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1. ALUMINIOAREN PROPIETATEAK 

Aluminioa metal zuria da, oso arina eta nahiko biguna. Aluminioaren pisu espezifikoa 

altzairuarenaren herena da. Haren fusio-tenperatura 660 oC da. Metal oso erreaktiboa da, 

eta airearekin kontaktuan, alumina deituriko oxido-geruza bat sortzen da haren azalean. 

Geruza horrek korrosioaren kontra babesten du. 

Aluminio hutsa oso biguna da, eta erresistentzia mekaniko oso baxua du. Hori dela eta, 

aplikazio elektriko batzuetan baino ez da erabiltzen. Baina beste metal batzuekin aleatuz 

gero, gogorragoa eta erresistenteagoa bihurtzen da. Horregatik, industria-arloan aluminio-

aleazioak erabiltzen dira.  

2. ALUMINIO-ALEAZIOAK 

Aluminioa kobrearekin, magnesioarekin, zinkarekin eta silizioarekin aleatzen da batez ere. 

Batzuetan, burdin, kromo, titanio eta nikel kantitate txikiak gehitzen zaizkio.  

2.1. Aluminio-aleazio motak 

Aleazioak lortzeko prozesua kontuan hartuz gero, bi mota bereizten dira: 

 Moldekatze-aleazioak. Hainbat formatako piezak lortzen dira aleazio likidoa 

moldeetan isuriz. Konponketak egiteko baino ez dira soldatzen. 

 

Moldekatze-aleazioak 
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 Forjaketa-aleazioak. Aleazio hauekin xaflak, profilak, alanbreak, hodiak eta abar 

ekoizten dira. Gero, egiturak eraikitzeko erabiltzen dira, ia beti soldadura erabiliz. 

 

Forjaketa-aleazioak 

Tratamendu termikoaren arabera, aluminio-aleazioak bi multzotan banatzen dira: 

 Tenplatu eta iraotu daitezkeen aleazioak. 2XXX, 4XXX (batzuk), 6XXX eta 7XXX  

taldeetakoak 

 Tenplatu eta iraotu ezin daitezkeen aleazioak. 1XXX, 3XXX eta 5XXX taldeetakoak 

Tenplaketa eta iraoketa tratamenduan, aleazioa 500 oC-ra berotzen da, eta gero azkar 

hozten da. Ondoren, aleazioaren arabera, bi aukera daude: a) 200 oC-ra berotu eta 

mantentzea; b) giro-tenperaturan mantentzea. Tratamendu termiko horren bitartez, 

tenplatu eta iraotu daitezkeen aleazioek erresistentzia eta gogortasuna irabazten dute.  

Ostera, tenplatu eta iraotu ezin daitezkeen aleazioekin alferrik da tratamendu hori egitea, 

ez dituelako aldatzen haien propietateak. 

2.2. Aluminio-aleazioen izendapena 

Munduan gehien erabiltzen den izendapena AEBetako Aluminium Association (AA) 

erakundeak 1976an argitaratutakoa da. Lau zenbakiko sistema erabiltzen du. Jarraian, 

forjaketarako aleazioena azalduko da. 

 Lehen zenbakia. Aleazioaren taldea eta aleazio-elementuak identifikatzen ditu (1. 

taldean izan ezik, aluminio hutsak dira). 

 Bigarren zenbakia. Aleazioan izan diren aldaerei dagokie (1. taldean, ezpurutasun-

muga adierazten du). 

 Hirugarren eta laugarren zenbakiak. Aleazioa identifikatzeko balio dute (1. taldean, 

% 99tik gorako aluminio-purutasuna adierazten du, ehunekotan). 
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Aleazio-taldea Seriearen izendapena 

Aluminio hutsa (gutxienez % 99ko 
purutasuna) 

1XXX 

Aluminioa-kobrea 2XXX 

Aluminioa-manganesoa 3XXX 

Aluminioa-silizioa 4XXX 

Aluminioa-magnesioa 5XXX 

Aluminioa-magnesioa-silizioa 6XXX 

Aluminioa-zinka 7XXX 

Aluminioa-beste elementu batzuk 8XXX 

AA: forjaketarako aleazioen sailkapena 

Aleazio bakoitzak, izendapenaz gain, araututako oinarrizko egoera bat du, eta letra 

batekin eta zenbaki batzuekin adierazten da. Letra eta zenbaki horiekin,  fabrikazio prozesu 

amaieran aleazioari egindako tratamenduak adierazten dira. 

Hauxe adierazten du letra bakoitzak: 

 F: Fabrikazio-produktu landugabea. Ez dago kontrol berezirik produktu erdilanduen 

fabrikazio-prozesuan erabilitako baldintza termikoen gainean, edo hotzean egindako 

deformazioen gainean. Ez dago ezarritako baliorik ezaugarri mekanikoetarako. 

 O: Suberaketa. Produktu erdilanduei egindako tratamendua, haren erresistentzia-

balio baxuena lortzeko. 

 O1: Tenperatura altuko suberaketa eta hozte geldoa 

 O2: Tratamendu termodinamikoa 

 O3: Homogeneizatua 

 H: Garraztasuna. Normalean, produktu erdilandua tenkatuz, haren erresistentzia 

handitzea lortzen da. 

 H1X: Garraztasuna 

 H2X: Garraztasuna eta suberaketa partziala 

 H3X: Garraztasuna eta egonkortze-suberaketa 

 H4X: Garraztasuna eta lakatze- edo pintatze-tratamendua  

Bigarren zenbakiak garraztasun-maila adierazten du (0tik 9ra). Batzuetan, hiru 

zenbakiko kodea agertzen da, H1X baino garraztasun maila baxuagoak izendatzeko. 

 W: Disoluzio eta tenplaketa bidezko tratamendu termikoa. Lortzen den aleazioa 

ezegonkorra da. Izendapen hori bakarrik ematen zaio tratamenduaren ondoren 

zahartze naturala duen aleazioari. Zahartze naturalak irauten duen denbora adierazi 

behar da. Adibidez: W 2h (bi ordu). 
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 T: Gogortasuna lortzeko tratamendu termikoa. Produktu erdilanduari egindako 

tratamendu termikoa da (garraztasun-tratamendu gehigarriarekin, ala hura gabe), 

erresistentzia mekanikoa handitzeko. Horrekin batera, materiala egonkorra lortzen 

da.  

Letra ondorengo lehen zenbakiak (1tik 9ra) tratamendu-mota adierazten du. 

Ohikoenak T4 eta T6 dira: 

 T4. Disoluzio, tenplaketa eta zahartze naturaleko tratamendua 

 T6. Disoluzio, tenplaketa eta zahartze artifizialeko tratamendua 

 Izendapenak bigarren eta hirugarren zenbaki bat ere izan dezake, tratamenduaren 

aldaketak eta tratamendu gehigarriak adierazteko. 

Adibideak: 

 5754 H-111. Aluminio-magnesio aleazioa. Ezaugarriak: 

 Magnesio-kantitatea (%): 2,6-3,6 

 Tenkaketa kontrolatu bidez gogortua, % 1eko luzapenarekin 

 6082 T651. Aluminio-magnesio-silizio aleazioa. Ezaugarriak: 

 Magnesio-kantitatea (%): 0,6-1,2    

 Silizio-kantitatea (%): 0,7-1,3. 

 Disoluzio, tenplaketa eta zahartze artifizialeko tratamendua  

 Tenkaketa kontrolatua, % 1etik % 3rako luzapenarekin 

2.3. Aluminio-aleazioen soldagarritasuna 

Tenplatu eta iraotu ezin daitezkeen aleazioak 1000, 3000, 4000 (batzuk) eta 5000 

serieetakoak dira. Aleazio horien soldagarritasuna ona da. 

Tenplatu eta iraotu daitezkeen aleazioak 2000, 4000 (batzuk), 6000 eta 7000 serietakoak 

dira, eta horietako gehienetan, soldadura ez da gomendagarria. Hala ere, 6000 seriekoak eta 

2219, 2014, 7005, 7021 eta 7039 aleazioak soldatu daitezke. 

Soldadura-prozesuei dagokienez, MIG eta TIG soldadurak eta erresistentziazko puntuzko 

soldadurak ahalbidetzen dute aleazio gehien egoki soldatzea. Aldiz, soldadura gogorra eta 

biguna aleazio-kopuru txiki batentzat baino ez dira egokiak. 
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3. SOLDATU AURRETIK KONTUAN IZAN BEHARREKOAK 

3.1. Aleazioen fusio-tenperatura 

Aluminioaren fusio-tenperatura 660 oC da eta aluminio-aleazioena, 560

 
oC ingurukoa, 

tenperatura nahiko baxuak altzairuarenarekin alderatuta (1535 oC). Kordoi luzeekin 

soldatzean, piezaren tenperatura igotzen doa, eta fusio-tenperatura gero eta errazago 

lortzen da. Beraz, bero-ekarpena ez bada gradualki murrizten, pieza zulatzeko arriskua dago. 

Piezak zenbat eta masa txikiago izan, orduan eta azkarrago berotuko da. 

 

Kordoi luzeak masa txikiko piezetan 

3.2. Eroankortasun termikoa 

Aluminio-aleazioen eroankortasun termikoa altzairuarena baino hiru aldiz handiagoa da. 

Horregatik, bero-ekarpen handiagoa behar da aluminio-aleaziozko pieza bat soldatzeko 

altzairuzko pieza bat soldatzeko baino (piezen masa berdina delarik). 

 Aleazioen artean ere ezberdintasunak daude. Adibidez, 6XXX serieko aleazioak 5XXX 

seriekoak baino % 30 handiagoa dute eroankortasun termikoa; beraz, soldatzeko bero-

ekarpen handiagoa behar dute. 

Piezak oso lodiak badira, aurreberotzea beharrezkoa izango da haien fusioa lortzeko. 

 

Eroankortasun termikoa 
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3.3. Aluminio oxidozko geruza (alumina) 

Aluminioak airearen oxigenoarekin erreakzionatzen du, azalean aluminio oxido (Al2O3) 

geruza bat sortzeko. Oxido horrek aluminioa babesten du korrosioaren aurka, eta alumina 

du izena. Haren lodiera, naturalki sortzen denean, 0,01 mikra ingurukoa da, baina artifizialki 

25-30 mikrara handitu daiteke, anodizazioa izeneko tratamendua aplikatuz. 

 

Alumina-geruza 

Aluminaren fusio-tenperatura 2072 oC da, eta aluminio-aleazioena, 550 oC ingurukoa. 

Hori dela eta, soldatzeko berotzean, piezaren barnea urtzen da, baina kanpo-geruza, ez 

(egoera solidoan mantentzen da); hori oztopoa da soldatzeko. Horregatik, soldatu aurretik, 

alumina-geruza desagerrarazi behar da. Arku elektrikoa erabiltzen duten soldaketa-

prozesuetan, lan hori arkuaren polo negatiboak egiten du. 

 

Arku elektrikoak egindako desugerketa, kordoiaren alboetan eta amaieran  

Alumina-geruza higroskopikoa da, hau da, hezetasuna xurgatzen du. Hori gertatzen 

denean, geruza puztu egiten da, lodiera handituz, eta azalerak distira galtzen du. Kasu 

horretan, kalitatezko soldadura lortzeko, ezinbestekoa da soldatu aurretik geruza kentzea.  
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Horretarako, altzairu herdoilgaitzezko eskuilak erabiltzen dira. Eskuilak aluminioarentzat 

erabili behar dira soilik, hura kutsatzea saihesteko. Geruza oso lodia bada, esmerilaketa 

bidez kenduko da. 

 

Hezetasunak loditutako alumina-geruza  eta distiradun alumina-geruza 

Hori guztia dela eta, oso garrantzitsua da aluminioaren biltegiratze egokia bermatzea. 

Kondentsazioa eta hezetasuna ekiditeko, neurriak hartu behar dira: 

 Aluminiozko xafla eta profilak leku itxian biltegiratzea. 

 Xaflak bertikalean eta haien artean tartea utzita biltegiratzea. 

 Paperezko edo kartoizko enbalajeak erretiratzea, hezetasuna xurgatu ez dezaten. 

 Karbono-altzairuzko produktuetatik aparte biltegiratzea. 

 

 

Aluminio-aleaziozko xaflen biltegiratze egokia 
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3.4. Dilatazio termikoa 

Aluminio-aleazioak, berotzean, altzairua halako bi dilatatzen dira. Horrek barne-tentsio 

eta deformazio handiak sortzen ditu soldatzean. Topeka soldatzerakoan, soldadura-erroan 

tarte handiagoa utzi behar da aluminioarekin, ixteko joera duelako. Alakaren angeluak ere 

handiagoa izan behar du. 

 

Dilatazio termikoa 

3.5. Erresistentzia mekanikoa galtzea 

Aluminio-aleazioak soldatzean dagoen bero-ekarpena dela eta, kordoi inguruan, BEGean 

(Beroak Erasandako Gunea) –gaztelaniaz, Zona Afectada Térmicamente (ZAT); ingelesez, 

Heat Affected Zone (HAZ)– suberaketa gertatzen da, eta materialak galdu egiten ditu 

tratamendu ezberdinei esker lortutako erresistentzia-gehikuntzak. Galera hori ez da oso 

handia 5XXX serieko aleazioetan, baina 6XXX T6 aleazioen kasuan % 40 baino handiagoa izan 

daiteke. 

 

BEG 
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4. SOLDADURARAKO PRESTAKETA 

4.1. Garbiketa 

Aluminio-aleazioen soldaduran, lortu nahi den soldaduraren kalitatearen araberakoa 

izango da aurretiazko garbiketaren maila. Komeni da zenbait neurri hartzea: 

 Piezek libre egon behar dute edozein koipe, olio eta hezetasunetik. Oso ohikoa da 

alkoholez, azetonaz edo antzeko disolbagarriz bustitako haririk gabeko trapu batekin 

garbitzea.  

 Soldatu aurretik, piezen azalerek guztiz lehor egon behar dute. Horrela ez bada, 

porositatea sor daiteke. 

 Piezak lehortzeko, ez da erabili behar aire konprimatua, hezetasuna eta olioa izan 

ditzake-eta. 

 Alumina-geruza distirarik gabe badago (alegia, hezetasuna xurgatu duela susmatzen 

badugu) kendu egin beharko da. Altzairu herdoilgaitzezko eskuilak erabiliko dira beti. 

 Arrabotatu edo esmerilatu beharra ikusten bada, garbitu ondoren egin behar da beti. 

Horrela, elementu kutsatzaileak aluminioan sartzea saihesten da. 

 Esmeril-harriak erabiltzen badira, aluminioarekin erabiltzeko bereziak izan behar 

dute. 

 Erabilitako edozein esmeril-harri, eskuila edo tresna aluminioarekin erabiliko da 

soilik; izan ere, aluminioak karbono-altzairuarekin izan dezakeen kontaktua saihestu 

behar da, piezak kutsatzea ekiditeko. 

4.2. Ertzen prestaketa 

Loturaren ertzen prestaketan, ez dago ezberdintasun handirik altzairuaren eta 

aluminioaren artean. Jarraian, zenbait argibide aipatzen dira: 

 Topekako soldaduretan, alaka beharrezkoa den kasuetan, haren angelua gutxienez 

60o izango da. 

 Topekako soldaduretan, normalean sostengu-pieza bat erabiltzen da. 

 Behin-betiko sostengu-pieza erabiltzen bada, piezen aleazio berekoa izan behar du, 

eta normalean tartea uzten da soldadura-erroan.  

 Behin-behineko sostengu-pieza moduan, kobrea, altzairu herdoilgaitza, zeramika edo 

aluminio anodizatua erabiltzen dira, eta normalean ez da uzten tarterik soldadura-

erroan. 

 Alaka mekanizatuz prestatzen bada, ez da erabili behar inongo lubrifikatzailerik. 
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 Alakatzeko plasma edo laser bidezko ebaketa (ebaketa termikoa) erabiltzen bada, 

2XXX, 6XXX edo 7XXX aleazioetan, ebakitze-azalerak tenplatu egin daitezke. Kasu 

horretan, ebaketaren ondoren, azaleraren 3-4 mm kentzea gomendatzen da. 

 

Topekako soldadurarako prestaketa 

4.3. Aurreberotzea 

Normalean, aurreberotzea ez da beharrezkoa izaten, baina honako kasu hauetan, 

gomendagarria da: 

 Soldatu aurretik hezetasuna saihesteko. 

 MIG sistema erabiltzen denean, kordoiaren hasieran fusio-falta saihesteko. 

 Lodiera ezberdineko piezak soldatzen direnean, pieza lodiena berotzen da oreka 

termikoa lortzeko. 

 Pieza lodiak soldatzen direnean, fusio egokia ziurtatzeko. 

 Aurreberotzea ezinbestekoa bada, honako hauek izango dira kontuan: 

 Aurreberotzea 110 oC azpitik eta ahalik eta denbora motzenean egitea gomendatzen 

da. Bestela, gerta daiteke aleazioak erresistentzia mekanikoa galtzea. 

 Oxigasezko sopletearekin berotzen bada, ez da zuzendu behar sugarra zuzenean 

piezara; bien artean aluminiozko xafla bat jarri, eta hari zuzendu behar zaio sugarra. 

 Iraganaldien arteko tenperaturak ez ditu 150 oC gaindituko. 

4.4. Punteaketa 

Punteaketa egokia egitea oso garrantzitsua da. Egokiena puntuak soldadura egitean 

kentzea da. Puntuak soldadurara gehitu nahi badira, akasgabeak izan beharko dute (batez 

ere pitzadurarik gabeak) eta forma ahurrekoak. Puntuen luzera hamar aldiz izango da 

piezaren lodiera. 

4.5. Soldadura ondoko tratamendu termikoa 

Soldatzean, tenplatu eta iraotu daitezkeen aleazioek tratamenduak emandako 

ezaugarriak galtzen dituzte BEGean (Beroak Erasandako Gunean). Hori dela eta, batzuetan, 

soldatu ondoren, berriro ematen zaie tratamendua piezei. 
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Beste kasu batzuetan, soldadurak sortzen dituen barne-tentsioak murrizteko, suberaketa 

egiten zaie soldatu ondoren. 

5. EKARPEN-MATERIALAK. AUKERAKETA 

Ekarpen-materiala aukeratzeko, ez dago inolako arau orokorrik. Gehien indartu nahi den 

propietatearen arabera aukeratzen da materiala. Adibidez, ekarpen-material gisa aluminio-

magnesio aleazioak erabiliz, erresistentzia mekaniko handiena lortzen da. Aldiz, aluminio-

silizio aleazioekin lortuko da pitzadurarekiko erresistentzia handiena, baina, anodizatuz gero, 

kolore iluna hartuko du soldadura-guneak. 

Tenplatu eta iraotu daitezkeen aleazioen soldaduran (2XXX, 6XXX eta 7XXX), ezin da 

aleazioa bera ekarpen-material gisa erabili, pitzadurak sortzen direlako. Beraz, aleazio 

horiekin ez da ekarpen-materialik fabrikatzen. Berdin gertatzen da 3XXX seriearekin.  

Honako sei aleazio hauen ekarpen-materialekin betetzen dira soldagarritasun ona duten 

aleazioen soldadura-aukera guztiak: 1200, 4043, 4047, 5356, 5554, 5556 eta 5654. Haien 

artean, 4043 eta 5356 aleazioak kasuen % 85ean erabiltzen dira; eta, gehien ekoizten 

direnak izanda, merkeenak ere badira. 

Gehien soldatzen diren aleazioak 5XXX eta 6XXX serieetakoak dira. Haiek soldatzerakoan, 

ekarpen-materiala aukeratzeko, zenbait jarraibide izan behar dira kontuan: 

 Magnesio-kantitatea % 3 baino txikiagoa duten 5XXX eta 6XXX aleazioetan, 4043 edo 

5356 ekarpen-materialak, bietako edozein erabili daiteke. 

 Magnesio-kantitatea % 3 baino handiagoa duten 5XXX aleazioetan, 5356 erabili 

behar da, eta ez 4043. 

 Anodizatu behar diren piezetan, 5356 erabili behar da. 

 Harikortasun eta erresistentzia ona lortu nahi bada, 5356 erabiliko da. 

 Denbora luzez 65 oC-tik gorako tenperaturak jasan behar badira, 4043 edo 5554 

erabiliko da, eta ez 5356. 

 Zizailaketarekiko erresistentzia handia behar bada, 5356 erabili behar da. Barne-

angeluko kordoi batek, 5356 materialarekin iraganaldi bakarrean lortutako 

zizailaketarekiko erresistentzia lortzeko, hiru iraganaldi behar ditu 4043 

materialarekin. 

 Kordoi-amaierako pitzaduraren arriskua gutxitzeko, 4043 edo 4047 materialak 

erabiliko dira. 

 Soldadurak eragindako deformazioak murrizteko, 4043 edo 4047 materialak erabili 

behar dira. 

 Soldadura distiratsuak eta  kedar (ingelesez, smut) gutxikoak lortzeko, 4043 materiala 

erabiliko da. 
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 MIG soldadura-sisteman, hari-elikadura hobea lortzeko, 5356 materiala erabiliko da. 

Aleazio hori 4043 aleazioa halako bi zurruna da; beraz, askoz hobeto igaroko du 

hariak soldadura-pistola. 

Ekarpen-materialak egoki biltegiratzea ezinbestekoa da hezetasuna saihesteko. Haien 

bilgarrian eta leku lehorrean gordeko dira beti. 
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6. TIG BIDEZKO SOLDADURA 

6.1. Korronte-mota 

Aluminio-aleazioak soldatzeko korronte motari dagokionez, hiru aukera daude: 

● Korronte zuzena eta alderantzizko polaritatea. Arkua oso ezegonkorra da eta 

elektrodoa asko berotzen da; beraz, bakarrik xafla oso meheekin (1,5 mm-z 

azpikoekin) erabiltzen da. 

● Korronte zuzena eta polaritate zuzena. Ez dago alumina-geruzaren desugerketarik, 

pieza polo positibora konektatuta dagoelako. Hori dela eta, soldatu aurretik eta 

iraganaldi artean, garbiketa sakona egin behar da. Oso kasu gutxitan erabiltzen da, 

pieza oso lodiekin, eta sarpen handia lortzen da. 

 Korronte alternoa. Gehienetan erabiltzen den korronte mota da. Elektrodoa 

positiboa denean, piezaren desugerketa gertatzen da, baina elektrodoa asko 

berotzen da, eta punta urtzeko arriskua dago. 

Elektrodoa negatiboa denean, berriz, sarpen handia lortzen da eta elektrodoa hoztu 

egiten da, baina ez dago aluminaren desugerketarik. Bi polaritateak konbinatuz, bai 

sarpen eta bai desugerketa onargarriak lortzen dira. 

TIG soldagailuen marka batzuek bai korronte alternoa, bai korronte zuzena eta polaritate 

zuzena, biak konbinatzeko aukera eskaintzen dute (MIX esaten zaio). Horrela, sarpena 

areagotu egiten da, eta maiztasunarekin eta bi korronteen ehunekoekin jokatzeko aukera 

ematen du. 

Hona hemen, bideoan,  zenbait korronte-motarekin egindako soldadurak: 

 

  

Korronte-

motak 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/680edf3af1a0d51b790d55f67dc43c94_TIG.mp4
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6.2. Korronte alternoa. Uhin-balantzea eta maiztasuna 

Gaur egun, aluminio-aleazioak soldatzeko TIG makinek uhin karratuko korronte alternoa 

erabiltzen dute. Uhin horrek ohiko uhin sinusoidalak baino arku egonkorragoa sortzen du.  

 

Uhin sinusoidala eta uhin karratua 

Makina gehienek bi uhin-erdien iraupena doitzea ahalbidetzen dute, balantze-

kontrolaren bitartez. Horrela, sarpen-denbora eta desugerketa-denbora doitu daitezke. 

Makina gutxi batzuetan, uhin-erdi bakoitzaren intentsitatea ere doitu daiteke. 

 

Balantze-kontrola 

   Uhin karratuaren balantze-kontrola 

 

1. Uhinerdi positiboaren iraupena 

  

2. Uhinerdi negatiboaren intentsitatea 

  

3. Uhinerdi positiboaren intentsitatea 

  

4. Uhin-erdi negatiboaren iraupena 
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Uhinaren balantze-kontrolean, denbora-doikuntza egokia izango da, baldin eta bi 

baldintza hauek lortzen badira:  

 Soldadura ona lortzeko garbiketa nahikoa bermatzea. 

 Elektrodoa gehiegi berotu gabe, puntaren geometria egokia mantentzea. 

Normalean, garbiketa-denbora % 30 eta % 40 artean doituta, emaitza onak lortzen dira. 

Uhinaren maiztasunak segundo bakoitzeko ziklo edo uhin-kopurua adierazten du. 

Europako sare elektrikoan, korrontearen maiztasuna 50 Hertz (Hz) da, baina TIG makinak gai 

dira maiztasun hori 250 Hz-eraino (edo gehiago) igotzeko . 

Maiztasun txikiko korrontearen  ezaugarriak hauexek dira: 

 Maiztasun handiko arkua baino beroagoa 

 Arku eta galda-bainu zabalak 

 Kordoi alboetako desugerketa zabala 

 Zarata gozoa eta arku egonkorra 

 Lodiera ertaineko xaflen soldaduretarako eta moldekatze-pieza handien 

konponketarako egokia  

 Maiztasun handiko korronteak honako ezaugarriak ditu: 

 Maiztasun txikiko arkua baino hotzagoa 

 Arku bildua eta galda-bainu estua 

 Kordoi alboetako desugerketa estua 

 Zaratatsuagoa eta arku ezegonkorragoa 

 Lodiera txikiko xaflen soldaduretarako egokia 

Hona hemen soldaduran korronte-maiztasunak duen eragina ikusteko bideoa: 

 

 

Korronte alternoarekin konbinatuta, arku pultsatua erabili daiteke. Horrela, galda-

bainuaren kontrol hobea izatea eta bero-ekarpena murriztea lortzen da. 

6.3. Gasak 

Argona erabiltzen da ia beti. Kasu berezietan, bero-ekarpen handia behar denean, argon-

helio nahasketak edo helio hutsa erabili daiteke. Gas-emariak altzairua soldatzean 

erabilitakoak baino handiagoak dira. Emaria txikiegia bada, soldadura kutsatu egingo da. 

Maiztasunaren 

eragina 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/e0d0cbbfc39a87741503f878da022d7c_maiztasuna.mp4
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Handiegia bada, berriz, arku ezegonkorra eragingo du. Topekako soldaduretan, ez da behar 

gas laguntzailerik erroa babesteko. 

Pieza lodiak soldatzean, galda-bainu handia sortuko da, eta hura babesteko gas-emari 

handia beharko da. Horrek turbulentziak sortzeko arriskua dakar, eta ondorioz, soldadura 

kutsatzeko. Hori ekiditeko, gas-fluxuaren laminagailua erabiltzen da (ingelesez, gas lens; 

gaztelaniaz, laminador de flujo de gas): sare metaliko bat da, eta gasaren irteeran kokatuta, 

zurrunbiloak sortzea galarazten du. 

 

Gas-fluxuaren laminagailua 

6.4. Elektrodoak 

6.4.1. Elektrodo-motak 

Liburu askotan irakur dezakegu tungsteno hutsezko elektrodoa (berdea) dela egokiena 

korronte alternoan aluminioa soldatzeko, baina hori lehengo korronte alternoko makina 

zaharrekin baino ez da egia. Gaur egungo uhin karratuko makinek zenbait elektrodo-mota 

erabiltzea ahalbidetzen dute: 

 Tungsteno hutsa (berdea). Fusio-tenperatura baxuena duenez, soldatzean, punta 

guztiz esferikoa bihurtzen da. Ez da egokia intentsitate handiekin. 

 Tungstenoa oxidoekin aleatua (lantano, zerio, torio, zirkonio eta abarren oxidoekin). 

Gaur egun, hainbat oxidorekin aleatutako elektrodoak daude merkatuan. Fusio-

tenperatura handiagoa dute, eta, intentsitate eta balantzearen arabera, bakarrik 

elektrodo-puntaren erpina  borobiltzea lortu daiteke haietan. Horrek arku egonkorra 

eta punta-geometria egokia ematen ditu ia edozein soldadura-motatarako. 

Soldatzaileen artean, askotariko iritziak daude elektrodo egokiena aukeratzearen 

gainean, haien portaera aldatu egiten baita erabilitako intentsitatearen eta balantzearen 

arabera. Hala ere, % 2 lantanoz aleatutako elektrodoa (urdina) da geometria egokia eratu 

eta intentsitate handia hobekien jasaten duena. 
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Hona hemen intentsitate handiekin zenbait elektrodo-motaren portaera ikusteko bideoa: 

 

6.4.2. Elektrodo-diametroaren aukeraketa 

Elektrodoaren diametro egokia aukeratzea erabili beharreko intentsitatearen eta 

korronte-motaren menpe dago. Gogoratu behar da ia kasu guztietan korronte alternoa 

erabiliko dela. Honako taula honetan, elektrodo-diametro ohikoenekin erabili beharreko 

intentsitate-tarteak agertzen dira. 

Elektrodoaren 
diametroa  

(mm) 

Korronte zuzena 
polaritate zuzena 

 (A) 

Korronte zuzena 
alderantzizko polaritatea  

(A) 

Korronte 
Alternoa (A) 

1 15-80 Ezin da erabili 20-60 

1.6 70-150 10-20 60-110 

2.4 150-250 15-30 100-170 

3.2 250-400 25-40 160-220 

4 400-500 40-55 200-300 

Intentsitate-tarteak diametroaren eta korronte-motaren arabera 

Aukeratzeko zalantzak izanez gero, honako argibide hauek izan behar dira kontuan: 

 Elektrodoa zenbat eta finagoa, orduan eta errazago pizten da arkua. 

 Intentsitate jakin baterako diametroa txikiegia bada, elektrodoaren punta azkar 

kamustuko da. 

 Intentsitate jakin baterako diametroa handiegia bada, arkua ezegonkorra izango da. 

6.4.3. Elektrodo-puntaren geometria 

Korronte alternoa erabiltzean, puntaren zenbait geometria eratu daitezke, elektrodo-

motaren, intentsitatearen, balantzearen eta soldadura-motaren arabera. Geometria 

bakoitzak bere erabilera-esparrua du: 

 Punta zorrotza. Oxidoekin aleatutako elektrodoetan erabiltzen da. Intentsitate oso 

txikiekin, portaera egokia du: erraz piztu eta arkua egonkor mantentzen da. Egokia 

da xafla oso meheetarako. 

Elektrodoen 

portaera 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/54a041f7d594cfca2d1af2dd2fb77db3_Elektrodoenportaera.mp4
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Punta zorrotza 

 Punta erdiesferikoa. Tungsteno hutsezko elektrodoek beti eratzen dute (alegia, ezin 

dute punta zorrotz mantendu), bai eta oxidoekin aleatutakoek ere (intentsitatearen, 

balantzearen eta motaren arabera). Egokia da soldadura lauetan, eta topekako eta 

kanpo-angeluko lodiera ertaineko xaflen soldaduran. Zenbait kasutan (toki estuetan, 

kanpo-angeluko lodiera txikiko xaflen soldaduran...) arkua erratiko bihurtu daiteke. 

Punta erdiesferikoa lortzeko, kobre edo aluminiozko pieza batean, arkua piztu eta, 

segundo gutxiren buruan, bera bakarrik eratzen da. 

 

Punta erdiesferikoa 

 Erpin borobileko punta. Oxidoekin aleatutako elektrodoetan sortzen da. Geometria 

egokia da intentsitate eta soldadura-mota guztientzat. Intentsitate handiekin eta 

balantzearen arabera, elektrodo-mota batzuk ez dira gai geometria honi egoki 

eusteko. Punta eratzeko, punta zorroztu ondoren, aurreko kasuan bezala jokatzen 

da. 

 

Erpin borobileko punta 

6.4. Makinaren funtzio bereziak 

Gaur egun fabrikatzen diren TIG makinek zenbait funtzio berezi dakartzate aluminio-

aleazioak errazago soldatzeko. 
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 Hasiera beroa (Hot start). Aluminio-aleazioen eroankortasun termiko handia dela 

eta, batzuetan, denbora asko behar da galda-bainua sortzeko soldaduraren hasieran. 

Funtzio honi esker, hasieran, kordoiarentzako doitutakoa baino intentsitate 

handiagoa erabili daiteke; horrela, galda-bainua azkarrago lortzen da. 

 

TIG makina baten ‘Hasiera beroa’ funtzioa 

 Intentsitate-doikuntza. Ia ezinbestekoa da soldadura luzeak geratu gabe egin nahi 

badira. Aluminio-aleazioak soldatzean, berotuz joaten dira, eta fusio-tenperatura 

baxua dutenez (560o C ingurukoa), gehiegizko bero-ekarpena saihesteko, 

intentsitatea murrizten joan behar da.  

Marka gehienek, pedal baten bitartez, aukera ematen dute une oro behar den 

intentsitatea doitzeko. Beste marka batzuek, berriz, soldadura-pistolan jartzen 

dituzte intentsitatea doitzeko aginte-botoiak. 

  

                                        Intentsitatea doitzeko pedala                           Intentsitatea doitzeko aginte-botoiak 
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7. MIG BIDEZKO SOLDADURA 

7.1. Makinaren prestaketa 

Aluminio-aleazioak MIG sistema erabiliz soldatzeko, makina egoki prestatu behar da. 

Aluminio-aleaziozko hariak bigunak dira, eta haien elikadura abiadura konstantean egitea 

bermatu behar da. Bestalde, aluminioa,  karbono-altzairuarekin kontaktuan, kutsatu egin 

daiteke; beraz, hori ekidin behar da. Honako neurri hauek hartuko dira: 

 Arrabolak U erako alaka izango dute eta moletatu gabeak izango dira. 

 

U erako alakadun arrabolak 

 Tutu gidatzailea tefloizkoa edo nylonezkoa izango da, inoiz ez karbono-altzairuzkoa. 

 Ukipen-tutua aluminioarentzako berezia izango da: aluminioa altzairua baino gehiago 

dilatatzen denez, ukipen-tutuen zuloak handiagoak dira. 

 Hariaren gidak arraboletatik ahalik eta gertuen kokatuko dira, haria trabatzea 

saihesteko. Lau arraboleko sistema erabiltzea gomendatzen da. 

 Hari meheak erabili behar badira (Ø < 1.2 mm), Push Pull sistema gomendatzen da. 

 

Lau arraboleko sistema eta giden kokapen egokia 

  



Aluminio-aleazioen soldagarritasuna 

 

26 
 

7.2. Gasak 

Gehienetan, argon hutsa erabiliko da. Xafla oso lodietan argon-helio nahasketa edo helio 

hutsa ere erabili daiteke, baina azpimarratu behar da helioa argona baino askoz garestiagoa 

dela (Europan, behintzat). Beheko taulan, bi gasen arteko ezberdintasunak azaltzen dira. 

 

 

Argona 

 

Helioa 

Sarpena estuagoa zabalagoa 

Propietate mekanikoak eragin txikiagoa eragin handiagoa 

Soldadura-abiadura motelagoa azkarragoa 

Soldaduraren itxura uhindua laua 

Desugerketa-efektua handiagoa txikiagoa 

Kolorea eta kedarra distiratsua/garbia kedar gehiago 

Arkuaren egonkortasuna egonkorra ez hain egonkorra 

Porositatea               handiagoa txikiagoa 

 

7.3. Metalaren transferentzia-motak 

MIG sisteman erabil daitezkeen metalaren transferentzia-mota guztiak ez dira egokiak 

aluminioa soldatzeko. Hauek dira transferentzia-motak: 

 Zirkuitulabur bidezko metal-transferentzia. Bero-ekarpen baxua du eta fusio osoa 

lortzeko zailtasunak. Beraz, ez da gomendagarria aluminio-aleazioen kalitatezko 

soldadurak lortzeko. 

 Transferentzia globularra. Ez da egokia aluminio-aleazioak soldatzeko. 

 Ihinztadura-arku bidezko metal-transferentzia (ingelesez, spray-arc). Egokia da 

aluminioa soldatzeko, baina bere bero-ekarpen handia dela eta, lodiera handietan 

eta posizio horizontaletan (PA eta PB) erabili daiteke bakarrik. 

 Arku pultsatua. Transferentzia-mota egokia da aluminioa soldatzeko. Bere bero-

ekarpen baxua dela eta, ihinztadura-arkuarekin ezinezkoak diren lodiera eta 

posizioetan erabili daiteke. Beste transferentzia-motak intentsitate- eta tentsio-

balioekin jokatuz lortzen dira makina gehienekin; arku pultsatua, ostera, makinak 

berak izan behar duen funtzioa da. 
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 Arku pultsatu bikoitza. Pultsu bikoitza daukan arkua da. Oinarrizko pultsuaren 

gainean –ihinztadura-transferentzia lortzeko helburua du–, maiztasun baxuko 

korronte pultsatua doitzen da. Horrekin, kordoiaren uhinak (ingelesez, bead ripples; 

gaztelaniaz, aguas del cordón) nabarmenagoak izatea lortzen da, eta kordoiak TIG 

sistemarekin egindakoaren itxura hartzen du. Arku pultsatua bezala, lodiera mehe 

eta ertainetan eta edozein posiziotan erabili daiteke. 

 

Arku pultsatu bikoitzarekin egindako kordoia 

Hona hemen MIG sisteman erabili daitezkeen transferentzia-mota ezberdinak ikusteko 

bideoa: 

 

7.4. Soldadura-teknika 

Orokorrean, altzairua soldatzeko erabiltzen diren teknikak erabili daitezke. Hala ere, 

aluminio-aleazioen kasuan, badaude muga batzuk: 

 Beti aurreraka soldatu behar da: ez da lortzen arkuaren desugerketa-efekturik 

atzeraka soldatzean. 

 Ukipen-tutua beti toberaren barruan mantendu beharra dago. Horrela, hotzago eta 

proiekzioetatik babestuago mantenduko da. 

 Ahal bada, oszilazio-mugimenduak saihestuko dira. 

 Hari meheekin soldatzean, Push Pull sistema erabiltzea gomendatzen da. 

 Pistolaren hodia ahalik eta zuzenen (bihurritu gabe) mantendu behar da soldatzean, 

haria abiadura konstantean eta katigatu gabe ukipen-tuturaino iritsi dadin. 

7.5. Makinaren funtzio bereziak 

TIG sisteman bezala, MIG sistemako makinak ere zenbait funtzio berezi dituzte aluminio-

aleazioen soldadura hobetzeko: 

Transferentzia-

motak 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/ec73c226879a7ac0eac4c888dc34c330_Transferentziamotak.mp4
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 Hasiera beroa (Hot start). Funtzio honi esker, hasieran, kordoiarentzako doitutakoak 

baino intentsitate eta tentsio handiagoak erabili daitezke; horrela, kordoiaren 

hasieran galda-gabezia gertatzea saihesten da. 

 

Hasiera beroa MIG makinan 

 Kraterra betetzeko funtzioa. Funtzio honi esker, kordoia amaitzean intentsitatea eta 

tentsioa murriztu egiten dira, eta horrek kraterra betetzea ahalbidetzen du. 

 

MIG makinaren kraterra betetzeko funtzioa 

8. SOLDADURA AKATSAK 

Atal honetan azalduko dira aluminio-aleazioak TIG eta MIG sistemak erabiliz soldatzean 

sortutako ohiko akatsak. 

8.1. Galda-gabezia 

Batez ere, MIG sistema erabiltzean eta kordoien hasieran ager daiteke, baina TIG 

sisteman ere gerta daiteke. Pieza hotz dagoenean, aluminioaren eroankortasun termiko 

handia dela-eta, oinarrizko materiala ez da urtzen, eta ekarpen-materiala itsatsita geratzen 

zaio. 

Arazoa saihesteko, zenbait konponbide daude: 

 Pieza aurreberotzea. Batez ere, pieza lodietan, eta betiere kontu handiz, berotze-

tenperaturak eta denborak zainduz, eta metodo egokiak erabiliz. 
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 Kordoi-hasieran behin-behineko eranskinak jartzea, akatsa bertan gertatu dadin. 

 

Behin-behineko eranskina soldadura-hasieran 

 Hasiera beroa izeneko funtzioa erabiltzea. Gaur egungo makina askok funtzio hori 

dute.  

8.2. Inklusioak 

Oxido-inklusioak, normalean, garbiketa desegokiagatik gertatzen dira. Gas-emari 

handiegiak sortutako zurrunbiloengatik ere agertu daitezke. Kasu horretan, emaria jaitsiko 

da, edo fluxu-laminagailua erabiliko. 

 

Zurrunbiloek sortutako oxidoak 

Wolfram-inklusioak (TIG sisteman bakarrik), elektrodo-punta urtzean sortzen dira: 

soldadura galda-bainura erori eta  kordoi barruan solidotzen dira. Punta desegoki (gehiegi) 

zorroztean edo puntaren geometria piezan bertan eratzean sor daitezke inklusioak. 

Horregatik, punta egokiaren eratzea piezatik kanpo egin behar da beti. 

8.3. Porositatea 

Nahiz eta beste metal batzuen soldaduran ere gertatu, aluminioaren kasuan 

porositatearen arazoa areagotu egiten da. Gehienetan, hidrogenoak sortzen du porositatea 

aluminio-aleazioen soldaduran. Hidrogenoaren disolbagarritasuna asko igotzen da aluminioa 

likidoa denean. Gero, solidotzea gertatzen denean, hidrogenoak burbuilak sortzen ditu, eta 

burbuila horiek, galda-bainutik ateratzeko denborarik ez badute, poroak sortzen dituzte. 
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                   Hidrogenoaren disolbagarritasuna aluminioan                              Hidrogenoak sortutako porositatea 

Hidrogeno-iturri ohikoenak hauek dira: 

 Hidrokarburoak. Olioak, lubrifikatzaileak, pinturak, koipeak, eta abar. 

 Alumina-geruza hidrogenatua. Alumina-geruzak hezetasuna xurgatu badu, 

soldatzean, hezetasun horrek porositatea sortuko du. 

 Hezetasuna. Hidrogeno-iturririk ohikoena da, eta zenbait tokitatik iritsi daiteke 

soldadura-gunera (xaflak, ekarpen-materiala, gasa…). 

Porositate-arazoak gertatzen direnean, lehen pausoa hidrogeno-iturria identifikatzea da. 

Honako neurri hauek hartzea gomendatzen da: 

 Oinarrizko materialak disolbatzaile egokiak erabiliz garbitu behar dira. Disolbatzaileak 

guztiz lurrundu behar du garbiketa ondoren. Gero, soilik aluminioarekin erabiltzen 

den altzairu herdoilgaitzezko eskuila batekin arrabotatu behar dira. 

 Ziurtatu egin behar da oinarrizko materialak guztiz lehor daudela eta tenperatura 

egokia dutela aireko hezetasunaren kondentsazioa saihesteko. Ez da erabili behar 

aire konprimaturik edo oxigasezko sopleterik xaflak lehortzeko, horrek alumina-

geruza hidrogenatzeko arriskua dakarrelako. 

 Ekarpen materialak toki lehorrean biltegiratu behar dira (batez ere, irekitako TIG 

hagaxken paketeak eta hasitako MIG bobinak). Beharrezkoa bada, biltegia berogailuz 

eta haizagailuz hornitu behar da.  

 Ez da erabili behar proiekzioen (ingelesez, spatter) aurkako produkturik. 

 Helioa edo Argon-Helio nahasketak erabiliz, porositatea murriztu egiten da. 

 Soldadura-prozesu eta -posizioari dagozkion gas-emari eta purgatze-denbora egokiak 

erabiliko dira. 

 Beharrezkoa bada, gasbide edo emari handiagoak erabiliko dira. 

 Pistolaren angelu egokia erabiliko da, airea gas-kanpaian sar ez dadin  

(perpendikularrarekiko 10 o-15 o, gehienez). 

 Soldatzean, aire-korronteak saihestuko dira. 

 Gasbide barruan proiekzioak pilatzea saihestuko da. Kondentsazioa egon bada, 

gasbidea ondo lehortuko da. 

 Hozte-zirkuituan ihesik ez dagoela ziurtatuko da. 
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 Soldadura-gunean, esmeril-harriaren hondakinak ekidingo dira.  

8.4. Pitzadurak 

8.4.1. Beroko pitzadurak 

Beroko pitzadurak dira aluminio-aleazioak soldatzean gehien gertatzen direnak. 

Soldadura solidotu eta berehala gertatzen dira, eta solidotutako kordoiaren konposizio 

kimikoaren araberakoak dira. Konposizio horretan, hiru faktorek dute eragina: 

 Oinarrizko materialaren konposizioak 

 Ekarpen-materialaren konposizioak 

 Loturaren diseinuak 

Aluminio-aleazioen pitzadurarekiko sentikortasun-kurbak oso baliagarriak dira ekarpen-

materialaren eta loturaren diseinuaren eragina ulertzeko. Lau aleazio-elementuen eragina 

azaltzen da beheko kurbetan. Ikusten denez, aleazio-elementuen kantitate txikiek pitzadura 

arriskua areagotzen dute. Kantitatea gehituz gero, arriskua jaitsi egiten da. 

 

Kurben arabera, zenbait ondorio atera daitezke: 

 Oinarrizko materialaren aleazioak pitzadura arrisku baxua badu, erabili beharreko 

ekarpen-materialaren konposizioa antzekoa izango da, kordoiaren konposizioa 

arrisku baxuaren eremuan mantendu dadin. Aleazio horiek soldadura autogenoa 

(ekarpen-materialik gabekoa) onartuko dute. 

 Oinarrizko materialaren aleazioak pitzadura arrisku handia badu, erabili beharreko 

ekarpen-materialaren konposizioa ezberdina izango da, eta, horrela, kordoiaren 

konposizioa arrisku-eremutik kanpo kokatuko da. Aleazio horietan soldadura 

autogenoa erabiltzen bada, pitzadurak sortuko dira. 



Aluminio-aleazioen soldagarritasuna 

 

32 
 

 

Beroko pitzadura 

Gehien soldatzen diren aleazioak 5XXX eta 6XXX serieetakoak dira.  Honako ondorio 

hauek ateratzen dira 5XXX aleazioen kasuan: 

 Magnesio-kantitatea % 5 inguru duten 5XXX serieko aleazioek (adibidez, 5083 

aleazioa) beroko pitzadurekiko sentikortasun baxua dute. Beraz, antzeko konposizioa 

duen ekarpen-materiala erabiliko da (5356). Aleazio horietan ez da erabiliko 4XXX 

serieko ekarpen-materiala, silizioa eta magnesioa kantitate handitan konbinatzen 

badira, lotura hauskorra sortuko delako. 

 Magnesio % 3 inguru duten 5XXX serieko aleazioek (5052, 5754) arrisku-gunean dute 

konposizioa. Beraz, aleazio horietan soldadura autogenoa ekidin behar da. Ekarpen-

material moduan, 4XXX serieko edo 5XXX serieko aleazioa erabili daiteke, betiere % 3 

magnesio baino gehiago badu. 

Aluminio-magnesio-silizio aleazioen kasuan (6XXX seriekoak), berriz, hauek dira 

ondorioak: 

 Serie honetako aleazio ia guztietan, silizio-magnesio konbinazioaren kantitatea % 1 

ingurukoa da. Horrek arrisku-eremuan kokatzen ditu. Horregatik, ez da ekoizten 6XXX 

serieko ekarpen-materialik. Arrazoi beragatik, soldadura autogenoa eginez gero, 

pitzadurak sortzen dira. 

 Kordoiaren konposizioa arrisku-gunetik ateratzeko, 4XXX edo 5XXX serieko ekarpen-

materialak erabili behar dira. 
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Loturaren prestaketa ere garrantzitsua da kordoiaren azken konposizioan. Adibide bat 

erabiliz azaltzen da: 

a) Alakarik gabeko lotura  

 

% 80 oinarrizko materiala: 6061 (% 1 Mg) 

% 20 ekarpen-materiala: 5356 (% 5 Mg) 

Kordoiaren konposizioa: % 1.8 Mg  

⇓ 

Pitzadura arrisku handia 

 

b) Lotura alakatua 

 

% 40 oinarrizko materiala: 6061 (% 1 Mg) 

% 60 ekarpen-materiala: 5356 (% 5 Mg) 

Kordoiaren konposizioa: % 3.4 Mg 

⇓ 

Pitzadura arrisku baxua 

 

8.4.2. Tentsioagatiko pitzadurak 

Nahiz eta ekarpen-material eta loturaren geometria egokiak aukeratu, solidotzean 

aluminioaren kontrakzioak –altzairuarenak halako bi– sortzen dituen tentsioak pitzadurak 

eragin ditzake. Arazo hori ekiditeko, hona hemen zenbait argibide: 

 4XXX serieko ekarpen-materialak 5XXX seriekoak baino gutxiago uzkurtzen dira; 

beraz, tentsio baxuagoak eragiten dituzte. 

 Soldadura-abiadura baxuak galda-bainu eta BEG (Beroak Erasandako Gune) handiak 

sortzen ditu, eta horrek, solidotzean, uzkurdura eta tentsio handiak eragiten ditu. 

 Angelu-soldadura ahurrak ekidingo dira, tentsioak jasateko ahalmen baxua baitute. 

 

 Pitzadura kordoi ahurrean  
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 Piezak gehiegi bridatzea ekidingo da. 

8.4.3  Pitzadurak kraterrean  

Tentsioagatiko pitzadurak dira, eta kordoiaren amaieran gertatzen dira. Aluminio-

aleazioetan beste metal batzuetan baino ohikoagoa da akats hori, aluminioaren uzkurdura-

koefiziente  handia dela eta. Soldadura bat-batean amaitzen bada, metalaren uzkurdurak 

kraterra sortuko du, eta haren barnean pitzadurak sor daitezke. 

Pitzadura saihesteko, honako hauek izan behar dira kontuan: 

 MIG sistema erabiltzen bada, kraterra betetzeko funtzioa erabiliko da. 

 TIG sistema erabiltzen bada, pitzadura saihesteko, intentsitate-malda negatibo luzea 

doituko da, eta intentsitatea jaisten ari den bitartean, bi edo hiru aldiz  gehituko da 

materiala, kraterra betetzeko.  

 

  Pitzadura kraterrean                                                            Egoki betetako kraterra 

Honako bideo honetan, TIG sistemarekin sortutako kraterreko pitzadura eta galda-

gabezia ikusten dira: 

 

8.5. Kedarra (ingelesez, smut) 

MIG sistemarekin aluminioa soldatzean, kordoiaren alboetan kedar beltza agertzen da 

batzuetan. Kedar hori erraz kendu daiteke eskuila edo trapu batekin. Baina, zer da? Eta 

zergatik sortzen da? 

Pitzadura  

eta galda-

gabezia 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/62925b8f84a53ef1531e870b8d4d693b_pitzadurak.mp4
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Kedarra kordoi alboetan  

Kedarra aluminio eta magnesio oxidoak osatzen dute, gehienbat. Arku elektrikoan, bai 

aluminioaren eta bai magnesioaren irakite-tenperaturak gainditzen dira; ondorioz, 

aluminioaren eta magnesioaren zati bat lurrundu egiten dira, eta kordoiaren alboan 

kondentsatzen dira (eta batzuetan, gainean ere bai). 

Gasbide eta gas-emari egokiak erabiltzean, lurrundutako material horiek gas 

babeslearekin nahasi eta kordoira gehitzen dira, eta ez da sortzen kedarrik. Beraz, gasaren 

babesa justu-justukoa denean gertatzen da fenomeno hori. 

Kedarra kordoiaren alboetan eta kantitate txikian agertzen bada, ez da akats gisa hartzen; 

baina kordoiaren gainean pilatzen denean, gas-babes oso eskasa adierazten du, eta 

porositatea izateko probabilitate handia izango da. 

Kedarra murrizteko, zenbait neurri hartu daitezke: 

 4XXX serieko ekarpen-materiala erabiltzea. Hark ez du kedarrik sortzen, magnesiorik 

ez duelako. 

 Pistolarekin angelu egokian lan egitea (10 o-15 o). 

 Arku-luzera motza erabiltzea. 

 Gasbidearen diametroa handitzea eta proiekzioz garbi mantentzea. 

 Gas-emari egokia erabiltzea. 

TIG sistema erabiliz ia ez da kedarrik sortzen, ekarpen-materiala ez baita arkuan zehar 

igarotzen. Beraz, MIG sisteman baino askoz gutxiago berotzen da, eta ez da ia lurrunketarik  

gertatzen. 

9. BESTE SOLDADURA-PROZEDURA BATZUK 

9.1. Elektrodo estaliaren bidezko arku-soldadura 

Prozesu hau ez da asko erabiltzen, lortutako kordoiak akatsak dituztelako eta oso 

irregularrak direlako.  Gehienbat, konponketetan eta garrantzi gutxiko soldaduretan 

erabiltzen da. 
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Elektrodo estaliz egindako kordoia 

Elektrodo estaliaren bidezko soldadurari buruz, hona hemen zenbait argibide: 

 Alderantzizko polaritatea erabili behar da. 

 Oinarrizko materiala ondo garbitu behar da. 

 Xafla lodietan, aurreberoketa beharrezkoa izan daiteke. 

 Kordoi arteko loturetan eta iraganaldi artean, zepa ondo garbitu behar da. Lana 

amaitutakoan ere, garbiketa sakona egingo da, korrosioa saihesteko. 

 Prozedura hau erabiltzeko, xaflen gutxieneko lodiera 3 mm da. 

 Soldatzean, arku-luzera motza mantendu behar da.  

9.2. Oxigas bidezko soldadura 

Elektrodo estaliaren bidezko soldadura bezala, oxigas bidezkoa ere ez da asko erabiltzen. 

Prozesu motela da, eta beroak deformazio handiak sortzen ditu. Konponketetan edo 

argindarrik ez dagoen tokietan erabiltzen da bakarrik. Normalean, gas erregai moduan 

azetilenoa erabiltzen da. Gaur egun, TIG soldadurak ia guztiz ordezkatu du. 

 

Oxigas prozeduraz egindako kordoia 

Oxigas bidezko soldadurari buruz, hona hemen zenbait argibide: 

 Oinarrizko materiala ondo garbitu behar da. 
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 Bai oinarrizko materiala, bai ekarpen-materiala urgarriz igurtzi behar dira. Urgarriak 

alumina-geruzaren desugerketa eta prozesuan sortzen diren oxidoen garbiketa 

ahalbidetzen du. 

 Sugar neutroa erabili behar da. 

 Sopletearen angelua 30 o izango da bertikalarekiko.  

 Aurreranzko teknika erabiliko da. Loturaren ertzak bustitzeko beharrezkoa bada, 

kulunka-mugimendua egingo da. 

 Lodiera ertain eta handietan, aurreberotzea gomendatzen da. 

9.3. Soldadura gogorra eta biguna 

Aluminio-aleazio asko soldatu daitezke soldadura gogorra erabiliz. Aleazio bat sistema 

horrekin soldatu daitekeen edo ez jakiteko, bere fusio-puntua eta ekarpen-materialarena 

alderatu behar dira. Oso gertukoak badira, zaila izango da soldatzea. Horregatik, 2XXX 

seriekoak (Al-Cu) eta 7XXX serieko batzuk (Al-Zn) ezin dira soldatu soldadura gogorra 

erabiliz. 

Normalean Al-Si hagatxoak erabiltzen dira; urgarria beharrezkoa da, eta piezak ondo 

garbitu behar dira soldatu aurretik. 

Soldatu eta gero, urgarri-hondakinak ondo garbitu behar dira. Horretarako, zuntzezko 

eskuila eta ur beroa erabiltzen dira. Batzuetan, azidoak nahasten dira urarekin, garbiketa 

sakonagoa izan dadin. 

Soldadura biguna ere erabili daiteke aluminio-aleazioak soldatzeko. Kasu horretan, 

hagatxoek eztainua, zinka eta fusio-puntu baxuko metalak izaten dituzte beren 

konposizioan. Garbiketari dagokionez, soldadura gogorrarentzat esandakoa bete beharra 

dago. 

Bi prozesuak konponketak egiteko erabiltzen dira gehienbat. 

Honako bideo honetan, soldadura bigunaren eta gogorraren adibide bana ikusi daitezke; 

hagatxoen fusio-puntua ezberdina denez, teknika ezberdinak erabiltzen dira. 

 

  

Soldadura 

biguna eta 

gogorra 

mailto:http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/51af0d9aea9974fd9bdc2f800bbd67e6_soldadurabigunagogorra.mp4
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/51af0d9aea9974fd9bdc2f800bbd67e6_soldadurabigunagogorra.mp4
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Gaur egun, urgarririk behar ez duten hagatxoak daude soldadura biguna egiteko. Bideo 

honetan ikus daiteke adibide bat. 

 

 

9.4. Marruskadura eta agitazio bidezko soldadura (FSW soldadura) 

Marruskadura eta agitazio bidezko soldadura (ingelesez, Friction Stir Welding, FSW) azken 

urteotan garatu da, eta aluminio-aleazioen soldaduran dauka aplikazio nagusia. Prozesu 

horretan, biraka dabilen tresna zilindriko berezi baten pina bi piezen loturan sartzen da. 

Gero, loturan zehar mugiarazten da. Bere mugimenduari eta frikzioak sortzen duen 

beroari esker, bi piezen materiala oretsu bihurtu eta nahasi egiten da, eta, horrela, soldatzea 

lortzen da. 

  

       FSW soldaduraren oinarriak                                          FSW tresna 

 

FSW soldaduraren abantailak honako hauek dira: 

 Aluminio-aleazio guztiak soldatzea ahalbidetzen du, baita 2XXX eta 7XXX 

serieetakoak ere (aeronautikan erabiliak eta beste prozesu batzuk erabiliz soldatu 

ezin direnak). 

 Propietate mekaniko bikainak lortzen dira soldaduran.  

 Ez du fusioari eta solidotzeari lotutako arazorik (porositatea, pitzadurak...). 

 Prozesu garbia da: ez da sortzen arku elektrikorik, ezta kerik, erradiaziorik eta 

proiekziorik ere. 

 Deformazio eta tentsio txikiak sortzen dira piezetan. 

 Ez da erabiltzen soldadura-kontsumigarririk: ekarpen-materialak, gasak… 

Urgarririk 

gabeko 

soldadura 

mailto:http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/01c0535b201ab0dda0ed45d47b517169_Urgarribakoa.mp4
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/01c0535b201ab0dda0ed45d47b517169_Urgarribakoa.mp4
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 Metal ezberdinen arteko lotura egin daiteke (altzairua-aluminioa). 

 Produktibitate handia lortu daiteke, lodiera handiko xaflak iraganaldi bakarrean 

soldatuz, eta lodiera txikiko piezak abiadura handian soldatuz. 

Desabantailak berriz, honako hauek dira: 

 Inbertsio handia behar da ekipamenduan: makina indartsuak eta tresneria behar 

dira. 

 Sistema desegokia da geometria konplikatuetan aplikatzeko. 

 

                  Gainjarritako lotura FSW soldadura bidez                       Angeluko loturak FSW soldadura bidez 

Bideo honetan, FSW teknologia erabiliz, robot bat ikus daiteke zenbait topekako 

soldadura egiten: 

 

  

FSW 

mailto:http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/00d8f6b85ce7e9e16912438e3634f67a_fsw.mp4
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Bideoak/00d8f6b85ce7e9e16912438e3634f67a_fsw.mp4
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10.  GLOSARIOA 

Euskara Gaztelania Ingelesa 

Alaka Chaflán Bevel 

Alumina-geruza Capa de alúmina Alumina layer 

Arku pultsatua Arco pulsado Pulsed arc 

Arrabotaketa Cepillado Brushing 

Aurreberotzea Precalentamiento Preheating 

BEG (Beroak Erasandako 
Gunea) 

ZAT (Zona Afectada 
Térmicamente) 

HAZ (Heat-affected zone) 

Behin-behineko 
eranskina 

Apéndice Run-on / run-off plate 

Behin-behineko 
sostengu-pieza 

Respaldo no permanente Temporary backing 

Behin-betiko sostengu-
pieza 

Respaldo permanente Permanent backing 

Beroko pitzadura 
Agrietamiento en 
caliente 

Hot cracking 

Desugerketa Decapado Pickling 

Ekarpen-materiala Material de aportación Filler material 

Elektrodo estali bidezko    
arku-soldadura 

Soldadura por electrodo 
revestido 

Shielded metal arc 
welding (SMAW) / 
Manual metal arc 
welding (MMA) 

Emaria Caudal Flow / Discharge 

Eroankortasuna Conductividad Conductivity 

Eskuila Cepillo Smoothing plane 

Fabrikazio-produktu 
landugabea 

Producto bruto de 
fabricación 

Crude product 

Forjaketa-aleazioak Aleaciones de forja Forging alloys 

Galda-gabezia Falta de fusión Lack of fusion 

Garraztasuna Acritud Embrittlement 

Gas erregai Gas combustible Fuel gas 

Gas-fluxuaren 
laminagailua 

Laminador de flujo de 
gas 

Gas lens 
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Hari-elikadura Alimentación de hilo Wire feed 

Harikortasun Ductilidad Ductility 

Iraoketa Revenido Tempering 

Kedar Hollín Smut 

Kordoiaren uhinak Aguas del cordón Bead ripples 

Kraterreko pitzadura Grieta de cráter Crater crack 

Kulunka-mugimendua Movimiento oscilatorio Oscilatory movement 

Maiztasuna Frecuencia Frequency 

Marruskadura eta 
agitazio bidezko 
soldadura 

Soldeo por fricción-
agitación 

Friction Stir Welding 
(FSW) 

Moldekatze-aleazioak Aleaciones de moldeo Casting alloys 

Pitzadurarekiko 
sentikortasun-kurbak 

Curvas de sensibilidad al 
agrietamiento 

Cracking sensitivity 
curves 

Proiekzioak Proyecciones Spatter 

Soldadura biguna Soldeo blando Soldering 

Soldadura gogorra Soldeo fuerte Brazing 

Suberaketa Recocido Annealing 

Sugarra Llama Flame 

Tenkaketa Estirado Drawing 

Tenplatu eta iraotu 
daitezkeen aleazioak 

Aleaciones bonificables 
Hardened and tempered 
alloys 

Tutu gidatzailea Tubo guia Guide tube 

Uhin karratua Onda cuadrada Square wave 

Uhin-balantzea Balance de onda Wave balance 

Ukipen-tutua Tubo de contacto Contact tip 

Urgarria Fundente Flux 

Zepa Escoria Slag 
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