Orokorrean, elektrodoaren eta oinarrizko metalaren aleazio-elementuek berdinak 

izan behar dute. Batzuetan, elektrodoan aleazio-elementu horien kopurua handitzen da 
soldadura-prozesuan gal daitezkeen elementuak konpentsatzeko. 

 
Kromo-altzairuak kromo-nikel altzairuzko elektrodoak erabiliz soldatzen dira, oso 

metal harikorra ematen baitute. 
 
- Altzairu herdoilgaitzezko elektrodoen izendapena. Altzairu hauen izendapenak ez 

du zer ikusirik karbono-altzairuak izendatzeko erabiltzen dugun sistemarekin. 
Altzairu herdoilgaitzak izendatzeko, AISI sistemak aurrizki bat eta beste digitu 
batzuk erabiltzen ditu. Adibidez, edozein korronte-mota erabiliz soldatzeko, 18-8 
altzairu herdoilgaitzezko elektrodoak E-308-16 izendapena du. 
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   E-308-16  altzairu-izendapenak AISI sisteman honako hau esan nahi du: 
 
- E : arkuzko soldaduran erabiltzeko elektrodoa. 

- 308 : hiru digitu horiek, AISI sistemaren arabera, elektrodoak soldaduran uzten 
duen altzairu-mota adierazten dute. Kasu horretan, 308 altzairuak % 18 Cr eta 
% 8 Ni ditu. 

- 1 : digitu horrek edozein posiziotan solda daitekeela adierazten du.  
- 6 : azkeneko digitu honek elektrodoak duen estaldura-mota eta erabili behar den 

korronte-mota adierazten dizkigu.  
Azkeneko posizioan bi digitu soilik ager daitezke: 5 eta 6. 
5 zenbakiak estaldura basikoa duen elektrodoa adierazten du, alderantzizko 
polaritatea duen korronte zuzenarekin erabiltzekoa.  
6 zenbakiak rutilozko estaldura duen elektrodoa adierazten du, korronte 
alternoarekin eta alderantzizko polaritatea duen korronte zuzenarekin 
erabiltzekoa. 

 
•  Elektrodoaren aukeraketa. Altzairu herdoilgaitzetan elektrodo egokiaren aukeraketa 

karbono-altzairuen kasuan baino askoz ere konplexuagoa da. Hori gertatzen da 
altzairu-mota asko dagoelako eta soldadura bakoitzak jasan behar dituen eskakizunak 
ezberdinak direlako. Horren guztiaren zein piezaren aplikazioaren arabera, elektro-
doa aukeratzeko, soldadura-alderdi batzuk kontuan hartzea komeni da: erabil daitez-
keen lan-tenperaturak, atmosfera korrosiboaren eragina eta beste aldagai batzuk. 

 
Elektrodoa aukeratzeko, ondorengo aldagaiak hartu behar dira kontuan: 
 
- Soldatu behar den metalaren azterketa. 
- Soldatuko diren piezen tamaina. 
- Erabil dezakegun korronte-mota. 
- Soldadurako posizioa. 
- Piezen prestaketa egokia. 
- Ekarpen-materialaren berariazko ezaugarriak. 
- Egingo den lana arautzen duten kodeak, arauak eta espezifikazioak. 
- Soldatu behar den materialaren kostua. 
- Trakzio-erresistentzia eta harikortasuna lortzea ez da nahikoa. Horrez gain, 

korrosioaren aurkako erresistentziak oinarrizko metalarena adinakoa izan behar 
du. Hori dela eta, erabili behar diren elektrodoek eta soldatuko diren piezek 
antzeko konposizioa izan behar dute. 

 
 
11.5. SOLDADURAKO KORRONTEA 

 
Altzairu herdoilgaitzak soldatzeko, korronte zuzena eta alternoa erabil daitezke. 

Lodiera txikiko piezak korronte zuzena erabiliz soldatzen dira. Alderantzizko 
polaritateak barneratze ona eta fusio sendoa eragiten ditu. 

 
Altzairu herdoilgaitzek karbono-altzairuak baino urtze-puntu baxuagoak dituzte; 

horregatik, altzairu herdoilgaitzetan karbono-altzairuak soldatzeko gomendatzen diren 
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intentsitateak baino % 20 baxuagoak erabili behar dira. Bestalde, altzairu herdoilgaitzen 
bero-eroankortasun txikiak arkuaren berotasuna soldadura-gunean pilatzen du; horrek 
ere korronte-intentsitate baxuagoen erabilpena justifikatzen du. 
 
 
11.6. SOLDATZE-PROZEDURAK 

 
Soldadura onak lortu ahal izateko, oso garrantzitsua da ertzen prestaketa egokia. 

Lodiera gutxiko xaflak (1,5 mm-tik beherakoak) soldatzeko, ertz zuzenak eta haien 
artean tarterik gabeko prestaketa gomendatzen da. Lodiera handiagoko piezak, berriz, 
tarte egoki bat emanez prestatu behar dira. 

 
Soldadura ez kutsatzeko, soldatuko diren piezen ertzak ongi garbitu behar dira. 

Elektrodoa zebatu baino lehen, elektrodoaren muturrean estaldurarik gabeko hagatxo-
-zatia utzi behar da; horrek hasierako piztean asko laguntzen du. 

 
Soldaduraren porositatea eta oxidazioa gutxitzeko, arkua ahalik eta motzen 

eraman behar da. 
 
Soldadura bertikalean eta sabai posiziokoan arku motzagoak eta diametro txikiko 

elektrodoak erabili behar dira. 
 
Soldadura bukatu eta gero, zepak eta oxidoak ezabatu egin behar dira. Zepak 

alanbrezko eskuila erabiliz garbitu daitezke. Oxidoak, aldiz, esmerilatzearen bidez, 
desugerketaren bidez edo harea-zorrotada erabiliz ezabatzea hobe da. Esmerilatutako 
guneak ale fineko lixa erabiliz leundu behar dira. Kontuan izan altzairu herdoilgaitzen 
gainazala zenbat eta garbiago eta leunago izan, orduan eta korrosioaren aurkako 
erresistentzia handiago izango duela. 

 
•  Soldadura horizontalean. Kasu honetan ondorengo gomendioak hartu behar dira 

kontuan: 
 

- Soldatu behar diren ertzak ondo urtzeko, erabili beharrezkoa den intentsitate-
-korrontea. 

- Juntura betetzeko, erabili pasatze txiki asko, pasatzeen artean hozteak tartekatuz. 
- Mantendu beti arkua ahalik eta motzen. 
- Mugatu elektrodoaren kulunka; bere zabalera, gehienez, elektrodoaren diametroa 

halako 2,5 izan daiteke. 
- Eraman elektrodoa posizio bertikalean edo arinki okerturik aurreratze-

-noranzkoan. 
 

•  Soldadura bertikalean. Kasu honetan ondorengo gomendioak hartu behar dira 
kontuan: 

 
- Posizio bertikaleko tope-loturetan, erabili horizontalekoetan baino intentsitate 

baxuagoak. 
- Barneratze-kordoia ondo egiteko, erabili V moduko mugimenduak. V-aren 

erpinak junturaren erroarekin bat etorri behar du eta barneratze egokia ziurtatzeko 
bertan etenalditxo bat egin behar da. 

- Posizio honetan ez erabili 4 mm baino diametro handiagoko elektrodorik. 
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•  Soldadura sabai-posizioan. Kasu honetan ondorengo gomendioak hartu behar dira 

kontuan: 
 

- Egin kordoi estuak; bestela, urtze-bainua handitzen bada, metal urtua erortzeko 
arriskua dago eta hori gauzatuz gero, kordoiak era irregularrean geratuko lirateke. 

- Lan egin oso arku motza erabiliz, eta doitu ongi intentsitatea oinarrizko metalean 
barneratze egokia lortu ahal izateko. 
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12. BURDINURTUAK 
 
 

Burdinurtuzko pieza gehienak solda daitezke eta emaitza onak lortu. Materialak 
dituen ezaugarriak direla eta, burdinurtuaren soldadura egin ahal izateko, babes-neurri 
handiak hartu behar dira. Neurri horiek hartuta batetik, eta praktika pixka batekin 
bestetik, edozein burdinurtuzko pieza solda daiteke. 

 
 
12.1. BURDINURTU-MOTAK 
 

Burdinurtua karbono-kantitate handia duen burdinaren produktua da. Burdinur-
tuen konposizioa eta ezaugarriak kontuan harturik, bost burdinurtu-mota bereizten dira: 

 
- Burdinurtu grisa. Burdinurtua, silizio-kantitate handia baldin badauka eta hozte-

-prozesu motela (abiadura gutxikoa) aplikatzen bazaio, burdinurtu gris bihurtzen da. 
Silizioa eta hozte-abiaduraren konbinaketak karbonoa grafito-orritan banatzen du 
(karbono askea). Burdinaren eta karbonoaren banatze horrek burdinurtu grisa haus-
korra eta erresistentzia gutxikoa izan dadin eragiten du. 

 
Burdinurtu grisa makinetako piezen ekoizpenean asko erabiltzen da. 

 
Erraz ezagutzen dira; izan ere, haien haustura-azalerek itxura grisa eta porotsua 
izaten dute. Esmerilatzean, txinparta-sorta ez oso luzea eta kolore gorrikoa ateratzen 
da, kolore horia duten adarkatze askorekin. 

 
Burdinurtu grisa nahiko erraz solda daiteke arkuzko soldadura-prozesua erabiliz. 

 
- Burdinurtu zuria. Material honetan karbono guztia burdinarekin konbinaturik dago. 

Honek esan nahi du karbonoa ez dagoela aske-egoeran. Karbonoak, burdinarekin 
konbinaturik, zementita eta burdin karburoaren formak hartzen ditu. 
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Burdinurtu zuria hozte azkarra erabiliz lortzen da. Oso gogorra da eta mekanizatzeko 
zaila, ez badugu esmerilatzen (edo artezketa egiten) edo ebaketa-tresna berezia 
erabiltzen. 

 
Higadura-erresistentzia handia izan behar duten burdinurtuzko piezak ekoizteko 
erabiltzen da. 

 
Burdinurtu zuriaren haustura-azalerak ale txikiko kristal-egitura zuri zilarreztatua 
erakusten du. 

 
Esmerilatze-proban burdinurtu grisarena baino txinparta-sorta motzagoa ateratzen da, 
kolore gorriko sorta lasto-koloreko apendizeekin. 

 
Orokorrean, burdinurtu zuriak solda daitezke, baina soldagarritasun txikia dute. 
Soldatze-ezaugarriak baxuak dira. 

 
- Burdinurtu xaflakorra. Burdinurtu zuriari eginiko suberaketa-tratamendu luze 

baten bidez lortzen da. Tratamendu horrek burdinurtu zuriaren hauskortasuna 
ezerezten du, eta lortzen den materiala bigunagoa da. Halaber, erresistentzia eta 
zailtasuna mantendu egiten ditu. 

 
Burdinurtu xaflakorrezko pieza baten haustura-azalerak nukleo iluna eta, hura 
inguratzen duela, kolore zuriko ingerada erakusten ditu. 

 
Esmerilatze-probetan burdinurtu xaflakorrak txinparta gutxiago sortzen ditu. Txin-
parta horiek beste burdinurtuek sortzen dituztenak baino luzeagoak dira eta hori 
lastokara kolorekoak. 

 
Soldadura onartzen du, baina babes-neurriak hartu behar dira, 750 ºC-ko tenperatura 
kritikotik gorako berotzeak ez izateko. Tenperatura hau gainditzen bada, burdinurtu 
xaflakorra lortzeko erabili dugun suberaketa-tratamendua kaltetzen dugu, eta mate-
riala berriro burdinurtu zuri bilakatzen da. 

 
- Aleazio-burdinurtuak. Aleazio-burdinurtuek, burdina eta karbonoarekin batera, 

kobrea, aluminioa, nikela, titanioa, banadioa, kromoa, molibdenoa eta magnesioa 
bezalako elementuak konbinatzen dituzte. 

 
Burdinurtuaren eta aurretik aipatutako elementu baten edo batzuen arteko konbina-
ketari esker, materialaren ezaugarriren bat hobetzen da (trakzio-erresistentzia, 
mekanizagarritasuna, neke-erresistentzia edo korrosioaren aurkako erresistentzia). 

 
Gorago aipaturiko elementuak gehitzeak grafitoa banatzea eragiten du; ondorioz, 
grafito-egitura fina eta uniformeki banatua sortzen da. Horrek burdinurtuaren 
ezaugarri mekanikoak nabarmen hobetzen ditu. 

 
Arkuzko soldadura-prozesua aleazio-burdinurtu guztiak soldatzeko erabil daiteke. 
Hala ere, babes-neurri zorrotzak hartu beharko dira, aurreberotzeetan eta ondorengo 
berotzeetan alezio-elementuen suntsiketa ekiditeko. 
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- Burdinurtu nodularra. Batzuetan, burdinurtu harikorrak deituak izan dira. 
Burdinurtu nodularrek burdinurtu xaflakorren harikortasuna, aleazio-burdinurtuen 
korrosioaren aurkako erresistentzia eta burdinurtu grisek baino trakzio-erresistentzia 
handiagoa dituzte. 

 
Hona ezaugarri berezi horien arrazoiak: alde batetik, galdaketa egin aurretik, 
materialari magnesioa gehitzen zaiolako; eta bestetik, materiala lortu eta gero, 
suberaketa-tratamendua jasaten duelako. 

 
Magnesioaren gehitzeak eta suberaketan gertatzen den hozte-abiaduraren kontrolak 
grafitoaren prezipitazio-forma aldatzen dute; grafitoa, orri-egitura izan ordez, esfera 
edo nodulu txikitan banatzen da. Gertaera horrek burdinurtu-mota honi ezaugarri 
mekaniko onak ematen dizkio. 

 
Burdinurtu nodularrak arkuzko soldadura onartzen du, baina aurreberotze eta 
ondorengo berotze egokiak eskatzen ditu; bestela, materialak hasieran zituen 
ezaugarriak gal ditzake. 

 
 
12.2. BURDINURTUZKO PIEZEN PRESTAKETA 
 

Soldatu behar diren burdinurtuzko piezen prestaketan ondorengo urratsen segida 
zaindu behar da: 

 
- Esmerilatu gune estu bat piezen gainazalean eta ertz bakoitzaren luzera guztian, 

burdinurtu-zolda kentzeko. Zolda-geruza horretan ezpurutasunak metatzen dira eta 
ondorengo soldadura kaltetzen dute. 

 
- Prestatu ertzak xaflen lodieraren arabera. 5 mm-ko lodierara iristen ez diren xaflak ez 

dira alakatu behar. 5 eta 10 mm bitarteko lodiera duten xaflak prestatu behar dira, 1,5 
mm taloia utziz eta V moduko ertzei 60º-ko irekidura emanez. 10 mm baino lodiera 
handiagoko xafletan, 60º-ko X moduko ertzak prestatu behar dira. Ikus ondorengo 
irudian agertzen diren ertzen prestaketa ezberdinak. 
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Ertzen prestaketa 

 
 
- Pitzaduraren bat soldatu behar bada, zizel berezi batez edo esmerilatze-lan baten 

bidez, prestatu V moduko ertzak, 4 mm-ko sakonera izango duen arteka bat egin eta 
gero. 

 

 
 

Zizela, ertzak alakatzeko edo artekak prestatzeko erabiltzen da 

Lodiera txikiko xaflak 

 Lodiera ertaineko xaflak 

Lodiera handiko 
piezak 
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- Garbitu ondo piezaren gainazala eta ertzak oxido, pintura eta koipearen arrasto 
guztiak desagertu arte; bestela, soldadura ahultzen duten haize-zuloak eta barne-
-sartzeak gertatuko dira. Garbiketa egiteko alanbrezko eskuila eta disolbenteak erabil 
daitezke. 

 
- Piezak ia ikusten ez diren pitzadura txikiak baldin baditu, urratu azalera klera-zati 

batekin; horrela, klerak pitzadura dagoen tokian lerro hezea eratzen du, hura 
ikusgarri utziz. 

 
- Soldadurak irauten duen bitartean, pitzadurak zabalduz doaz. Hori ekiditeko, 

pitzaduraren mutur bakoitzaren ondoan 3 mm-ko barauts batekin zulo bat egin behar 
da. 

 

 
 

Muturretatik gertu bi zulo egin behar dira, pitzadura zabal ez dadin 
 
 

12.3. TENPERATUREN KONTROLA BURDINURTUZKO PIEZETAN 
 

Burdinurtuaren soldaduran, pieza ahalik eta hotzen mantendu behar da; bestela, 
pitzadurak sor daitezke. Bestalde, burdinurtu xaflakorraren kasuan, gehiegizko berotze 
batek materiala burdinurtu zuri bihur dezake berriro. Soldagailuaren bidez eta tenpe-
ratura egoki batez pieza osoa aurreberotu behar da. 260 ºC eta 650 ºC bitarteko tenpera-
turetan aurreberotzea gomendatu ohi da. Pieza ez da inoiz berotu behar 650 ºC-tik 
gorako tenperaturetara. 

 
Tenperaturaren kontrola modu ezberdinez egin daiteke: arkatz termikoak erabiliz 

edo zotz zorroztu bat gainazalean jarriz eta noiz hasten den erretzen behatuz. 
 
Aurreberotzeak ahalik eta uniformeen izan behar du pieza osoan, eta tenperatura 

soldadura-prozesua bukatu arte mantendu behar da. Ondoren, giro-tenperaturaraino, 
hozte-prozesuak oso motela izan behar du. 

 
Piezaren aurreberotzea ezinezkoa denean, 7 mm-ko kordoi txikiak egingo ditugu. 

Kordoi bat egin eta gero, pieza hozten utziko dugu, eta hurrengo zatia ez dugu egingo 
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aurrekoa eskuarekin ukitu ahal izan arte. Kordoi bakoitzaren hozte-prozesuan mailu 
burubiribilarekin arinki kolpatu behar da; horrek kordoia tenkatu eta tentsioak murriztu 
egiten ditu. Kontuan izan, mailuketaren bidez, tenkatze hori ekarpen-materialean soilik 
egin daitekeela. 
 
 
12.4. BURDINURTUZKO PIEZAK SOLDATZEKO ERABILTZEN DIREN 

ELEKTRODOAK 
 

Burdinurtuaren soldadurarako bi elektrodo-talde daude: mekaniza daitekeen 
material-ekarpena uzten dutenak eta mekaniza ez daitekeen materiala uzten dutenak. 

 
•  Mekaniza daitekeen materiala uzten duten elektrodoak. Soldadura egin eta gero, 

materiala harikor eta bigun uzten dute, eta erraz mekaniza daiteke. Pieza guztietako 
konponketetan erabiltzen da: burdinurtuzko piezetan gertatzen diren mekanizazio-
-akatsak zuzentzeko, galdaketa-akatsak betetzeko edo burdinurtuzko piezak altzai-
ruzko piezetara soldatzeko. 

 
Talde honetan bi elektrodo-mota daude: 
 
- Nikelezko elektrodoa. Elektrodo honekin korronte alternoa edo alderantzizko 

polaritatea duen korronte zuzena erabil daitezke. Lodiera fineko eta ertaineko 
burdinurtuzko piezak soldatzeko gomendatzen da. Aurreberotzerik jasan ezin 
duten fosforo-kantitate gutxiko burdinurtuetan ere erabiltzen da. 

- Nikel-burdinazko elektrodoa. Korronte alternoa eta zuzena (alderantzizko 
polaritatearekin) erabil daitezke. Lodiera handiko piezak soldatzeko gomendatzen 
da. Fosforo-kantitate handiko burdinurtuetan, nikel-kantitate handiko burdinur-
tuetan, erresistentzia handiko soldadura behar denean eta burdinurtu nodularretan 
erabiltzen da. 

 
Burdinurtuetan erabiltzen diren elektrodo mekanizagarriek ondorengo izen 
komertzialak dituzte: 
 
- Solfweld elektrodoak (Lincoln etxekoak). 
- Solfcast elektrodoak (Hobart etxekoak). 
- Airco 375 elektrodoa (Airco etxekoak). 
- Gricast elektrodoak (Praxair etxekoak). 
 

•  Mekaniza ez daitekeen materiala uzten duten elektrodoak. Estaldura lodia duten 
altzairu arruntezko hagatxoak dira. Fusio-tenperatura baxua dute; horrek esan nahi du 
soldadurako intentsitate-korronte txikiekin lan egin dezakegula. Elektrodo hauek oso 
material gogorra uzten dute; horregatik, soldatutako piezak ezin dira mekanizatu. 
Lortzen diren soldadurak oso trinkoak eta iragazgaitzak direnez, motor-blokeak, 
poleak, karkasak eta beste antzeko egiturak soldatzeko elektrodorik onenak dira. 

 
Burdinurtuetan mekanizagarri ez diren elektrodoek honako izen komertzial hauek 
dituzte: 
 
- Ferroweld elektrodoak (Lincoln etxekoak). 
- Strongcast elektrodoak (Hobart etxekoak). 
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- Airco 77 elektrodoa (Airco etxekoak). 
- Gridur elektrodoak (Praxair etxekoak). 

 
 
12.5. BURDINURTUAK SOLDATZEKO ERABILTZEN DIREN TEKNIKAK 
 

Burdinurtuak soldatzen ditugunean, orokorrean, ondorengo egitekoak burutu 
behar ditugu: 

 
- Doitu ekipoa intentsitate egokia jarriz, elektrodoaren ekoizleak gomendatzen dituen 

intentsitateak erabiliz. Bestalde, gogoan izan burdinurtuaren soldaduran erabiltzen 
diren intentsitateak altzairu arruntetarako ohiko direnak baino baxuxeagoak direla. 

 
- Erabili diametro txikiko elektrodoak. Bero-ekarpena ahalik eta baxuen mantendu 

behar denez gero, soldatzaileek ez dute 3,25 mm baino diametro handiagoko 
elektrodorik erabiltzen. 

 
- Okertu elektrodoa 5º edo 10º gutxi gorabehera aurreratze-noranzkoan. Egin kordoi 

estuak eta soldatu altzairuen soldaduran erabiltzen den baino arku luzexeago batez. 
Egin bigarren eta ondorengo pasatzeak elektrodoaren alboetako kulunkaz. Elektro-
doaren kulunkak mugatua izan behar du. Inoiz ez egin elektrodoaren diametroa baino 
3 aldiz zabalagoa izango den kordoirik. 

 
- Erabili erromes-urratseko teknika. Egoera askotan berotzea murrizteko dauden 

teknikak erabiltzea oso gomendagarria da. 
 
- Burdinurtuzko piezetan dauden pitzadurak soldatzeko, hasi pitzaduraren mutur 

batetik 10 mm-ra dagoen puntu batean eta soldatu aurrez eginiko zulorantz. Zulora 
iristean, hura bete eta noranzko berean jarraitu soldatzen, kordoiak zuloa gainditu 
arte. Gero, errepikatu prozesua beste muturrean. Pitzaduraren bi muturrak soldatu 
ondoren, jarraitu soldadura erdirantz, etenkako kordoi txikiak eginez. Kordoi hauek 
25-45 mm-ko luzera izango dute lodiera gutxiko piezetan eta 50-75 mm-ko luzera 
pieza lodietan. Tenkatu soldadura mailuarekin eta ez egin kordoirik aurrekoa hoztu 
arte. 

 

 
 

Pasatze-segida pitzadura bat soldatzeko 
 

 Zuloa muturrean 
 Pitzadura 
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12.6. FUSIORIK GABEKO SOLDADURA BURDINURTUETAN 
 

Soldadura-prozesu honetan ekarpen-materiala soilik urtzen da. Fusiorik gabeko 
soldaduran gehien erabiltzen diren elektrodo-motak ondoren aztertuko ditugun 3 hauek 
dira: ECuSn-A, ECuSn-C eta ECuAl-A2. 

 
- ECuSn-A eta ECuSn-C elektrodoek kobrea eta eztainua dituzte, eta haien arteko 

ezberdintasun bakarra eztainuaren ehunekoan datza: lehenengoak % 5 eztainu du eta 
bigarrenak % 8. Bi elektrodoek trakzio-erresistentzia handiko soldadura gogorrak 
eragiten dituzte. Alderantzizko polaritatea duen korronte zuzena erabiltzen da 
elektrodo-mota hauekin eta 205 ºC-ko aurreberotzea behar dute soldadura-gunean. 

 
- ECuAl-A2 elektrodoek kobrea eta aluminioa dute. Urtze-puntua nahiko baxua dute, 

eta intentsitate txikiekin ekarpen-abiadura handia dute. Horrek guztiak deformazio 
txikiko soldadura azkarra ahalbidetzen du, eta soldadura-guneetan burdinurtu 
zuriaren eraketa oztopatzen du. Elektrodo hauekin lortzen diren erresistentziak kobre 
eta eztainuarekin lortzen direnak baino bi aldiz handiagoak dira. 

 
Kobre-aleazioen bidez egiten diren fusiorik gabeko soldadurak kalitatekoak 

izateko honako gomendio hauei jarraitzea beharrezkoa da: 
 

- Prestatu ertzak oso alaka irekiekin. 
 

- Garbitu arretaz ertzen gainazalak. 
 

- Egin aurreberotze egokia (205 ºC-ko tenperaturan). 
 

- Lan egin ahalik eta intentsitate baxuenarekin. 
 

- Soldatu azkar; horrela, oinarrizko metalean ekarpenaren diluzioa 
murriztu egiten da. 
 

- Ez mugitu gehiegi metal-bainua. 
 

- Saiatu hozte-prozesu motelak egiten; horretarako, edozein isolatzaile 
termiko zein errautsak erabiliz. Pieza estaltzea komeni da. 

 
 

Burdinurtuaren soldaduran kontuan hartu beharrekoak: 
 
- Burdinurtuzko edozein pieza soldatu baino lehen, soldadura-gunean gainazaleko 

burdinurtu-zolda kendu behar da. 
 
- Piezak duen lodieraren arabera, ondo alakatuz, V edo X moduko ertzak prestatu 

behar dira.  
 
- Burdinurtuzko pieza bateko pitzadura konpontzeko, soldatu aurretik, pitzaduraren 

mutur bakoitzetik gertu 3 mm-ko zulo bat egin behar da; horrela, pitzaduraren 
zabaltzea oztopatu egiten dugu. 
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- Pieza ahalik eta hotzen mantendu behar da. 
 
- Kordoia tenkatzeko mailukatzea komeni da. 
 
- Elektrodo egokia erabili behar da 
 
- Altzairu arruntak soldatzean erabiltzen diren elektrodoak baino diametro 

txikiagokoak eta intentsitate gutxiagokoak erabiltzea gomendatzen da. 
 
- Pitzadura bat soldatzeko, ikusitako prozedura erabili behar da. 
 
- Ahal den guztietan pieza aurreberotu egin behar da, eta soldadura bukatzean, hozte 

motelak izateko, errautsa edo isolatzaile termikoak erabiltzea komeni da.  
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13. ALUMINIOA 
 
 

Gaur egun gero eta gehiago erabiltzen ari dira burdina ez duten metalen 
soldadurak. Burdinarik gabeko metal asko sartzen dira egunero (aluminioa, kobrea, 
letoia, brontzea, monela, inconela...) industrian. Materialei buruzko ezagutza berriak 
direla, alde batetik, eta soldatze-teknika berrien garapena dela, bestetik, aleazio eta 
metal hauek guztiak arazorik gabe soldatzeko aukera dago. 

 
Praktika pixka batekin erraz ikas daiteke burdinarik gabeko metalen soldatze-

-teknika. 
 
Aluminioa erabiltzen da, besteak beste, metal-eraikuntzan, sukaldeko tresnerien 

ekoizpenean, tren-bagoietan, hegazkin-industrian eta kamioi-industrian. 
 
Hauek dira aluminioaren ezaugarriak: 
 

- Erresistentziaren eta pisuaren arteko erlazioa oso handia da. Asko erabiltzen diren 
beste metal batzuen pisua baino hiru aldiz pisu txikiagoa du. 

- Korrosioaren aurkako erresistentzia handia du. 
- Beroaren eta elektrizitatearen eroale ona da. 
- Urtze-tenperatura nahiko apala du.  
- Fabrikazio-lanetarako material moldaerraza da. 
- Soldadura-mota ezberdinak onartzen ditu (oxiazetilenikoa, arkuzkoa eta gasarekin 

babestutakoa). 
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13.1. ALUMINIOAREN ETA BERE ALEAZIOEN SAILKAPENA ETA 
IZENDAPENA 

 
Hiru talde handitan sailka daitezke: 
 

a) Aluminio purua (% 99 Al eta % 1 Fe + Si). Trakzio-erresistentzia txikiko materiala 
da. Harikortasuna du ezaugarririk garrantzitsuena, eta materiala hotzean taxu daiteke 
ezaugarri horri esker. 

 
b) Forjarako erabiltzen diren aluminio-aleazioak. Trakzio-erresistentzia handiagoa 

dute. Aleazio hauek kobre, manganeso, magnesio, silizio, kromo, zink eta nikelak 
osatzen dituzte besteren artean. Tratamendu termikoen aurrean aleazio hauek duten 
portaera kontuan harturik, batzuk hobetu egin daitezke (hobegarriak) eta beste batzuk 
ezin dira hobetu (ez hobegarriak): 

 
- Hobe daitezkeen aluminioak. Tratamendu termiko bereziak erabiliz materialaren 

gogortasuna eta erresistentzia handitzen ditugu; horrela, materiala hobetzen dugu. 
- Hobetu ezin diren aluminioak. Hauen gogortasuna ez da aldatzen. Materiala 

hotzean moldatuz lortzen dira gogortasun-maila desberdinak. 
 

c) Moldaketa bidez egiten diren piezatarako aleazioak. Moldeetan erabiltzen dira. 
Orokorrean, aleazio soldaerrazak dira. Hobe daitezkeen aleazioak soldatzeko, ondo 
zaindu behar da soldadura-prozesua, aplikaturiko tratamendu termikoarekin lorturiko 
ezaugarriak (gogortasuna eta erresistentzia) gal ez daitezen. 

 
• Aluminio-aleazioen izendapena 

 
Aluminio purua eta forjarako erabiltzen diren aluminio-aleazioak bereizteko, lau 
digituren sistema dago arautua. Lehenengo digituak aleazio-elementu nagusiaren 
arabera sailkatzen du materiala. Adibidez: 

 
 1XXX = Aluminio purua (% 99) 
 2XXX = Kobre-aluminioa 
 3XXX = Manganeso-aluminioa 
 4XXX = Silizio-aluminioa 
 5XXX = Magnesio-aluminioa 
 6XXX = Magnesio-silizio aluminioa 
 7XXX = Zink-aluminioa 
 8XXX = Beste elementu batzuekin lortutako aluminio-aleazioak 
 

Aluminio puruaren kasuan, bigarren digituak ezpurutasunen kontrol-maila 
adierazten digu. Ezpurutasunen gaineko kontrolik bideratzen ez denean, zeroa 
erabiltzen da. Ezpurutasunak kontrolatzen direnean, berriz, 1 eta 9 bitarteko 
zenbakiak erabiltzen dira zenbat ezpurutasun kontrolatu diren adierazteko. 
Hirugarren eta laugarren digituek gehiegizko purutasun-maila adierazten dute. 
Adibidez: 

 
 1X55 = Aluminio purua, % 99,55 purutasun-mailakoa 
 1X30 = Aluminio purua, % 99,30 purutasun-mailakoa 
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Aluminio-aleazioen kasuan, bigarren digituak aleazioaren aldaerak adierazten 
dizkigu. Zero baldin bada, jatorrizko aleazioa da. Jatorrizko aleazioaren konbi-
naketak, aldiz, 1 eta 9 bitarteko zenbakiez adierazten dira. Hirugarren eta 
laugarren digituek talde bakoitzaren baitako aleazio-mota desberdinak identifi-
katzen dituzte. 

 
• Izendapen osagarriak 
 

Aleazio-izendapenaren ostean jartzen diren letrak eta zenbakiak dira. Horniketa-
-baldintzak adierazten dituzte (aleazioak jasan duen tratamendu-mota eta 
tratamenduaren aldaerak). 
 
- Oinarrizko tratamenduak eta haien izendapena: 

  
F = Tratamendurik gabe 
O = Suberaketa osoa forjarako aleazioetan  
H = Forjarako produktuetan deformazio bidez gogortua 

H1 = Deformazio bidez gogortua eta ondorengo tratamendurik gabea 
H2 = Deformazio bidez gogortua eta suberaketa partzialekoa 
H3 = Deformazio bidez gogortua eta egonkortze tratamendua jaso duena 
Bigarren zenbakiak gogortasun-maila adierazten du (H18 => 8) 

W = Hauspeatze-tenplaketa. Tratamenduaren ondoren giro-tenperaturan zahar-
tzen diren aleazioei aplikatzen zaie 

T = Tratamendu termikoak egoera egonkorrak sortzeko 
T1 = Giro-tenperaturan gertatutako zahartzearen bidezko erresistentzia-

ren handitzea 
T2 = Harikortasuna eta dimentsioen egonkortasuna lortzeko suberaketa. 

Produktu urtuei ematen zaie 
T3 = Tratamendu termikoa eta, jarraian, hotzean egindako deformazio-

-lana 
T4 = Hauspeatze-tenplaketa eta egonkortu arteko zahartze naturala 
T5 = Zahartze artifiziala 
T6 = Hauspeatze-tratamendua eta zahartze-prozesua 
T7 = Hauspeatze-tratamendua eta egonkortze-prozesua 
T8 = Hauspeatzea, hotzean egindako deformazioa eta, bukaeran, 

zahartze artifiziala 
T9 = Hauspeatzea, zahartze artifiziala eta, bukaeran, hotzean egindako 

deformazioa 
T10 = Zahartze artifiziala eta hotzean egindako deformazioa 

 
Adibideak: 
 
1100-O = Aluminio purua (% 99 purutasun-mailakoa). Suberaketa-tratamendua 

eman zaio. 
3003-H18 = Manganeso-aluminioa. Hotzean egindako deformazioa erabiliz azkene-

raino gogortua. 
3003-H24 = Manganeso-aluminioa. Hotzean gogortua eta partzialki suberatua. 
5052-H32 = Magnesio-aluminioa. Hotzean egindako deformazioz gogortua eta ondoren 

egonkortua. 
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2017-T4 = Kobrea eta aluminioa batuz lortutako aleazioa. Hauspeatze-tenplaketa 
erabiliz gogortua eta zahartze natural bidez egonkortua. 

6070-T2 = Aluminioa, magnesioa eta silizioa batuz lortutako aleazioa. Harikortasuna 
eta dimentsioen egonkortasuna lortzeko suberatua.  

7075-T8 = Zinka eta aluminioa batuz lortutako aleazioa. Hauspeatze-prozesua jasan 
ondoren hotzean deformatua eta, bukaeran, artifizialki zahartua. 

 
 
13.2. METALURGIA-ALDERDIAK 

 
Purutasun handiko aluminioa biguna eta harikorra da. Industriarako erresistentzia 

handiagoko aluminioak behar izaten dira. Erresistentzia hori lortzeko aleazio-
-elementuak gehitzen eta tratamendu termikoak erabiltzen dira. Tratamendu termikoen 
aurrean aluminio-aleazioek duten portaeraren arabera bi talde bereizten dira: 

 
- Hobetu ezin diren aluminioak (ez hobegarriak). Aleazioen erresistentzia, besteak 

beste, manganesoa, silizioa, burdina eta magnesioaren gogortze-efektuaren arabera-
koa da. Aleazio hauek ezin dira berotan tratatu, eta 1.000, 3.000, 4.000 eta 5.000 
serieetan izendatzen dira. Hotzean deformazio lana eginez gogortu egin daitezke 
(beren erresistentzia handituz). 

 
Magnesioa erabiliz gogortutako aleazioek (hotzean deformatuak) egonkortze-
-suberaketa jasan behar dute lortutako ezaugarri mekanikoen egonkortzea ziurta-
tzeko. 
  

- Hobe daitezkeen aluminioak (hobegarriak). Erresistentzia, besteak beste, kobrea, 
magnesioa, zinka eta silizioa gehituz lortzen da. Elementu horiek aluminioan duten 
disolbagarritasuna tenperatura igotzearekin batera handitzen da; horrenbestez, 
tratamendu termikoaren bidez alda daiteke aluminio-aleazio hauen erresistentzia. 

 
Tratamendu termikoaren lehenengo urratsa hauspeatze-tenplaketa da. Prozesu 

horretan tenperatura altuetan berotzen dira aluminioa eta aleazio-elementuak; horrela, 
aluminio-soluzio solidoan sartzen da elementu disolbagarria. Ondoren, lortutako egitura 
giro-tenperaturan mantendu ahal izateko, bizkor hozten da uretan. Giro-tenperaturan 
lortu dugun egitura ez da egonkorra, izan ere, soluzio neurriz gaindi asean soberan 
gelditzen diren konposatuak hauspeatu egiten dira. Prozesu honi zahartzea deritzo eta 
piezaren erresistentzia asko handitzen du.  

 
Tenperatura altuetan, berotze bidez eta berotzearen denbora ondo kontrolatuta, 

erresistentzia hobetzea eta ezaugarri hauek egonkortzea lor daitezke. Prozesu horri 
zahartze artifiziala deritzo. 

 
Goi-mailako erresistentziak (erresistentzia handiak) lor daitezke materiala 

berotuz, hoztuz, hotzean deformatuz eta artifizialki zahartuz. 
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13.3. ALUMINIOAREN SOLDAGARRITASUNA 
 

- Forjarako aleazio ez hobegarriak. Aleazio hauek (1.000, 3.000, 4.000 eta 5.000 
serieetakoak) oso soldaerrazak dira. Soldadura-prozesuan gertatzen den berotzeak 
deformazioaren bidez lortutako erresistentzia murriztu dezake. 

 
- Aleazio hobegarriak. Aleazio hauek (2.000, 6.000 eta 7.000 serieetakoak) 

soldatzeko prozedura egokiak erabili behar dira. Soldadura oxiazetilenikoa, adibidez, 
ez da oso egokia 2.000 eta 7.000 serieetako aleazioak soldatzeko. 7.000 serieko 
aluminioak soldatzeko, bestalde, ez dira inoiz erabili behar elektrodo estaliak. 
Aleazio hauek soldatu ahal izateko soldadura oxiazetilenikoan baino tenperatura eta 
abiadura altuagoak erabili behar dira. Kasu gehienetan ezaugarri mekaniko altuak 
dituzten aleazioetan soldadura-loturak egiteko emaitza hobeagoak lortzen ditu 
erresistentzia-soldadurak.  

 
ALUMINIOAREN SOLDAGARRITASUNA 

 Soldatze-prozedurak 

 
Aluminio-mota 

 
Oxiazetilenikoa 

Elektrodo 
estalien bidezkoa  

Gasen bidez 
babestutako 

arkuzkoa  

1.060 
1.100 
3.003 
3.004 
5.005 
5.050 
5.052 
2.014 
2.017 
2.024 
6.061 
6.063 
6.370 
6.071 
7.070 
7.072 
7.075 

Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Eskasa 
Eskasa 
Eskasa 
Handia 
Handia 

Mugatua 
Handia 
Eskasa 
Eskasa 
Eskasa 

Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 

Mugatua 
Mugatua 
Mugatua 
Handia 
Handia 

Normala 
Handia 
Eskasa 
Eskasa 
Eskasa 

Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 

Mugatua 
Mugatua 
Mugatua 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 
Handia 

Mugatua 
 
 

13.4. ALUMINIOA SOLDATZEKO JAKIN BEHARREKOAK. SOLDATZEKO 
TEKNIKA 

 
Aluminioa soldatu ahal izateko ondorengo puntu hauek hartu beharko ditugu 

kontuan: 
 

- Elektrodo-mota. Elektrodoaren ekarpen-materialek % 95 Al eta % 5 Si izaten dute. 
Soldatzeko erabili behar den elektrodoaren diametroa soldatuko diren xaflen arabera 
hartzen da. E-AL-43 izeneko aluminiozko elektrodoa erabili ohi da sarritan. Elek-
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trodo horrek oxidoak disolbatzen ditu eta arkua leun eta egonkor mantentzen du. 
Erabili elektrodo-mota hori posizio guztietan, korronte zuzenean eta polaritate positi-
boan. Orokorrean, xaflatutako eta urtutako piezak soldatzeko erabiltzen da. 

 
- Soldatze-posizioa. Erabili posizio horizontala; horrela, arazo gutxiago sortuko da eta 

junturaren kalitatea hobetu egingo dugu. 
 
- Soldadura-korrontea. Erabili korronte zuzena eta polaritate positiboa. Jarri 

intentsitatea xaflen lodieraren arabera. 
 
- Ertzen prestaketa. Intentsitate baxuetan arkua kontrolatzea oso zaila da; horregatik, 

ez da komeni 1,5 mm baino lodiera txikiagoko xaflak soldatzea. Lodiera txikiko 
xaflek soldaduraren bidez barneratuak izateko duten erraztasuna kontuan harturik, 
erabili ertz zuzenak 6 mm baino lodiera txikiagoko xaflak soldatzeko. Lodiera 
handiagoko xaflak soldatzeko, prestatu 60º-ko ertz alakatuak. Erabili kobrezko 
euskarriak soldadura hozteko. 

 
- Arku piztea. Erabili pospoloak pizteko erabiltzen dugun urratze-sistema bera. Arkua 

piztu bezain laster bat-bateko urtzea gertatuko da. Bestalde, arkua itzaltzean hozte-
-prozesua azkarra da. Kontuan eduki aluminioaren soldadura-prozesuan elektrodoa 
oso erraz itsasten dela piezan. 

 
- Soldatzeko teknika. Erabili arku-luzera laburra (elektrodoaren estalkiak urtze-

-bainua ukitu behar du). Eutsi elektrodoa, piezarekiko elkarzut. Ondo zuzendu arkua 
loturak dituen bi ertzak behar den bezala lotzeko. Elektrodoa aurrerantz eraman 
abiadura egokian eta irmo, kulunkatu gabe. Zepak ondo garbitu ondoren egin 
kordoien arteko loturak. 
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14. KOBREA ETA BERE ALEAZIOAK 
 
 

Kobrea oso material harikorra, xaflakorra eta biguna da. Ez du tratamendu 
termikorik onartzen; hala ere, hotzean taxutuz gero areagotu egin daiteke bere 
erresistentzia eta materiala gogortu. Kobrea bi taldetan sailkatzen da: 

 
- Kobre ez desoxidatua. Purutasun handiko (% 99,9) kobre elektrolitikoa da. Bero eta 

elektrizitatearen eroalerik hoberena da. Bere harikortasuna erasaten ez duen kobre 
oxido pixka bat du. 965 ºC-tan berotzen dugunean, kobre oxidoa aleen kanpoaldera 
mugitzen da; horrek, erresistentzia eta harikortasuna galarazten dio. Tenperatura 
horretan kobreak karbono monoxidoa eta hidrogenoa xurgatzen ditu; horrek, gas 
hauen eta kobre oxidoaren arteko erreakzioa dakar. Erreakzio horretan karbono 
dioxidoa eta ur-lurruna kanporatzen dira. Gas horiek kobrean disolbatzen ez direnez, 
aleen arteko presioa sortzen dute; horren ondorioz, pitzadurak agertzen dira eta 
materiala hauskorrago bihurtzen da. 

 
- Kobre desoxidatua. Fosforo edo beste desoxidatzaile bat izaten du. Kobre oxidorik 

gabeko kobrea da. Material honek neke-erresistentzia handiagoa du eta hotzean 
taxutze hobea. 

 
 
14.1. KOBREAREN SOLDAGARRITASUNA 
 
- Soldadura oxiazetilenikoa ez da oso egokia ez kobre ez desoxidatua soldatzeko. 

Prozedura horretan gertatzen diren berotze handiek hauskortasuna areagotzen dute. 
 
- Soldadurak trakzio-erresistentzia apala jasan behar duenean, arku bidezko teknika 

erabiliz eta elektrodo estalien bidez solda daiteke. Kasu horretan, erabili intentsitate 
altua eta abiadura azkarra. Azkartasunak hauskortasunaren arazoa ekiditen du. 
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- Soldadura bidezko fabrikazioan kobre desoxidatua erabiltzen da. Kobre-mota honek 
trakzio-erresistentzia handiak lortzen laguntzen du. Bestalde, soldatze-prozedura 
guztiak onartzen ditu. 

 
- Kobreak oso zabaltze-koefiziente handia du. Hori dela eta, deformazioak eta hozte-

-prozesuan gerta daitezkeen pitzadurak kontrolatu behar dira. 
 
- Kobreak oso bero-eroankortasun handia du eta beroa azkar barreiatzen du. 
 
- 6 mm baino lodiera handiagoko xaflak soldatzeko ez da egokia elektrodo estalien 

bidezko arkuzko soldadura. Kasu horretan hobe da ikatz elektrodoak erabiltzea. 
 
- Kobrea soldatzeko erabiltzen diren elektrodoak fosforatutako brontzezkoak, silizio 

brontzezkoak eta aluminio brontzezkoak dira. 
 
- Kobrea soldatzeko teknikaren aldetik, altzairuak soldatzeko erabiltzen den teknika 

berbera dela esan daiteke. 
 

Ertzetako prestaketa berezia egin behar da. Urtze-bainuaren jariakortasuna kontuan 
izanik, atzealdeko euskarriak erabiltzea oso komenigarria da. 
 
 
14.2. LETOIAREN SOLDADURA 

 
Letoia kobrearen eta zinkaren aleazioa da. Soldatzeko arazoak sortzen dira; izan 

ere, prozesuan zinka lurruntzen da eta zink oxidoak eratzen dira. Lurrun eta oxido 
horiek soldadura-lana oztopatzen dute eta metal urtuaren bustitze-ezaugarriak kaltetzen 
dira. 

 
 

14.3. BRONTZEAREN SOLDADURA 
 

Brontzea kobrearen eta eztainuaren aleazioa da. Kobreak eta letoiak baino 
ezaugarri mekaniko hobeak ditu, ezin aldera daitezke altzairu arruntek dituzten 
ezaugarriekin. Horrez gain, brontzeak kobreak duen korrosioaren aurkako erresistentzia 
bera mantentzen du. 

 
Neke-erresistentzia handiko piezak ekoizteko erabiltzen dira (ardatz-zorroak ...). 
 
Bere bero-eroankortasuna altzairuak duenaren parekoa da. Soldagarritasun handia 

du; horrek esan nahi du erraz soldatzen dela. 
 
Brontzea soldatzeko oso estaldura lodia duten brontzezko elektrodo fosforatuak 

erabiltzen dira. Korronte zuzena eta polaritate positiboa erabiliz lan egin behar da. 
 
Soldatzen hasi aurretik piezen edo xaflen garbitasuna zaindu behar da. 
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14.4. MONEL ETA INCONEL ALEAZIOEN SOLDADURA 
 

Monel metala aleazio bat da. Monelak % 67 Ni, % 30 Cu, eta burdina, aluminio 
eta manganesoa eta bestelako elementuen kantitate txikiak ditu. 

 
Inconel aleazioa % 80 Ni, % 15 Cr eta % 5 Fe erabiliz lortzen da. 
 
Monela eta inconela ez dira gogortzen tratamendu termikoen bidez. Erresistentzia 

handia dute, baina hotzean taxutuz lortzen dute erresistentzia-maila hori (xaflatze eta 
tenkatze bidez). 

 
Ontziak eta tangak egiteko korrosioaren aurkako estaldurak lortzeko erabiltzen 

dira. 
 
Elektrodo estaliak erabiliz altzairu arruntak soldatzen diren bezala solda daitezke. 
 
Posizio horizontalean soldatzea da egokiena. Orokorrean, ez da erabili behar 

arkuzko soldadura 1 mm-ko lodiera baino gutxiagoko xaflak soldatzeko. 
 
Honako teknika hau erabiltzen da aleazio hauek soldatzeko: 
 

 - Garbitu xaflak (bereziki ertzak) eta kendu oxido-geruza ahalik eta ongien. Horreta-
rako esmerilatze-teknika, harea-zorrotada, desugertze-bainua edo lisatze-prozedurak 
erabil daitezke. 

 
 - Material hauetan, arkuzko soldadura erabiliz, ez da beharrezkoa materiala aldez 

aurretik berotzea loturak egiteko. 
 
 - Material hauek soldatu ahal izateko, lan egin korronte zuzena eta polaritate positiboa 

erabiliz. 
 
 - Mugitu elektrodoa posizio horizontalean, 20º-ko aurreranzko inklinazioa emanez. 

Beste posizioetako soldadura-lanetan elektrodoa piezekiko elkarzut mugitu beharko 
dugu. 

 
 - Arkua itzaltzen dugunean, utzi apur batean elektrodoa kraterraren gainean; horrela, 

estalkiak lurrunarazten dituen gasek metalaren oxidatze-prozedura eragozten dute. 
 
 - Ez egin soldadura-kordoi zabalak. Elektrodoa ahalik eta gutxien kulunkatzen 

ahalegindu behar gara. 
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            AAAAAAAAAAAA            
aberastu = enriquecer(se) 
aberastutako giro = atmosfera enriquecida 
adar gutxiko txinparta zuriak = chispas blancas poco ramificadas 
ahal bezainbat gogortu = endurecido al máximo 
ahalbidetu = posibilitar 
ahalmen = capacidad 
ahur = cóncavo 
akats = fallo, defecto  
alakatu = achaflanar 
alanbrezko eskuila = cepillo de alambre  
alboetako barra = barra lateral (exterior) 
alboetako kulunka txiki = pequeño balanceo lateral 
aldaera = variante 
aldagai = variable 
aldaketa-tenperatura = temperatura de cambio 
aldakuntza = transformación, variación 
aldatze = modificación 
alderantzizko polaritate = polaridad inversa 
aldizkako soldadura = soldadura intermitente 
aleazio-altzairu = acero aleado 
aleazio-elementu = elemento de aleación 
ale-egitura = estructura del grano 
aleen kanpoaldera mugitu = emigrar hacia el contorno de los granos 
ale-tamainaren hazkunde = crecimiento del tamaño de grano 
aletsu = granulado 
alfa burdina = hierro alfa 
altzairu arruntezko nukleo = núcleo de acero ordinario 
altzairu baretu = acero calmado 
altzairu ertain = acero medio 
altzairu gogor = acero duro 
altzairu gozo = pieza de acero dulce 
altzairu herdoilgaitz = acero inoxidable 
altzairu laster = acero rápido 
altzairu plakatsuen soldadura = soldadura de los aceros placados 
altzairu urtu = acero fundido 
altzairuen izendapen = denominación de los aceros 
aluminio-aleazio = aleación de aluminio 
aluminio-soluzio = solución de aluminio 
angelu itxiegi = ángulo excesivamente cerrado 
apal = ligero, pequeño 
apendize = apéndice 
ardatz = eje 
ardatz-zorro = casquillo 
areagotu = incrementar 
arinki okerturik = ligeramente inclinado 
arku bigun = arco blando 
arku egonkor = arco estable 
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arku-luzera = longitud de arco 
arku-tarte = espacio entre electrodo y pieza 
arraboletan lortutako perfil = perfil obtenido en los rodillos (de laminación) 
arragoen labe = horno de crisoles 
arrail = grieta, hendidura, fisura, raja 
arteka = ranura, abertura 
artezketa = rectificado  
asfaltatze-lan = trabajo de asfaltado 
aske dagoen pieza = pieza libre (de fijación) 
aske-egoera = estado libre 
atmosfera-kutsadura = contaminación atmosférica 
atxiki = pegar(se) 
atzealde = parte posterior, reverso 
aurreberotze = precalentamiento 
aurredeformazio = predeformación 
aurreplanifikazio arretatsu = planificación previa cuidadosa 
aurreratze-abiadura = velocidad de avance 
aurreratze-noranzko = sentido de avance 
aurrez ikusitako baldintza = en las condiciones previstas 
ausazko era = forma aleatoria 
azaleko dilatazio = dilatación superficial 
azaleko tratamendu = tratamiento superficial 
azaleko ziztadura = picadura superficial 
azalera hautsi = superficie de fractura 
azalera zimurtsu = superficie rugosa 
azalera-itxura = aspecto superficial  
azal-gogortasun = dureza superficial 
azkartasun-neurri = medida de velocidad o rapidez 
 
 
 

            BBBBBBBBBBBB 
babes eza = falta de protección 
babes-gas = gas de protección 
baliogabetu = invalidar 
banandu = separar 
barailen artean = entre las mordazas (del tornillo de banco) 
barauts = broca 
baretu = calmar 
barne-angeluko T moduko lotura = unión en forma de T en ángulo interior 
barne-esfortzuak arindu = aliviar los esfuerzos internos 
barne-porositate = porosidad interna 
barneratze osagabe = penetración incompleta 
barneratze sakon = penetración profunda 
barneratze-falta = falta de penetración 
barneratze-kordoi = cordón de penetración 
barneratze-pasatze = pasada de penetración 
barne-sartze = inclusión 
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barreiatu = dispersar, distribuir 
barreiatze uniformeko porositate = porosidad de distribución uniforme 
begi-ikuskapen = inspección visual 
beharrezko ezagutza = conocimiento necesario 
behatu = observar 
berariazko = específico 
berariazko sistema = sistema específico 
berkristalizazio betegabe = recristalización incompleta 
beroaren galtze-prozesu = proceso de pérdida de calor 
bero-dilatazio = dilatación térmica 
bero-ekarpen = aportación térmica 
bero-eroankortasun = conductibidad térmica 
bero-isurtze = emanación térmica 
bero-kantitate = cantidad de calor 
bero-propietate = propiedad térmica 
bero-transmisio = transmisión de calor 
bero-tratamendu = tratamiento térmico 
berotze = calentamiento 
berotze-aldi = espacio de tiempo de caldeo 
berotzearen eraginpeko gune = zona afectada termicamente por el calentamiento 
berotze-denbora = tiempo de calentamiento 
berotze-kontrol = control del calentamiento 
berotze-lan = trabajo de caldeo 
berotze-ondorioak gutxitu = reducir los efectos del calentamiento 
berotze-ziklo = ciclo de calentamiento 
bero-unitate = unidad térmica 
bero-zabalkuntza = dilatación térmica 
berreskuratu = recuperar 
berun = plomo 
betetze-aho = boca de llenado, bebedero 
biderkadura = producto, multiplicación 
bihurdura-erresistentzia = resistencia a la torsión 
bihurgailu = convertidor 
bihurritze-indar = esfuerzo de torsión 
bilakaera = evolución, cambio 
bilakaera-lan = trabajo de transformación 
biraketa-indar = fuerza de giro 
birberotze = recalentamiento 
biribil = redondo 
bizar = rebarba 
burdin hautsa = polvo de hierro 
burdin karburo = carburo de hierro 
burdin mineral = mineral de hierro 
burdin nitruro = nitruro de hierro 
burdin oxido = óxido de hierro 
burdina forjatu = hierro forjado 
burdina gabeko metal = metal no ferreo 
burdina xaflakor = hierro laminado 
burdinurtu = fundición 
burdinurtu gris = fundición gris 
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burdinurtu-molde = molde de fundición  
burdinurtuzko pieza = pieza de fundición 
burdinurtu-zolda = costra de fundición  
burutu gabe = incompleto, sin realizar 
bustitze-ezaugarri = característica de mojado 
 
 
 

            CCCCCCCCCCCC 
Cowper berogailu = calentador Cowper 
 
 
 

            DDDDDDDDDDDD 
deformazio bidez gogortu = endurecida mediante un trabajo de deformación 
deformazio-lan = trabajo de deformación 
deseuztatze = deshacer, destrozar 
desiragarri = deseable 
desugerketa bidez = por medio de un decapado 
desugerketa-bainu = baño de decapado 
dilatazio-koefiziente = coeficiente de dilatación 
dilatazio-kopuru = nivel de dilatación, cantidad dilatada 
diseinu-sail = departamento de diseño 
disolbagarri = soluble 
distiratsu = brillante 
doitu = ajustar 
 
 
 

            EEEEEEEEEEEE 
ebaketa-tresna = herramienta de corte 
ebakidura arin = corte ligero  
ebakidura-erresistentzia = resistencia al corte 
egitura soldatu = estructura soldada 
egitura-aldaketa = cambio de estructura 
egoera oretsu = estado pastoso 
egonkortu = estabilizar(se)  
egonkortze-suberaketa = recocido de estabilización 
egonkortze-tratamendu = tratamiento de estabilización 
ehuneko ehunenetan = en centésimas de tanto por ciento 
ekoizpen = producción 
ekoizpenari buruzko argibide = aclaración sobre la producción 
ekoizpen-kostu = costo de producción 
ekoizpen-prozesu = proceso de producción 
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elastikotasun = elasticidad 
elastikotasun-modulu = módulo de elasticidad 
elastikotasun-muga = límite de elasticidad 
elektrodoaren hagatxo = varilla (metálica) del electrodo  
elektrodo-talde = grupo de electrodos 
elkarzut = perpendicular 
elkarzutasuna = perpendicularidad 
emaitza alderagarri = resultado comparable 
energia-iturri = fuente de energía 
energia-kopuru = cantidad de energía 
eragozpen = dificultad 
eraikuntza-egitura = estructura de construcción 
eraketa = formación 
eraldatu = cambiar, transformar 
erantsi = añadir 
erkatu = comparar, contrastar 
eroale = conductor 
erpin = vertice, arista 
erreakzioaren aurreratze = avance de la reacción 
errodamendu-pista = pista de rodamiento 
erroko pitzadura = grieta de raiz 
erromes-urratseko soldadura = soldadura de paso de peregrino 
erro-pasatze = pasada de raiz 
erroten elementu = elemento de molinos 
erro-tratamendu = tratamiento de raiz 
ertz = borde 
ertzetatik gertu = próximos a los bordes 
eskakizun = demanda, exigencia 
esmerilatze-teknika = técnica de esmerilado 
esmeril-harri = piedra de esmeril 
estaldura elektrolitiko = recubrimiento electrolítico 
estaldura-geruza = capa de recubrimieto 
estalduraren kontrako alde = lado contrario al recubrimiento o placado 
estanpatu = estampación 
eten = interrumpir 
etengabe = continuo, ininterrumpido 
ezereztu = reducir, deshacer 
ezpuru = impuro 
ezpurutasun = impureza 
 
 
 

            FFFFFFFFFFFF 
fabrikazio-lan = trabajo de fabricación 
ferrita konposatu = constituyente ferrita 
findu = afinar 
finkatze-dispositibo = dispositibo de fijación 
finkatze-euskarri = soporte de fijación 
forjagarritasun = forjabilidad  
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forma ahur = forma cóncava  
formazio-muga = límite de formación  
fosforatutako brontze = bronce fosforado 
frekuentzia handiko uhin = ondas de alta frecuencia  
fusio osagabe = fusión incompleta, inacabada  
fusio-gune = zona de fusión 
 
 
 

            GGGGGGGGGGGG 
gainasetu = sobresaturado 
gainazal = capa superficial  
gainazal gogor = capa superficial dura  
gainberotze = sobrecalentamiento 
gaitasunaren menpe = en función de la capacidad 
galaraz = dificultar, impedir 
galdagarritasun = fusibilidad 
galdaketa egin aurretik = antes de fundir, antes de realizar la fundición 
galdaketa-labe = horno de fundición  
ganbil = convexo 
garapen = desarrollo 
gehiegizko berotze = calentamiento excesivo 
gehiegizko biguntze = excesivo ablandamiento 
gehiegizko gogortze = endurecimiento exesivo 
gehitze txiki = pequeña adición 
geruza ikusezin = capa invisible 
geruza-konbinaketa = konbinación de capas 
giro-tenperatura = temperatura ambiente 
gogortasun = dureza 
gogortasun handiko kanpo-geruza = una capa superficial de gran dureza 
gogortze-efektu = efecto endurecedor 
goi-tenperatura = altas temperaturas 
gomendio = recomendación 
kordoi = cordón 
 
 
 

            HHHHHHHHHHHH 
haize-zulo = poro derivado de la retención de gases 
harea-zorrotada = chorro de arena 
harikortasun = ductilidad 
harrikatz = carbón mineral 
hasierako luzera = longitud inicial 
hasierako oreka-posizio = posición de equilibrio inicial 
hauskor = frágil 
hauskortasun = fragilidad 
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hauskortu = fragilizar(se) 
hauspeatze-prozesu = precipitación 
hauspeatze-tenplaketa = temple de precipitación 
haustear egotea = a punto de romperse 
haustura = fractura 
haustura-gune = zona de fractura 
hausturaren forma = forma de la fractura 
hauts-bereizgailu = separador de polvo 
hesiarena egin = tarea de contención 
heziketa tekniko = formación técnica  
hidrogeno gutxiko elektrodo = electrodo de bajo hidrógeno 
higatutako gainazal = superficie desgastada 
higidura = movimiento 
higikortasun = movilidad 
hobegarri = bonificable 
hodi-egitura = estructura a base de tuberías 
hondar-konposatu = compuesto residual 
hondar-likido = líquido residual 
hondarrez estali = cubrir de arena 
hondar-tentsio = tensión residual 
hondeaketa = hueco, hoyo, depresión (generada durante la soldadura) 
hori lastokara (koloreko) = de color amarillo pajizo 
horniketa-baldintza = condiciones de suministro 
hotzaren bidez = por medio de frio 
hotzetan taxutu = conformar en frio 
hozkada = mordedura 
hozte azkar = enfriamiento rápido 
hozte-abiadura = velocidad de enfriamiento 
hozte-baldintza = condiciones de enfriamiento 
hozte-irudi = gráfico de enfriamiento 
hozte-lan = trabajo de enfriado 
hozte-xafla = pletina de refrigeración 
 
 
 

            IIIIIIIIIIII 
igurtzi = frotar 
ihesbide = vía de escape 
ijetzi = laminado 
ijezketa-arrabol = rodillo de laminación 
ikatzezko elektrodo = electrodo de carbón 
ikusgaitz = difícil de visualizar 
ikuskapen-gune = zona de inspección 
ikuskatze-metodo = método de inspección 
Inconela = Inconel 
indar elektroeragile = fuerza electromotriz 
indargabetu = debilitar 
ingerada = contorno  
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inpaktu-erresistentzia = resiliencia 
iragazgaitz = impermeable 
iraoketa = revenido 
iraunarazi = hacer durar, hacer permanecer 
iraunkor = duradero, permanente 
irudikapen = representación 
islatu = reflejar 
isolatzaile = aislante 
isurbide = bebedero 
isuri = verter(se)  
itsatsi = pegar(se) 
itxura-eskakizun = exigencia respecto al aspecto 
 
 
 

            JJJJJJJJJJJJ 
jariakortasun handi = gran fluidez 
jariatu = fluir 
jarraipen azkar = seguimiento rápido 
jatorri = origen, procedencia 
jatorrizko aleazio = aleación básica, aleación de origen 
jokaera-ezaugarri = característica de comportamiento 
junturaren diseinu = diseño de la junta (soldada) 
 
 
 

            KKKKKKKKKKKK 
kalitate-kontrol = control de calidad 
kaltetu = perjudicar 
karbono-altzairuen sailkapen = clasificación de los aceros al carbono 
karbono-banaketa = distribución del carbono 
karbono-disolbagarritasun = solubilidad del carbono 
karbono-portzentaje = porcentaje de carbono 
kareharri = caliza 
kargapean jarri = someter a carga 
karraska = lima 
klera urdin = tiza azul 
kobre desoxidatu = kobre desoxidado 
kobre desoxidatu gabe = kobre sin desoxidar 
konpontze-lan = trabajo de reparación 
konposatu = compuesto 
kordoia tenkatu = estirar el cordón  
kordoitik urrundu = alejar(se) del cordón  
korronte zuzen = corriente continua 
korrontearen iragate = paso de la corriente 
korrosioaren eragin = efecto de la corriente 
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korrosio-era = forma de corrosión 
korrosio-erresistentzia = resistencia a la corrosión 
krater-pitzadura = grieta de crater 
kristal-egitura = estructura cristalina 
kromo-nikel-molibdeno altzairu = acero al cromo-niquel-molibdeno 
kutsatu = contaminar(se) 
 
 
 

            LLLLLLLLLLLL 
labe garai = alto horno 
lagin = muestra 
lagin txiki = pequeña muestra 
landare-ikatz = carbón mineral 
lan-portaera = comportamiento de trabajo 
lastoaren kolore = color de paja 
lerro = linea 
lerrokadura = alineamiento 
letoi = latón 
leundu = alisar(se), ablandar(se), suavizar(se) 
likido koloredun = líquido coloreado 
likido sarkor = líquido penetrante 
lingote-ontzi = lingotera 
lixatze-prozedura = procedimiento de lijado 
luzapen = alargamiento 
luzera-aldaketa = cambio de longitud 
luzera-pitzadura = grieta longitudinal 
 
 
 

            MMMMMMMMMMMM 
mailu burubiribil = martillo de bola 
mailukada = martillazo 
makina-ardatz = eje de máquina 
makinagarritasun = maquinabilidad 
makina-zati = elemento de máquina 
makurdura-erresistentzia = resistencia a la flexión 
malguki = muelle 
malgutasun eza = falta de flexibilidad 
malgutasun handi = gran flexibilidad  
maneiatu = manejar 
manganeso altzairu = acero al manganeso 
manganeso brontze = bronce al manganeso 
material-akats = defecto de material 
material-ekarpen = aportación de material 
meategi = mina 
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mekaniza daitekeen material = material mecanizable 
mekanizazio-lan = mecanizado 
metaketa azkar = rellenado rápido 
metal oxido = oxido de metal 
metal urtu = metal fundido 
metalaren gainezkatze = rebosamiento del metal 
metal-bainu = baño de metal (fundido) 
metal-ekarpen handi = gran aportación de material 
metal-eraikuntza = construcción metálica 
metal-galtze = pérdida de metal 
metal-higidura = movimento de metal 
metal-konposizio = composición del metal 
metal-nahastura = mezcla metálica 
metalurgia alderdi = aspecto metalúrgico 
metatu = apilar(se) 
mihi = espiga 
mikroegitura = microestructura 
moldaerraz = de gran moldeabilidad, facil de moldear 
molde = molde 
motor-euskarri = soporte de motor 
muturreranzko dilatazio = dilatación hacia el extremo 
 
 
 

            NNNNNNNNNNNN 
nahasgailu = mezclador 
nahastura = mezcla 
neke-erresistentzia = resistencia a la fatiga 
nikel zilar = plata al níquel 
nikelaren osagarri = complemento del niquel 
norabide anitzeko esfortzu = esfuerzo multidireccional 
noranzko- eta pasatze-ordena jakin = orden de pasadas y sentidos determinados 
normalizazio-eremu = zona de normalización 
 
 
 

            OOOOOOOOOOOO 
oinarrizko metal = metal base 
ondorengo berotze = postcalentamiento 
onuragarri = beneficioso 
orban beltz = mancha negra 
ordain = compensación  
oreka-diagrama = diagrama de equilíbrio 
orri-egitura = estructura laminar 
oso astiro = muy lentamente 
oso bortitz = muy brusco 
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oxidatze-prozesu = proceso de oxidación 
oxido kaltegarri = óxido perjudicial 
oxiebaketa = oxicorte 
oxigeno-kutsadura = contaminación derivada del oxígeno 
 
 
 

            PPPPPPPPPPPP 
partzialki suberatu = parcialmente recocido 
pasatze = pasada 
pasatze zabaleko mugimendu = movimiento de pasada ancha  
pasatzeen artean hozteak tartekatu = intercalar enfriamientos entre pasadas 
pasatze-kopuru = número de pasadas 
pausoz pauso = paso a paso 
pelikula sentikor = pelicula sensible 
pieza urtuen galdaketa = colada de piezas fundidas 
pintura-hondar = restos de pintura 
pinu-zotz = palillo de pino 
pitzadura = grieta 
pitzadura erradial = grieta radial 
pitzadurarik sortu gabe = sin producir grietas 
pitzatze-prozesu = proceso de agrietamiento 
plastikotasun = plasticidad 
porositate = porosidad (por agrupamiento de poros) 
porositate lineal = porosidad lineal 
pozoitsu = venenoso 
proba suntsigarri = prueba destructiva 
proba zehaztu = prueba específica, prueba concreta 
prozedura-orri = hoja de proceso 
puntu bidezko soldadura-prozesu = proceso de soldadura por puntos 
purutasun handi = gran pureza 
 
 
 

            SSSSSSSSSSSS 
sabai-posizio = posición bajo techo 
saiakuntza-makina = máquina de ensayos 
sailkapen- eta izendapen-sistema = sistema de denominación y clasificación 
sakontasun = profundidad 
sakonune = hueco, hoyo 
silizio-portzentaje = porcentaje de silicio 
sodio, potasio eta zianurozko gatz-bainu = baño de sales de sodio, potasio y cianuro 
soldadura ahuldu = debilitar la soldadura 
soldadura jarrai = soldadura continua 
soldadura-egoera = situación de soldadura 
soldadura-erro = raíz de la soldadura 
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soldadura-gune = zona de soldadura 
soldadura-kordoi = cordón de soldadura 
soldadura-korronte = corriente de soldadura 
soldaduraren norabide = dirección de la soldadura 
soldaduraren zehar-sekzio = sección transversal de la soldadura 
soldaerraz = buena soldabilidad, fácil de soldar 
soldagailu = soplete 
soldagarritasun = soldabilidad 
soldagarritasun-arazo = problema de soldabilidad 
soldatzaile = soldador (langilea) 
soldatze-abiadura = velocidad de soldadura  
soldatze-ezaugarri = característica de la soldadura 
soldatze-gaitasun = capacidad de soldeo 
soldatze-prozedura = proceso de soldadura 
soldatze-segida = secuencia de soldeo 
soldatze-teknika = técnica de soldeo 
solidotze = solidificación 
soluzio neurriz gaindi ase = solución sobresaturada 
sorta = haz 
suberaketa = recocido 
suberaketa partzial = recocido parcial 
suberaketa-tenperatura = tenperatura de recocido 
suberatu = recocer 
sufre = azufre 
sufretan aberats = rico en azufre 
sugar oxiazetileniko = llama oxiacetilénica 
suntsigarri ez den proba = prueba no destructiva 
suntsipen = destrucción 
 
 
 

            TTTTTTTTTTTT 
talka-energia = energía de choque, energía de impacto 
talka-esfortzu = esfuerzo de choque 
tanga-eraikuntza = construcción de depósitos 
tartekatu = intercalar 
teknika anitz = técnica múltiple 
tenkatu = estirar(se) 
tenkatze bidez = por estirado 
tenperatura-tarte = diferencia de temperatura 
tenplaketa bidez = a través de temple 
tentsioak moteldu = aminorar las tensiones 
tolestaketa = doblado 
tolestatutako egitura-forma = estructura doblada 
tope-lotura = unión a tope 
tornu-lanabes = herramientas de torno 
tornuzil = tornillo (de banco) 
trebetasun = habilidad 
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trinko = compacto 
txinparta = chispa  
txinparta zuri = chispa blanca 
txinparta-sorta = haz de chispas 
txinparta-sortaren mutur = extremo del haz de chispas 
txinparten sorrera = origen de las chispas 
txirbil = viruta 
 
 
 

            UUUUUUUUUUUU 
ur-andel = depósito de agua 
urdin berdexka = azul verdoso 
urkila = horquilla 
ur-lurrun = vapor de agua 
urratu (azalera) = raspar (la superficie) 
urratze = roce 
urratze-erresistentzia = resistencia al roce, desgaste  
urratze-sistema = sistema de roce 
urre = oro 
urtugarri = fundente 
urtutako kraterraren kontrol = control del crater fundido  
urtze-akats = defecto de fusión 
urtze-bainu = baño de fusión 
urtze-bero = calor de fusión 
urtze-egoera = estado de fusión 
urtze-prozesu = proceso de fusión 
urtze-puntu = punto de fusión 
urtze-punturik baxuen = punto de fusión más bajo 
urtze-tenperatura = tenperatura de fusión 
urtze-tenperaturatik hurbil = próximo a la temperatura de fusión 
uzkurdura = contracción 
uzkurtu = contraer 
uzkurtze-indar = fuerza de contracción 
 
 
 

            VVVVVVVVVVVV 
V moduko ertz = borde en V 
 
 
 

            XXXXXXXXXXXX 
xaflakortasun = maleabilidad 
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xaflatze bidez = por laminado  
xahutu = disipar 
xehetasun = especificación 
xurgatu = absorber 
 
 
 

            ZZZZZZZZZZZZ 
zabalkuntza = dilatación 
zabalkuntza-koefiziente = coeficiente de dilatación 
zabaltze aske = dilatación libre 
zabaltze- eta uzkurtze-indar = fuerza de dilatación y contracción 
zahartze = envejecimiento 
zahartze artifizial = envejecimiento artificial 
zahartze natural = envejecimiento natural 
zahartze-prozesu = proceso de envejecimiento 
zailtasun = tenacidad 
zakarki = bruscamente 
zatidura = división, cociente 
zeharkako = transversal, indirecto 
zeharkako sekzio = sección transversal 
zeharkatu = atravesar 
zehar-pitzadura = grieta transversal 
zehar-uzkurtze = contracción transversal, contracción lateral 
zehatzago = más concreto 
zehaztapen = concreción, especificación 
zepa = escoria 
zepa-barneratze = inclusión de escoria 
zepa-hondakin = resto de escoria 
zirrikitu = rendija, fisura 
zizailadura-marka = marca de cizallado 
zolda-geruza = capa de costra 
zulogune = hueco 


