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1. SARRERA 
 
 
 
1.1. SOLDADURAREN DEFINIZIOA 

 
Bi pieza metalikoren arteko lotura iraunkorra lortzeko erabiltzen den prozedurari 

deritzo soldadura. Piezen junturaren inguruko materia urtuz edo urtze-puntu baxuagoko 
gaiak erantsiz egiten dira lotura horiek. Soldadura-prozedura guztiek betetzen dituzte, 
gutxienez, ondorengo hiru ezaugarri hauek: 

 
- Galdaketaz egiten den lana da. Soldadurari buruz hitz egiten dugunean, galdaketa 

hitza eta kontzeptua berehala azaltzen dira. Galdaketaz egiten den lana esaten 
dugunean, zera esan nahi dugu zehazki: urtu eta nahastu egiten dela soldatzen ari 
garen bi piezen ertzetako materiala. Askotan, bi pieza horien artean tarterik baldin 
badago, tartea betetzeko kanpotik materiala gehitu behar da, hau da, material-
-ekarpena egin behar da (gehienetan material bereko hagatxoen bidez). 

 
- Beroa behar dute. Edonola ere, metala urtzeko edo galdatzeko behar-beharrezkoa 

da beroa. Hortaz, soldadura guztietan izaten dira berotze-prozesuak piezak elkarri 
lotu ahal izateko. Beroa lortzeko zenbait sistema erabiltzen dira (oxigas izeneko 
soldaduran, adibidez, gasak erabiltzen dira; soldadura elektrikoan, berriz, arku 
elektrikoa; eta beste prozedura batzuetan, labeak, laserra…). 

 
- Material-ekarpena behar dute. Soldadura-prozesuetan, askotan, beharrezkoa da 

material-ekarpena egitea. Batzuetan, ekarpen-material gisa erabiltzen diren 
hagatxoak hauts desoxidatzailez estalita egoten dira (arku elektrikoaren bidezko 
soldaduran). Beste batzuetan, hagatxo garbiak erabiltzen dira (ez dute desoxida-
tzailerik). Luzera eta diametro desberdinetakoak izaten dira. Ekarpenaren bidez 
soldatu nahi dugun piezaren metal bera sartu behar dugu junturan (piezaren material 
bereko hagatxoak, alegia). Ekarpen-hagatxo aberastuak ere badaude (adibidez, 
beroaren ondorioz soldaduran lurruntzen diren elementuak berreskuratzeko).  
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1.2. SOLDADURA-MOTAK 
 
Gaur egun soldatzeko erabiltzen diren prozeduren artean, sugarraren bidezko 

soldadura, arku bidezko soldadura eta erresistentzia bidezko soldadura dira lantegietan 
gehien erabiltzen direnak. Soldadura-prozedura horien ezaugarriak eta aplikazioak 
aztertuko ditugu. 

 
1.2.1. Oxigas soldadura 

 
Soldatzeko behar den beroa oxigenoaren eta beste erregai gasaren nahasturaren 

errekuntzak sortzen du. Bi gas horien errekuntzak sugarra sortzen du, eta horrek ematen 
du materiala urtzeko behar den beroa. Oxigas soldaduran erregai gisa erabili ohi diren 
gas arruntak azetilenoa, propanoa eta gas naturala dira. 

 

Ezaugarriak: 
- Soldatzaileak sugarra kontrolatu behar du, eta piezen ertzetara 

bideratu. 
- Urtze-bainua lortu duenean, aurretik aukeratu den metalaz eginiko 

hagatxoa mugitu behar du soldatzaileak. 
- Sugar neutroa erabiliz, eta prozesu osoan horrela jardunez, lotura-

-kordoiak egin behar ditu soldatzaileak. 
- Ekipoan sortzen diren arazoak soldatzaileak kontrolatu eta konpondu 

behar ditu (gas-isurketak, prestaketa eta garbiketa). 
- Soldadura oxiazetilenikoaren bidez, metal eta aleazio gehienak solda 

daitezke, metal erregaitzak izan ezik. 

 

Aplikazioak: 
- Mantentze-lanetan eta konponketetan. 
- Ekipoa erraz mugi daitekeenez, matxura gertatzen den toki berean 

egin nahi diren soldaduretan. 
- Piezak gutxi soldatu behar direnean. 
- Kanpo-lanetan (lantegitik kanpo egiten diren lanetan). 

 
 
1.2.2. Arku elektriko bidezko soldadura 

 
Soldatzeko behar den beroa arku elektrikoak sortzen du. Elkar ukitzen ez duten bi 

eroaleren arteko korronte elektrikoak, gas ionizatuan zehar, txinparta jarraitua lortzen 
du; horrek metala urtzeko behar den beroa sortzen du. 
 

Ezaugarriak: 
- Kalitate handiko soldadurak egiten dira, azkar eta merke. 
- Soldatzaileak arku elektrikoaren indarra eta intentsitatea kontrolatu 

behar ditu. 
- Soldatzaileak esku berarekin mugitzen ditu beroa ematen duen arku 

elektrikoa eta ekarpen-hagatxoa. 
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Aplikazioak: 
- Altzairuzko egituretan (eraikuntzan, makinagintzan, ontzigintzan ...). 
- Ontzi eta beste presio-tresnen ekoizpenean. 

 
 

1.2.3. Erresistentzia bidezko soldadura 
 

Soldadura egiteko hiru parametro erabiltzen dira: korronte elektrikoa, presioa eta 
denbora. Soldaduraren bidez lotu nahi ditugun piezetan korronte alternoa igaroarazten 
dugu; aldi berean, piezak elkarren kontra estutzen dituen presio-indarra egiten da, eta 
horrela edukitzen da denbora jakin batez. Korronte alternoak materiala biguntzeko eta 
plastiko bihurtzeko adinako beroa sortzen du, eta piezak egoera plastiko horretara iristen 
direnean, elkarren artean lotu egiten dira presioaren eraginez. Soldadura-mota honen 
bidez egiten diren lanek piezen arteko lerrokadura mantendu behar dute. 
 

Ezaugarriak: 
- Soldatzaileak erresistentzia bidezko soldadura egiteko tresnak 

kontrolatu behar ditu. 
- Soldatzaileak korronte elektrikoaren intentsitatea, makinak egin 

behar duen presioa eta elikatze-denbora doitu behar ditu. 
- Lotu behar diren piezak behar bezala lerrokatu behar ditu 

soldatzaileak. 
- Prozedura honen ezaugarri garrantzitsuena soldadura azkar egiteko 

ematen duen aukera da. 

 

Aplikazioak: 
- Pieza-kopuru handien ekoizpenean. 
- Etxetresna elektrikoetan, automobilgintzan, altzari metalikoetan... 
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2. GASAK ETA SEGURTASUN-NEURRIAK 
 
 
 

Soldadura oxiazetilenikoak bi gasen nahastura erretzean lortzen den sugarra 
erabiltzen du bero-iturri gisa. Bi gas horiek oxigenoa eta azetilenoa dira, eta biak 
proportzio egokian nahastu behar dira soldadura-prozedura hau egiteko behar diren 
sugarrak lortzeko.  
 

 
 

Gas-biltegia. D. Bosco ikastetxea (Orereta-Errenteria)  
 
 
2.1. SOLDADURA OXIAZETILENIKOAN ERABILTZEN DEN OXIGENOA 

 
Atmosferako aireak % 21 oxigeno, % 78 nitrogeno, eta helio, argon, neon eta 

beste gas batzuk ditu kopuru txikietan. Soldadurako oxigenoa lortzeko, aireak dituen 
beste gasetatik banandu behar da oxigenoa. Oxigenoaren ekoizpen industrialak bi 
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prozedura berezi erabiltzen ditu oxigenoa kantitate handietan lortzeko. Prozedura horiek 
uraren elektrolisia eta airearen atalkako distilatzea dira. 
 
- Uraren elektrolisia. Soda kaustikoaren soluzioa prestatzen da uretan, eta korronte 

zuzeneko sorgailura konektatuta dauden bi elektrodo sartzen dira soluzio horretan. 
Soluzioko bi elektrodoen artean korronte elektrikoa iragatean, uraren deskonposizioa 
gertatzen da. Oxigenoa eta hidrogenoa bereizi egiten dira, eta elektrodoetan pilatzen 
dira, gas moduan: elektrodo batean oxigenoa eta bestean hidrogenoa. 

  
- Airearen atalkako distilatzea. Oxigenoa lortzeko honako prozedura honi jarraitzen 

dio: 

a) Atmosferatik hartutako airea ontzi handietan biltzen da. Bildutako airea garbiketa-
-dorreetatik igaroarazten da. Han, soda kaustikoaren soluzioa dago, eta horren 
eraginez airea garbitu egiten da, anhidrido karbonikoa kenduz. 

b) Garbiketa-dorreen irteeran airea konprimitu egiten da, eta berriro garbitzen da, 
aireak dituen koipe-tantak eta ur-lurrun gehiena ezabatzeko. 

c) Ondoren, lehorketa-zilindroetatik pasatzen da airea. Zilindro horiek potasa 
kaustikoa edukitzen dute, eta gai horren eraginez, airea lehortu eta anhidrido 
karbonikoaren hondarrak edo ur-lurruna desagertu egiten da. Prozesu hau bukatu 
ondoren, airea presio handiko instalazioetara eramaten da. 

d) Aire garbi lehorra presio handian konprimitu egiten da eta artezketa-zutabeetan 
sartzen da. Zutabeotan airea hoztu egiten da eta zabaltze-prozesu handia jasaten 
du, giro-presioaren hurbileko presiora iristerainokoa. Zabaltze horren eraginez, 
lehendik hoztutako airea likido bihurtzen da. 

e) Oxigenoa, nitrogenoa eta beste gas noble bereziak erraz banantzen dira aire 
likidoan; izan ere, gas horiek bakoitzak bere irakite-tenperatura jakina dute. 
Adibidez, nitrogenoa oxigenoa baino lehenago lurruntzen da, haren irakite-
-tenperatura baxuxeagoa baita. Azkenean, oxigenoa gelditzen da hondar likido 
moduan kondentsadorearen hondoan. 

f) Prozesua bukatzeko, oxigeno likidoa hodi bihurri batetik pasarazten da eta 
beroaren eraginez gas-egoerara igarotzen da. Ekoitzitako oxigeno-gasaren 
kopurua kaudalimetro (emaria neurtzeko neurgailu) baten bidez kontrolatzen da 
eta tanga handietan biltzen da ondoren. Tanga horietako oxigenoaz betetzen dira 
oxigeno-botilak. Azkenean, botila beteak lantegietara garraiatzen dira bertan 
erabil ditzaten. 
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Oxigeno-botilak gas-zentralari konektaturik.  
D. Bosco ikastetxea (Orereta-Errenteria) 

 
 
 

Oxigeno-botilen karga-presioa 150 kg/cm2 da 20 ºC-ko tenperaturan. Kontuan 
hartzekoak dira tenperatura-aldaketek gasean eragiten dituzten zabaltze eta uzkurtzeak. 
Hori dela eta, botilaren bolumena aldatzen ez denez, botila barruan dagoen gasa 
berotzen denean, botila barruko presioa igo egiten da. Gasa hozten denean, aldiz, 
botilaren barruko presioa jaitsi egiten da. 

 
Oxigenoa kolore, usain eta zapore gabeko gas erregarria da. Errekuntza 

areagotzeko erabiltzen da. Metalen oxiebaketarako beharrezkoa da; izan ere, tenperatura 
handietan gertatzen den oxidazio azkarraz baliatzen da teknika hau.  
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•  OXIGENOA. Ezaugarri fisiko-kimikoak: 
 

Formula kimikoa:  O2 
Urtze-tenperatura:  219 ºC 
Irakite-tenperatura:  183 ºC 
Gasaren dentsitate erlatiboa (airea = 1): 1,105 
Egonkortasun kimikoa:  Ohiko baldintzetan egonkorra da. 
Bateraezintasunak:  Material erregarriak (asfaltoak, egurrak, produktu 

organikoak, eta, bereziki, olioak eta koipeak). 
Gasaren kolorea: Kolorerik gabeko gasa. 
Gasaren usaina: Usainik gabeko gasa. 
Gas-mota: Gas erregarria. 
Botilen kolorea: Beltza (gorputza). 
 Zuria (burua) 

 
Kontuan hartu beharrekoak: 
 

- Presio altuetan konprimitutako gasa da. 
- Gas oxidatzailea da. Errekuntza eragiten du. Material erregaiekin bateratzean 

erreakzio gogorrak eragin ditzake. 
- Material organikoak oxidazio bortitza eragiten du. 
- Airea baino pisu handiagoko gasa da. Toki itxietan, sotoetan, adibidez, bil 

daiteke.  
- Airea ordezkatzen du hura desplazatuz. 

 
 
2.2. SOLDADURARAKO ERABILTZEN DEN AZETILENOA. EZAUGARRIAK 

 
Kaltzio karburoa eta ura kontaktuan jartzen direnean lortzen den gasa da 

azetilenoa. Azetilenoa lortzeko erabiltzen diren tresnei sorgailu esaten zaie. 
 
Gas erregaia da; koloregabea da eta usain berezia du (baratxuri-usaina). Usain 

hori kaltzio karburoaren eta uraren arteko erreakzio kimikoak eragindakoa da. 
 
Kaltzio karburoa labe elektrikoan karea eta koke-ikatza bilduz eta fusioa eginez 

lortzen da. 
 
Azetilenoa oso erraz ekoizten da; merkea da, eta oxiebaketarako zein metalen 

berotze-prozesuetarako egokia da. Gainera, oso gas ezegonkorra da, arriskutsua eta 
toxikoa. 
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Gas hau, lehertzeko arriskua dela eta, ezin da presio handietan konprimitu. Egoera 
normalean, nahiko egonkorra da, baina 1,5 kg/cm2 baino presio altuagoan jartzen 
dugunean, oso ezegonkorra bihurtzen da. 

 
Azetilenoa arriskurik gabe gordetzeko, materia porotsuz betetzen dira botilak. 

Materia hori azetona izeneko likidoaz aseta dago. Azetonak azetileno-kopuru handia 
disolbatzeko gai da, eta horrek ahalbidetzen du gas ezegonkor hau 1,5 kg/cm2 baino 
presio altuagoan konprimitzea, egonkortasuna eta ezaugarriak galdu gabe. 

 
 

 
 

Azetileno-botilak gas-zentralari konektaturik.  
D. Bosco ikastetxea (Orereta-Errenteria) 

 
Azetilenoaren ekoizpen industriala presio altuko eta baxuko sorgailuetan egiten 

da: 
 

- Presio baxuko sorgailuak. Hauek oso presio baxuetan lortzen dute gasa; horregatik, 
injekziozko soldagailuak soilik erabil daitezke era honetako hornidura baliatzen 
duten soldadura-prozesuetan. Gutxitan erabiltzen da. 

 
- Presio altuko sorgailuak. 1 kg/cm2 presioan sortzen dute hauek azetilenoa, eta 

hauexek dira lantegietan gehien erabiltzen direnak. Sorgailu-mota honetan arruntena 
ur-karburozkoa da. Kaltzio karburoa ontzian metatu eta urez betetako ontzi baten 
gainean jartzen da. Gailu mekaniko baten bidez karburoa uretara botatzen da. Eta 
kaltzio karburoa eta ura nahasten direnean, azetileno-gasa sortzen da. Horrela 
lortutako azetilenoa ontziaren goialdean biltzen da presio jakinean. Zenbat eta gas 
gehiago sortu, orduan eta presio handiagoa dugu ontzi barruan. Sorgailu horretatik 
azetilenoa ateratzen dugunean (soldadura-ekipoan erabiltzeko), gailu mekaniko bat 
aktibatu eta kaltzio karburoaren balbula irekitzen da azetileno gehiago lortzeko. 
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Ontzi barruko presioa handitzen bada, balbula itxi egiten da eta karburoaren 
hornidura eten egiten da. Gailu mekaniko horren bidez, ontzi barruko presioaren 
arabera sortzen da azetilenoa. Presioa nahiko handia denean, ez da karburorik 
askatzen, eta presioa jaisten denean, berriz, kaltzio karburoa askatzen da, 
kontsumitutako azetilenoa berreskuratzeko. Ziklo hori etengabe errepikatzen da. 

 
Sistema honen bidez, gas-ekoizpen jarraitua kontrolatzen dute azetileno-

-sorgailuek. 
 
•  AZETILENOA. Ezaugarri fisiko-kimikoak: 
 

Formula kimikoa:  C2 H2 
Irakite-tenperatura:  84 ºC 
Gasaren dentsitate erlatiboa (airea = 1): 0,91 
Egonkortasun kimikoa:  Ezegonkorra. Hornikuntza-baldintzetan eta ohiko 

erabilpenean egonkorra da. 
Bateraezintasunak:  Oxidatzaileak eta hezetasuna. Kobrea, zilarra, 

merkurioa eta horien aleazioak. 
Berez pizteko tenperatura: 299 ºC 
Gasaren kolorea: Kolorerik gabeko gasa. 
Gasaren usaina: Usain bereziko gasa (baratxuriarena). 
Gas-mota: Gas erregaia. 
Botilen kolorea: Gorria (gorputza). 
 Marroia (burua) 

 
Kontuan hartu beharreko oharrak: 
 

- Azetilenoa disolbatzailean disolbatuta dago, eta materia porotsuan eutsita. 
- Oso gas sukoia da. 
- Presioan disolbatutako gasa da. 
- Azetilenoa ez bada erabat erretzen karbono monoxidoa sor daiteke.  
- Airearekin batera nahastura leherkorrak sor ditzake. 
- Kobrearekin bateratzean kobre azetiluro leherkorrak osatzen ditu. 

 
 
2.3. GAS-BOTILAK ERABILTZEKO SEGURTASUN-ARAUAK 

 
Gasa erabiltzeko ondorengo segurtasun-gomendio orokor hauek hartu behar dira 

kontuan: 
 

a) Eguraste nahikoa. Airearen oxigenoa % 19,5 eta % 23 bitartekoa izan behar da. 
Oxigeno-kontzentrazio txikiagoek itotze-arriskua sortzen dute (oxigeno-eskasia). 
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Kontzentrazio handiagoek, aldiz, sute-arriskua eragiten dute (gehiegizko 
oxigenazioa). 

 
b) Gas bakoitzarentzat elementu eta material egokiak erabili. Gas bakoitzari 

egokitutako ekipoak eta tresnak erabiliko ditugu soilik. Tresna horiek ondo daudela 
ziurtatu behar da horretarako. 

 
c) Oxigenoa erabiliz gero, baztertu koipeak eta olioak. Gas batzuk ezin batera 

daitezke, arriskutsuak baitira. Oxigenoa ez da inoiz jatorri organikoa duten 
materialekin kontaktuan jarri behar (koipeak, olioak...). Azetilenoa eta kobrea 
bateratzeak leherketak sor ditzake. Bestalde, korrosioa eragiten duten gas batzuek 
erraz desegin ditzakete horretarako prestatuta ez dauden materialak. 

 
d) Erabili banakako babes-ekipoak. Botilak eta ekipoak mugitzen ditugunean sortzen 

diren istripuak saihesteko, segurtasun-betaurrekoak eta lanerako bota bereziak 
erabiltzea komeni da. 

 
e) Gasak kanpoan haizatu. Gasak kanpoaldean edo gune zabaletan haizatu behar dira; 

erraz disolbatzen dira horrela. 
 
f) Sutea gertatuz gero, erabili aldez aurretik finkatutako neurriak. Lantegi 

guztietan trebatu behar dira langileak suteen aurkako lanetan. Sutea gertatuz gero, 
erantzun bizkorra emateak kalte handiak saihets ditzake. 

 
 
2.4. SEGURTASUNA GAS-BOTILEN BILTZE-PROZESUAN, GARRAIATZE-

-LANEAN ETA OHIKO ERABILPENEAN 
 

- Botila-biltegiak. Gas-biltegien ezaugarrietan eta bilketa-prozesuan kontuan hartu 
beharrekoak: 

 
a) Botilak lurpeko biltegietan gordetzea debekatuta dago. 
b) Etxebizitzetako sotoetan gas-kopuru handia biltzea debekatuta dago. 
c) Lurzoruak laua eta berdindua izan behar du, eta material erregaitzez egina. 
d) Ondo egurastu behar dira, eta etengabe gainera. 
e) Eguraste horrek ezin dio inoiz hirugarren bati kalterik eragin. 
f) Botila bakoitzean zer gas dagoen ondo jakin behar da. 
g) Gas-botilen biltegietan erretzea debekatuta dago. 
h) Botilak garraiatzeko ez da inoiz goiko babes-estalkitik heldu behar. 
i) Botilen garraiatze-lanetan baliabide egokiak erabiltzea ezinbestekoa da. 
j) Ez erabili inoiz koipez zikindutako eskularruak. 
k) Botilak posizio bertikalean jarriko ditugu, eror ez daitezen. 
l) Botila akastunak ez dira biltegian gordeko. 
m) Botilak mugitzeko ondo finkaturiko ekipoak erabili behar dira. 
n) Biltegian ur-hornidura beharrezkoa da. 
o) Biltegian segurtasunari buruzko informazioak eta produktuei buruzko 

segurtasun-orriek eskura egon behar dute, edozeinentzat lagungarri izan 
daitezen. 
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- Botilak garraiatzea. Botilak garraiatzeko kontuan hartu beharreko oharrak: 
 

a) Istripua gertatuz gero, arriskuak ekiditeko, segurtasun-gomendioak irakurri 
behar dira. 

b) Errepideetan barrena gai arriskutsuak garraiatzeko arautegia zorroztasunez bete 
behar da. 

c) Kamioi-gidariak “Gai Arriskutsuen Garraio”-rako gidabaimena eduki behar du. 
d) Alkohola edan eta gero gidatzea debekatuta dago. 
e) Garraiatzen den zamaren garraio-agiria behar da. 
f) Araututa dauden gidatze-aldiak errespetatu egin behar dira. 
g) Botilen ondoan, eta gidaria gidatzen ari denean, erretzea debekatuta dago. 
h) Botilak ondo finkatuta garraiatuko dira. 
i) Kamioiaren motorra itzali egin behar da botilak kargatzen diren bitartean. 
j) Kamioi itxiek aireztapen egokia izan behar dute. 

 
- Gasen erabilera. Gasak erabiltzerakoan kontuan izan ondorengo arau hauek: 
 

a) Erabiltzaileak arduratu behar du botilen egoeraz. 
b) Identifikatuta ez dagoen botilarik ez dugu erabiliko. 
c) Botilak langile trebatuek erabiliko dituzte soilik. 
d) Botilak erabiltzeko aireztapen egokia behar da. 
e) Botilak ondo finkatu behar dira, eror ez daitezen. 
f) Gasa erabili arte botilak itxita eduki behar ditugu. 
g) Botilak ez dira beste edozein gairekin kutsatu behar. 
h) Sugar-atzeratzearen aurkako gailuak erabiliko ditugu. 
i) Gas-instalazioak ondo zaindu behar dira. 
j) Erabiliko diren gasei eta presioei egokitu behar zaizkie ekipoak. 
k) Konexioak eta loturak ez dira indarrez erabili behar. 
l) Gas bakoitzarentzat dagokion presio-erreguladorea erabiliko da. 
m) Botila itxi ondoren erregulazio-torlojua lasaitu. 
n) Botilak poliki-poliki ireki behar dira beti. 
o) Balbulak eskuarekin irekiko ditugu. Lan horretarako ez da inoiz erremintarik 

erabili behar. 
p) Gas-ihesak antzemateko ez dugu sekula sugarra erabiliko. 
q) Akatsen bat dagoela konturatu bezain laster hornitzaileari esango diogu. 
r) Soldagailua ez da botilen gainean zintzilikatu behar. 
s) Botilak ez ditugu inoiz zirkuitu elektriko batera konektatuko. 
t) Ondo aireztatuta edukiko dugu beti. 
u) Erretzea debekatuta dago. 
v) Erabiltzaileak sekula ez ditu botilen balbulak desmuntatuko. 
w) Botila batetik bestera ez da gas-aldaketarik egin behar. 
x) Botilak ondo zaindu behar dira. 
y) Arropa garbitzeko ez dugu gas konprimiturik erabiliko. 
z) Botilen etiketak ez dira estali edo kendu behar. 
aa) Banakako babes-ekipoa erabiliko dugu beti. 
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3. INSTALAZIOAK, EKIPOAK, TRESNAK ETA 

LANABESAK 
 
 
 
3.1. SOLDADURA OXIAZETILENIKOA EGITEKO OINARRIZKO EKIPOA 

 
Prozedura oxiazetilenikoan erabiltzen diren soldatze-ekipoek gasen nahastura 

eduki behar dute; gas-erregaia eta gas erregarria lortu, egokitu eta nahastu egin behar 
dituzte, alegia. Soldatzeko ekipoak nahastura kanporatzeko abiadura, presioa eta 
proportzio egokiak eduki behar ditu soldadura-prozesuan. 

 
Soldadura oxiazetilenikoa egiteko oinarrizko ekipoa 
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Honako hauek dira oinarrizko ekipoaren osagaiak: 
- Oxigeno- eta azetileno-botilak (azetilenoaren kasuan sorgailua izan daiteke). 
- Presio-erreguladoreak (botila bakoitzaren presioa kontrolatzeko). 
- Hodi malguak (oxigenoarena kolore urdinekoa eta azetilenoarena gorria). 
- Segurtasun-balbulak eta atzeratzearen aurkako balbulak. 
- Soldagailua, lantza-jokoak eta ahoak. 
- Ekarpen-materialak (hagatxoak). 
- Babeserako materialak (larruzko eskularruak, betaurreko bereziak, 

mantala...). 
- Beste lan-tresna batzuk (sugarra pizteko pizgailua, ahoak garbitzeko otxabu-

-jokoa, pieza berotuei heltzeko kurrika ...). 
 
 
 

 
 

Kurrika 
 

 

 
Soldadura oxiazetilenikoa egiteko oinarrizko esku-ekipoa 

 

Soldagailua 
Presio-erreguladoreak 
Lantza-jokoa 
Atzeratzearen aurkako balbulak 
Muntaiarako giltza 
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3.2. SOLDADURA OXIAZETILENIKOAN ERABILTZEN DIREN 
SOLDAGAILUAK 

 
Soldagailuak proportzio egokian nahastu behar ditu azetileno- eta oxigeno-gasak. 

Gero, nahastura hori lastertasun jakin batez aho batetik isuri behar dugu sugar 
egonkorra lortzen den arte.  
 

 
Soldagailuaren elementu nagusiak 

 
 

Soldagailuek 3 atal dituzte: 
 

- Gorputza 
- Lantza 
- Ahoa 

 

 
Soldagailuaren gorputza 

 
 

Presio-
-bokila 
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Soldagailuaren lantza (2) eta ahoa (1) 

 
Bestalde, soldagailuak bi taldetan sailkatzen dira: presio baxuko soldagailuak eta 

presio altukoak. 
 

- Presio baxuko soldagailuak. Injektore berezia dute. Presio baxuko azetilenoa 
erabiltzen dute. Gasak nahasten diren ganberan abiadura handiko oxigeno gas-
-korronteak presio baxuan dagoen gas erregaia (azetilenoa) xurgatzen du. Soldagailu-
-mota hauetan oxigeno-emariaren aldaketa txikiek neurri bereko aldaketak eragiten 
dituzte azetilenoan; hau dela eta, nahasturaren gas-proportzioak berdintsu irauten du. 

 
- Presio altuko soldagailuak. Presio altuko nahastura lortzeko ganbera dute. 

Oxigenoa eta gas-erregaia presio berdintsuan nahasten dira nahasgailuan, eta lantzan 
zehar ahoraino iristen dira. Soldagailu hauetan gasen emari-aldaketek eragin zuzena 
dute nahasturaren proportzioetan. 

 
 
3.3. AHO TRUKAGARRIAK 
 

Soldagailuaren lantza-muturrean jartzen diren gailu trukagarriak dira. Gas-
-nahasturaren jarioa kontrolatzen dute, beren diametroaren arabera. Horrela, diametro 
askotako ahoak erabil daitezke soldagailuan. Ahoak irekiune txikia izaten du, sugar 
txiki egokiak sortzen baititu, lodiera txikiko xaflak soldatzeko. Lodiera handiko xaflak 
soldatzeko, aldiz, irekiune handiagoa behar da. Ahoaren tamaina, beraz, soldatu behar 
diren piezen lodieraren arabera aukeratzen da.  
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Soldagailu berri baten lantza eta aho trukagarria 
 
 
3.4. ESKUKO ERREDUKTOREAK. PRESIO-ERREGULADOREAK 
 

Soldadura azetilenikoan erabiltzen diren presio-erreguladoreek bi funtzio nagusi 
betetzen dituzte: 

 
- Gasen presioa gutxitzea, egin behar den lanaren arabera. 
 
- Gas-emaria konstante edukitzea, kontsumoa dela eta, botilen barruko 

presioa gutxitu arren. 
 
 

   
Presio-erreguladorea 

 

Presio altuko manometroa 
Presio baxuko manometroa 

Gas-irteera 

Gas-sarrera 

Erregulazio-torlojua 
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Presio-erreguladore batek botilatik hartzen duen gas konprimitua presio eta gas-
-emari egokiaz elikatu behar du soldagailuan. Bi manometro ditu; horietako batek botila 
barruko presioa adierazten du (presio altuko manometroa), eta besteak, soldagailuak 
erabiliko duen lan-presioa (presio baxuko manometroa). 

 
Presio-erreguladoreak bi motatakoak izan daitezke: espantsio bikoitzeko presio-

-erreguladoreak eta espantsio bakarrekoak. 
 

- Espantsio bikoitzeko presio-erreguladoreak. Erreguladore hauen bidez bi fasetan 
apaltzen da presioa. Botilatik erdiko ganberara doa gasa; bertan, lehenengo 
espantsioa gertatzen da eta presio egokia lortzen da (oxigenoari dagokionez, 
erreguladorea 15 kg/cm2 presioan doitzen da, eta azetilenoaren presio-erreguladorea, 
berriz, 3 kg/cm2 presioan). Erdiko ganberatik presio baxuko ganberara pasako da 
gasa gero. Presio baxuko ganbera horretan bigarren espantsioa gertatu ondoren, 
gutxitu egiten da, berriz ere, gasaren presioa. Ganbera baxuko presioaren kontrola 
erregulazio-torlojuaren bidez doitzen da. 

 
 Espantsio bikoitzeko presio-erreguladoreek espantsio bakarrekoek baino unifor-

meago mantentzen dute gas-emaria. 
 

 
Espantsio bikoitzeko presio-erreguladorea   

Espantsio bakarreko presio-erreguladorea 
 

 
- Espantsio bakarreko presio-erreguladoreak. Presio-erreguladore mota honetan 

presioa ez da tarteko ganberan gutxitzen. Gasa zuzenean pasatzen da botilatik presio 
baxuko ganberara. Ganbera baxuko irtete-presioa erregulazio-torlojua erabiliz 
kontrolatzen da. 

 
 Espantsio bakarreko presio-erreguladoreek ez dute gas-nahasturaren irtete-presioa 

espantsio bikoitzekoek bezain ondo kontrolatzen, eta botila barruko presioa aldatzen 
denean, nabaritu egiten da soldagailuan presio-jaitsiera; horrek guztiak zuzenketak 
egitera behartzen gaitu. 
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Presio-erreguladorearen funtzionamendua, botilaren kanila nagusia irekita eta erregulazio-torlojua lasaituta 

 

 
Presio-erreguladorearen funtzionamendua, botilaren kanila nagusia irekita eta  

erregulazio-torlojua gasaren presioa doitzen 
 
 

Oxigenoaren presio altuko manometroak botilaren presioa adierazten du. Botila 
beteta dagoenean, manometro honek 200 kg/cm2 presioa markatuko du. Oxigenoaren 
presio baxuko manometroak soldagailuak erabiltzen duen lan-presioa adierazten du 
(presio hori ahoaren eta xaflen lodieraren arabera doitzen da; normalean, 3 kg/cm2 
presioa markatuko du). 
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Azetilenoaren presio altuko manometroak ere, botilaren presioa adierazten du. 
Botila beteta dagoenean, manometro honek 18 kg/cm2 presioa markatuko du. 
Azetilenoaren presio baxuko manometroak, azkenik, soldagailuak erabiltzen duen lan-
-presioa adierazten du (presio hori ahoaren eta xaflen lodieraren arabera doitzen da; 
normalean, 0,5 kg/cm2 presioa markatuko du). 
 
•  Presio-erreguladoreak erabiltzean kontuan hartu beharrekoak: 
 

- Botilaren kanila nagusia ireki aurretik, presio-erreguladorearen erregulazio-
-torlojua lasaituta dagoen ala ez aztertu. Soldadura-lana bukatu eta gero, torlojua 
berriro lasaitu egin behar da. 

- Presio-erreguladoreak ez dira inoiz koipetu behar. Labaindu behar izanez gero, 
glizerina edo xaboia erabili. 

- Presio-erreguladoreak gaizki funtzionatzen badu, botilaren kanila itxi eta teknikari 
adituari deitu, hura azter dezan. 

- Presio-erreguladoreak irteera-presioa gordetzeko gaitasunik ez badu, konpontzera 
eraman berehala. Soldagailuaren kanila txikiak itxita daudela, presio baxuko 
manometroa begiztatu. 

- Presio-erreguladoretik gasa husten dugunean, manometroa zero posiziora itzultzen 
ez bada, konpontzera eraman erreguladorea. 

- Gasak ihes egiten duen begiratu. 
 
 
3.5. AURREZKAILUA 
 

Botilen eta soldagailuaren artean jartzen den gailu honek gas-kontsumoa gutxitzen 
du. Aurrezkailuak, piezak prestatzen ditugun bitartean eta soldatze-lanean ari ez 
garenean (tarteko uneetan), soldagailuari eusteko balio du. 

 
Gasen etengailu bezala funtzionatzen du. Soldagailua euste-hagatxoan uztean 

gailu honek gasaren iragatea eteten du, eta horren ondorioz, soldagailuaren sugarra itzali 
egiten da. 

 
Aurrezkailuaren albo batean sugar txikia piztuta gelditzen da. Berriro soldatu 

behar dugunean, gailuaren euste-hagatxotik altxatu egingo dugu soldagailua; une 
horretan, gas-nahasdura jariatzen hasten da. Alboko sugar txikia erabiliz, soldagailuaren 
aho-puntan sugarra piztuko dugu berriro. Sugar horrek itzali aurretiko ezaugarriak 
izango ditu. 
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Aurrezkailua 
 

 
Soldadura-ekipoa. Aurrezkailuaren funtzioa  
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3.6. OXIGENOAREN ETA AZETILENOAREN HODI MALGUAK 
 

Gasak botiletatik soldagailura eramateko hodi ez porotsu bereziak erabiltzen dira. 
Loturak egitean arazorik eta akatsik gerta ez dadin, kolore urdinekoa izaten da oxigeno-
-hodia eta gorria, berriz, azetilenoarena. Hodi malguak presio-erreguladore eta 
soldagailu-sarrerekin lotzeko akoplamendu normalizatuak erabili behar dira. Akopla-
mendu horiek hodi malguetan sartu eta brida txikiak erabiliz ondo-ondo lotzen dira, gas-
ihesik gerta ez dadin. Ondoren, soldagailuari eta presio-erreguladoreei lotzen zaizkie 
haridun konektoreei esker. Azetilenoaren akoplamenduak ezkerreranzko haria du, eta 
oxigenoarenak eskuineranzkoa. 
 

 
 

Oxigenoaren eta azetilenoaren hodi malguak 
 

Hodi malguak erabiltzerakoan, kontuan izan ondorengo aholku hauek: 
 

- Lotura guztiak ondo egin direla ziurtatu. Gas-ihesik ez dagoela begiratu. 
 
- Lur koipetsuetan ez eraman arrastaka hodi malguak. Hodian koipea sartzen bada, 

koipea erre egin daiteke eta arriskutsua izan daiteke. 
 
- Ertz zorrotzek eta pieza beroek hodiak urra eta erre ditzakete, beraz, kontuz ertz eta 

pieza bero horiekin. 
 
- Hodi malguetatik gasak ihes egiten badu, ihesbideak ixteko ez erabili inoiz zinta 

isolatzailea; hodi-zati berria erabili, edo hodi osoa aldatu. 
 
 
3.7. PIZGAILUAK. OTXABUAK 
 

Pizgailuak erabiltzen dira soldagailu-sugarra pizteko. Komeni da hasiera-
-hasieratik pizgailua erabiltzen ohitzea, pospoloak erabiltzea oso arriskutsua baita; izan 
ere, sugarra piztean bat-bateko su bizia gertatzen da, eta horrek eskuetan erredurak sor 
ditzake.
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Pizgailua 

 

 
Otxabuak

  
 
3.8. BABES-BETAURREKOAK 
 

Sugar oxiazetilenikoak, beroaz gain, oso argi bizia eta erradiazio handiak ere 
igortzen ditu, eta horrek kalteak eragin ditzake ikusmenean, babesgarri egokirik erabili 
ezean. Hortaz, argi biziaren eta erradiazioen arriskua ekiditeko, sugarra erabiltzen 
dugunean, lan horretarako betaurreko aproposak, betaurreko belztuak, jantzi beharko 
ditugu. Betaurreko horien kristalak ilunak direnez, ez diote igarotzen uzten soldaduran 
sortzen den argi-izpiari. Sugarra erabiliz egiten diren prozesu gehienetan, 4, 5 eta 6 
zenbakiko kristalak erabiltzea gomendatzen da. 

 
Betaurrekoek urtze-bainutik ateratzen diren txinpartetatik eta metal urtuzko 

partikuletatik ere babesten gaituzte. 
 

 
 

Babes-betaurrekoak 
 
 
3.9. SEGURTASUN-ARROPAK 

 
Soldadura oxiazetilenikoan komeni da mantala eta bestelako segurtasun-arropak 

erabiltzea. Izan ere, soldadura-prozesuan txinpartak eta proiekzioak gertatzen dira, eta 
arropa zulatu egiten da. Ez erabili artilezko arropak; izan ere, txinparta txiki batek 
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sugarra piz dezake artilean eta erraz hedatu jantzi osora. Soldadura-posizio jakin 
batzuetan, bestalde, burua ere babestu egin behar da, buruko batez. 

 
Eskuak sugarretik babesteko, larruzko eskularruak erabili behar dira. Eskularrurik 

gabe lan egiteagatik, eskuetan erredura larriak jasaten dituzte soldatzaileek pieza beroak 
hartzean. 

 

 
 

Eskularruak 
 
 
3.10. OXIGAS BIDEZKO SOLDADURA-MOTAK 
 

Gehien erabiltzen den prozedura soldadura oxiazetilenikoa den arren, batzuetan 
beste gas-mota batzuk ere erabiltzen dira. Azter ditzagun oxigas bidezko beste 3 
soldadura-mota: 

 
- Soldadura oxi-Mapp. Mapp gasak azetilenoaren antzeko ezaugarri fisikoak ditu, 

baina aldi berean askoz egonkorragoa da. Mapp gasa azetilenoaren eta propanoaren 
egitura molekularra aldatuz lortzen da. 
 
Propanoak, nahiz eta gas egonkorra izan, tenperatura baxuko sugarra sortzen du, eta 
ez da aproposa soldadurarako. Azetilenoak, aldiz, tenperatura altuko sugar ezegon-
korra sortzen du. Bi gas horiek konbinatuz eta horien egitura molekularrak aldatuz, 
azetileno gasaren antzeko gas erregaia lortzen da, egonkorra eta tenperatura altuen 
eragilea dena. 
 
Mapp gasaren bidezko soldadurek aho handiagoak behar dituzte; izan ere, gas-mota 
hau lodiagoa da. Bestalde, erretze-abiadura txikiagoa du. Mapp gasa erabiliz lortzen 
den sugarrak punta luzeagoa du. Gas hau oso egonkorra denez, ontzi edo botila 
arinetan gorde daiteke. Gogoratu azetileno-botilek materia porotsuz betetzen direla 
gasa egonkortzeko. Horrela, azetileno-botilak 100 kg-rainoko pisua izan dezake, eta 
Mapp gasaren botilak, aldiz, 25 kg-ko pisua izaten du. 
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- Soldadura oxhidrikoa. Oxigenoaren eta hidrogenoaren konbinaketa honek 
tenperatura baxuko sugarra sortzen du. Lodiera txikiko piezak soldatzeko eta bero-
-ekarpen txikia behar duten metaletan erabiltzen da. 
 
Bestalde, soldadura oxhidrikoan lortzen den sugarrak argitasun txikia ematen du eta 
horrek zailtasunak sortzen ditu sugarra erregulatzeko. Soldadurarako kaltegarria izan 
ohi den sugar oxidatzailerik sor ez dadin, hidrogeno askoko sugarra erabiltzen da 
hasieran. 

 
- Soldadura aeroazetilenikoa. Sugar aeroazetilenikoa azetilenoa eta airea nahastuz 

lortzen da. Sugar-mota honek tenperatura baxua du, eta lodiera txikiko xafla meheak 
eta tenperatura baxuko soldadurak egiteko soilik erabiltzen da. 
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4. EKIPOA MUNTATZEA 
 
 
 
4.1.  EKIPOA MUNTATZEA 

 
Ekipo oxiazetilenikoa muntatzeko ondoren adierazten diren urratsak izan behar 

ditugu kontuan: 
 

a) Botilak behar den lekuan kokatu eta gero, behar den bezala finkatu. Botilek 
gutxieneko segurtasuna eskain dezaten, eta arriskuak saihesteko, ondo finkatu behar 
dira. Katetxoak eta altzairuzko hariak erabiltzen dira botilak ondo finkatzeko. Botilak 
kokatu eta finkatzeko lanak egin ondoren, presio-erreguladoreak lotzeko erabiltzen 
diren haridun konektoreak eta euskarriak aztertu behar dira. 

 

 
 

Botilak finkatu egin behar dira 
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b) Botilak purgatu. Botilen irekiguneetan pilatzen den hautsa eta zikinkeria garbitzeko, 
kanilak ireki eta gas pixka bat irteten utzi. Operazio horren bidez presio-
-erreguladoreak babestu egiten ditugu; izan ere, horrela, hautsa eta zikinkeria ez dira 
erreguladoreetara igaroko. 

 
 

 
 

Botila purgatu egin behar da 
 
 

c) Presio-erreguladoreak botilei lotu. Lan hau egiteko, estutzeko giltza aproposa 
erabili. Kontuan izan zein aldera eragin behar dugun erreguladore bakoitza 
muntatzeko; oxigeno-erreguladoreak erlojuaren orratzen noranzko mugimendua 
behar du (eskuinetara), azetileno-erreguladoreak, berriz, erlojuaren orratzen aurkako 
noranzkoa edo ezkerretarakoa. 
 
Presio-erreguladore bakoitzak muga desberdinak kontrolatu behar ditu; horregatik, 
oxigeno-erreguladorea oxigeno-botilan lotu eta azetileno-erreguladorea azetileno-
-botilan. 
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Presio-erreguladorea botilan lotu behar da 
 

d) Hodi malguak presio-erreguladoreei lotu. Oxigenoaren hodi malgua urdina da; 
azetilenoarena, berriz, gorria. Botilen kanilak ireki aurretik erreguladoreen 
erregulazio-torlojuak lasaituta dauden ala ez kontrolatu. 

 

        
           

           Hodi malgua presio-erreguladorearen irteeran lotu behar da 
 

e) Hodi malguak soldagailuari lotu. Oxigenoaren hodi malgua Ox seinalea duen 
soldagailuaren sarreran lotu behar da. Azetilenoarena, berriz, Ac markadun sarreran. 
Gogoan izan oxigenoaren hodi malguaren konektoreak eskuineranzko haria duela eta 
azetilenoaren hodi malguak ezkerreranzko haria. 
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Hodi malguak soldagailuan lotuko ditugu 
 

f) Gasak ihes egiten duen aztertu. Botilak ireki eta, soldagailuaren kanila txikiak 
itxita daudela, erreguladoreen erregulazio-torlojuak estutzen dira lanerako presio 
egokia lortu arte. Ondoren, kanila, akoplamendu eta lotura guztiak ura eta xaboia 
erabiliz aztertzen dira. 

 
 

4.2. AHO EGOKIA HAUTATU 
 

Soldatu behar diren piezen neurriari egokitzen zaion neurriko ahoa aukeratu behar 
da. Horrela, oso xafla meheak soldatzeko, diametro txikiko ahoak erabiltzen dira; aldiz, 
xafla lodiak soldatzeko, aho handiagoak behar dira. 

 
Ondorengo taulan xafla-lodiera bakoitzari dagokion ahoaren tamaina eta gas-

-presioak adierazten dira. 
 

XAFLA-LODIERA BAKOITZARI DAGOKION AHOA 

Aho-zenbakia Xaflen lodiera 
(mm) 

Oxigenoaren 
presioa 
(kg/cm2) 

Azetilenoaren 
presioa  
(kg/cm2) 

00 
0 
1 
2 
3 

0,4 
0,8 
1,6 
2,4 
3,2 

0,5 
0,5 
1,5 
3 
3 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
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Oso garrantzitsua da aho-neurri eta presio egokiak erabiltzea. Ahoa txikiegia 
baldin bada, sugarrak ez du behar adinako berorik emango eta ertzak ez dira behar 
bezala urtuko. Ahoa handiegia baldin bada, berriz, gehiegi berotuko da eta zuloak 
sortuko dira piezan. 

 
Soldadura onak barneratze egokia eta itxura leuna izan behar ditu. Lan-baldintza 

kaskarretan oso zaila da eskakizun horiek betetzea. 
 
 

4.3. SUGARRA PIZTEA ETA ERREGULATZEA 
 

Soldadura oxiazetilenikoan sugarra pizteko eta erregulatzeko lanak garrantzi 
handia du. Azter ditzagun bi prozesu hauek: 

 
- Sugarra piztea. Soldadura-ekipoaren erabilera egokia izan dadin, ondoren aipatzen 

diren urrats eta segurtasun-gomendioak hartuko ditugu gogoan: 
 

a) Botilaren kanila ireki aurretik presio-erreguladorearen erregulazio-torlojua itxita 
dagoen ala ez aztertu. 

 
b) Botilaren kanila poliki-poliki ireki. Oxigeno-botilaren kanila erabat ireki behar da; 

azetileno-botilarena, aldiz, bira bat edo bira eta erdi. 
 
c) Presio-erreguladorearen irteera-balbula ireki. 
 
d) Soldagailuaren kanila txikia ireki. 
 
e) Presio-erreguladorearen erregulazio-torlojua estutu behar dugun presioa lortu arte. 

Kontuan izan azetileno gasaren presioak 1 kg/cm2 baino txikiagoa izan behar 
duela beti. 

 
f) Gasa 5 segundoz ateratzen utzi eta soldagailuaren kanila itxi. 
 
g) Kea eta kedarra ekiditearren, pixka bat ireki soldagailuaren oxigeno-kanila txikia. 

Gero, azetileno-kanila ireki. Pizgailu egokia erabiliz sugarra piztu eta, oxigeno 
gasa pixkanaka gehituz, sugar neutroa lortu arte neurriak doituz joan.  

 
Urrats horiek oxigeno-zirkuituan beteko ditugu lehendabizi, eta azetileno-zirkuituan 
ondoren. Ekipo osoa aztertu ondoren, gas-ihesik ez badago, sugarra piztu. 
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Sugarra piztea 
 
 

Kontuan hartu beharrekoak: 
 

•  Botilak irekitzerakoan presio-erreguladorearen aurrez aurre egotea arriskutsua 
izan daiteke. Manometroak akatsen bat baldin badu, presio altuko gasak ihes 
egin dezake eta haren kristala hautsi. Lehertutako kristal-zati horiek ezbeharrak 
eragin dezakete. 

 
•  Sugarra pizteko ez erabili pospolorik. Pospoloek sugarra pizteko eskua 

soldagailuaren ahotik gertu jarrita edukitzera behartzen dute eta horrek 
erredurak sor ditzake. Sugarra pizteko pizgailu berezia erabili. 

 
•  Sugarra pizteko ez erabili metal berorik kaxa baten barruan lan egiten denean. 

Gasa meta daiteke eta leherketa eragin. 

 
 
- Sugarraren erregulazioa. Azetilenoa piztu eta gero, oxigenoaren kanila txikia ireki 

behar da sugar neutroa lortu arte. Sugar-mota hori oso erraz ezagutzen da; izan ere, 
ahoaren muturrean ingurua ondo mugatua duen punta zuria eta distiratsua ikusten da. 
Punta horren inguruan, berriz, sugar urdinxka eta argitasun gutxiagokoa ageri da. 
Puntak 2 eta 20 mm bitarteko luzera izan dezake, ahoaren tamainaren arabera. Sugar 
neutroa gauza askotarako erabiltzen da, eta oxigenoaren eta azetilenoaren kontsumoa 
berdintsuak direnean lortzen da. 

 
Nahasturaren proportzioak aldatuz gero, sugarraren ezaugarriak aldatu egiten dira. 
Oxigeno-kantitatea handitzen bada, sugar oxidatzailea lortzen dugu. Sugar-mota 
horrek sugar neutroaren antz handia du, baina punta laburragoa da eta kolore 
morexka du. Tenperatura baxuko soldaduran erabiltzen da. 
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Azetileno-kantitatea handitzen bada, berriz, sugar karburatzailea lortzen dugu. Sugar 
horrek punta luzea eta inguru mugatu gabea du, sugar zurixkaz inguratua.  

 
 
4.4. SUGAR-MOTAK 
 

Orokorrean, 3 sugar-mota daude: 
 

- Sugar karburatzailea. Gasen nahasturak azetileno gehiegi dauka. 
 

Azetilenoan aberatsa da. Oxigeno baino azetileno gehiago du. Sugar-mota hau luzea 
da, eta gaizki mugatutako dardo edo punta erakusten du; punta hori argi-koro 
zurixkaz inguratuta egoten da. 

 
 

 
 

Sugar karburatzailea 
 
 

Sugar karburatzailea erabiliz lan egitean, soldatzean, piezen ertzak urtzen hasi bezain 
laster irakiteko joera hartzen du metalak; izan ere, sugarrak karbonoa sartzen du 
urtze-bainuan. Soldadura hoztu eta gero, lotura hauskor eta ziztaduraz betea 
gelditzen da. 
 

- Sugar oxidatzailea. Gasen nahasturan oxigenoaren kantitatea handitutakoan lortzen 
dugu sugar-mota hau. Sugar honek punta zorrotza, motza eta morea du. Hots berezia 
sortzen du. Asko erabiltzen da tenperatura baxuko soldaduran (letoi-soldaduran). 
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Sugar oxidatzailea 
 

Sugar oxidatzailea erabiliz, metala urtzen denean, proiekzio asko sortzen dira eta 
apar zuria eratzen da bainuaren gainaldean. Soldadura hoztu ondoren loturak itxura 
distiratsua du. 

 
- Sugar neutroa. Oxigenoaren eta azetilenoaren kontsumoak berdintsuak direnean 

lortzen da. Sugarrak ahoaren muturrean punta zuria, distiratsua eta ondo mugatua du. 
Sugarraren gainerako partean (mototsa) argitasun gutxiagoko tonu urdinxka ikusten 
da. Sugar neutroa edo arrunta erabiltzen da lantegietako lan gehienetan. 

 
 

 
 

Sugar neutroa 
 

Sugar neutroa erabiliz, urtze-prozesu leuna gertatzen da piezan, proiekzio gutxi 
sortzen dira eta bainu garbia lortzen da. 



 
Sugar-motak 

 
 
 

SUGAR AZETILENIKOAR
 

 
 
 
 

Sugar-mota 
Altzairua Burdinur

Azetileno 
purua Desegokia Desegok

Sugar 
karburatzailea Desegokia Egokia

Sugar neutroa Egokia Onargarr

Sugar 
oxidatzailea Desegokia Desegok

Azetileno purua. Ez da soldadura-
-lanetan erabiltzen. 

Sugar oxiazetilenikoa. Punta zorrotza, 
motza eta morea du. Hots berezia du. 
Letoiaren soldaduran asko erabiltzen da. 
Sugar karburatzailea. Azetilenoan 
aberatsa. Gaizki mugatutako punta 
erakusten duen sugar luzea du. Punta hori 
argi-koro zurixkaz inguratua dago. 
  

Sugar neutroa. Sugarrak punta zuria, 
dirdiratsua eta ondo mugatua du. 
Mototsean argitasun gutxiagoko tonu 
urdinxka ikusten da. 
41 

EN MOTAK. APLIKAZIOAK.  

Aplikazioak 

tua Kobrea Letoia Aluminioa 

ia Desegokia Desegokia Desegokia 

 Desegokia Desegokia Egokia 

ia Egokia Desegokia Onargarria 

ia Desegokia Egokia Desegokia 
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4.5. SUGARRAREN EZAUGARRIAK 
 

Sugar oxiazetilenikoaren alderdi garrantzitsuenak honako hauek dira: 
 

- Konoa, dardoa edo punta. 
- Langunea. 
- Mototsa. 

 
Ikus irudia gune bakoitzeko tenperaturak jakiteko. 

 
Sugarraren tenperatura-ezaugarriak 

 
Gasen presioaren arabera, gogorra edo leuna izan daiteke sugarra. Presio handiak 

erabiltzen direnean, sugar gogorrak lortzen dira; horrek, urtze-bainu ezegonkorra eta 
zuloak eragiten ditu. Sugar gogorra oso zaratatsua da. Bestalde, urtze-bainuaren 
kontrola lortzea oso zaila da. Eta kordoiak ez dira uniformeak izaten. 

 
Sugar leuna presio egokiak erabiliz lortzen da. Sugar horrek urtze-bainuaren 

kontrola errazten du; horrela, soldadura sendoak eta proiekziorik gabekoak egin 
daitezke. 

 
Sugar neutroa eta leuna lortzeko behar-beharrezkoa da: 
 

- Presio-erreguladoreen bidez gasen presioa kontrolatzea. 
 
- Soldagailuaren kanila txikiak erabiliz nahasturarako proportzio egokiak 

doitzea. 
 
- Otxabu egokiak erabiliz ahoa garbi mantentzea. 
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Soldagailuaren kanila txikiak 
 

4.6. SUGARRAREN KONTROLA. SUGAR-ATZERAPENAK 
 

Soldatzen ari garela, batzuetan sugarra itzali egiten da eztanda handia eginez. 
Arazo hori gerta daiteke baldin eta: 

 
- Presio txikiegiak erabiltzen baditugu. 
 
- Ahoak urtze-bainua ukitzen badu. 
 
- Ahoa neurriz gain berotzen bada. 
 
- Soldatzen ari garenean ahoaren zuloa ixten bada. 

 
Hori guztia gertatzen denean, soldagailua zeharo berotzen da. Sugar-atzerapenak 

oso arriskutsuak dira; izan ere, sua botilen aldera zabaltzen da eta hodi malguak erre 
ditzake. Gainera, sua azetileno-botilan sartzen bada, leherketa gerta daiteke. Aurreiku-
sitako arrisku horiek saihesteko segurtasunezko gailuak jartzen dira soldagailuaren 
sarreran eta botilen gas-irteeretan. 

 
Sugar-atzerapenak honako kasu hauetan gertatzen dira: 
 

- Ahoaren irteerako zuloa zikin dagoenean. Zikinkeria horren eraginez, zuloa 
itxita gelditzen da, eta suak soldagailuaren barrualdea erretzen du. 

 
- Soldagailuaren kanila txikiak gaizki estututa daudenean. Kanila horietatik 

gasa ateratzen da eta sua pizten. Horren ondorioz atzerapena gerta daiteke. 
 
- Presio ezegokia erabiltzen denean. Azetilenoaren presioa handiegia bada, 

oxigenoaren bidea hartzen du gas erregai horrek eta soldagailuaren 
barnealdean sugar-atzerapena eragin dezake. 
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4.6.1. Sugarraren atzeratze-balbulak 
 

Sugar-atzeratzea gertatzen denean, sugarra soldagailuaren barrualdera sartzen da, 
eta gas-botiletara irits daiteke hodi malguetan zehar. Sugarra azetileno-botilara iristeak 
leherketa eragin dezake; hori dela eta, garrantzi handikoa da atzeratzearen aurkako 
balbulak erabiltzea. 

 

 
Atzeratzearen aurkako balbula 

 
Atzeratzearen aurkako balbulen bidez: 
 

- sugar-atzeratzea kontrolatzen da, soldagailuan barrena sar ez dadin, 

- oxigenoa edo airea ez da azetilenoaren hodi malguan sartzen, 

- gas-hornidura ez da eteten. Gainera, atzeratzea arina baldin bada, gas-irteera 
ez da eteten. Aitzitik, soldagailuaren tenperatura 100 ºC-raino igotzen bada, 
gas-jarioa eten egiten da. 

 
Botilen irteeretan edo soldagailuaren sarreretan jar daitezke balbula horiek. 

Soldagailuaren sarrerak oso kokapen egokia izan arren, soldatzailearen lana ez 
oztopatzearren, batzuetan, tokiz aldatzen dira. Hodi malguak oso luzeak baldin badira, 
presio-erregulatzaileen irteeretan eta hodi malguaren beste punturen batean jartzen dira. 

 
Atzeratzearen aurkako balbulek honako segurtasun-osagai hauek dituzte: 
 

- Atzeratzearen aurkako balbulatxoa. Balbulatxo horrek noranzko bakar 
batean uzten du gasa pasatzen. 

- Sinterizatu mikroporotsua. Osagai horrek sugarra itzaltzen du. 

- Beroaren ondoriozko jario-etenaren balbulatxoa. Balbulatxo horri esker, 
tenperatura neurriz gain igotzen denean, gasaren jarioa eten egiten da. 
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4.7. SUGARRA ITZALTZEKO URRATSAK 
 

Sugarra itzaltzeko, lehendabizi, gas-erregaiaren kanila txikia itxi; gero, 
oxigenoaren kanila. 

 
Soldadura bukatu eta gero, botilak ixteko eta hodi malguen barneko presioa 

kentzeko honako neurri hauek kontuan izatea komeni da: 
 

a) Botilen kanilak itxi. 
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b) Hodi malguetan geratzen den gas guztia atera. Horretarako, soldagailuaren kanila 
txikiak ireki. 

 
c) Presio-erreguladoreen erregulazio-torlojuak lasai utzi. 
 
d) Soldagailuaren kanila txikiak itxi. 
 
 

 
 

Sugarraren atzeratzearen aurkako balbulak 
 
 
 



47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. SOLDADURA OXIAZETILENIKOA HORIZONTALEAN 
 
 
 

Soldadura oxiazetilenikoa egiten ikasteko, hainbat soldadura-ariketa egin behar 
dira. Ariketa horiek posizio horizontalean egiten dira hasieran, gero beste hainbat 
posiziotan soldatu ahal izateko. 

 
Ikasketa-prozesu horretan egiten diren ariketak dira, adibidez: ekarpenik gabeko 

fusio-lerroak, ekarpenezko fusio-lerroak, tope-loturak, ertz goratuak dituzten tope-
-loturak, kanpo-angeluko loturak, estaltze-loturak, barne-angeluko loturak ... 

 
 

5.1. EKARPENIK GABEKO FUSIO-LERROAK 
 

150 mm-ko luzera eta 2 mm-ko lodiera duen xafla moztu, eta haren gainaldeak 
trapu batez garbitu. 

 
Soldagailua piztu ondoren sugar neutroa doitu behar da. 
 
Soldagailuari heltzeko bi sistema erabil daitezke haren tamainaren eta soldatze-

-egoeraren arabera. Lodiera txikiko xaflen soldaduran, soldagailu txikia erabiltzen da, 
arkatza balitz bezala helduta; horrela, hodi malguak eskumuturraren gainetik mugitzen 
dira.  
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Soldagailua arkatza balitz bezala helduta 
 

Beste kasu batzuetan soldagailu handiagoak erabiltzen dira. Horrelakoetan, mailua 
balitz bezala heltzen zaio soldagailuari. Dena dela, eta behar baino gehiago ez 
nekatzearren, ez da soldagailuari eusteko indar egin behar. 

 

 
 

Soldagailua mailua balitz bezala helduta 
 
Soldagailuari 45º-ko angelua eratuz (luzera planoan) heldu behar zaio, eta sugarra 

xafla aldera bideratu. Soldatzaileak eskuineko eskuaz heltzen badio soldagailuari, 
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eskuin aldera okerturik jarriko du soldagailua eta eskuinetik ezkerrerantz egingo ditu 
kordoiak. Soldagailuari ezkerreko eskuaz eusten dionak, berriz, alderantziz. 

 
Sugar neutroa piezara bideratu, sugar-punta gainaldetik 3 mm-ra gelditzeko 

moduan. Horrela eduki urtze-bainua lortu arte. Ondoren, urtze-bainuaren neurriaren 
arabera, soldagailua aurrerantz eraman errotazio-mugimendu txikiak eginez. 
 

Sugarraren punta bainuaren aurretik eraman behar da beti; horrela, fusioa arazorik 
gabe joango da aurrera. 

 
Sugarra bizkorregi aurreratzen bada, ez du urtze-bainuari eusteko behar adinako 

berorik emango, eta horren ondorioz, hau da, urtze-bainua etetearen ondorioz, kordoi 
irregularrak agertzen dira. 

 
Abiadura motelegia erabiliz, berriz, hau da, sugarra aurrera egin gabe edo posizio 

berean denbora luzez mantentzen bada, xafla zulatu egingo da. 
 
 

5.2. EKARPENEZKO FUSIO-LERROAK 
 

Juntura batzuetan material-ekarpenik gabeko soldadurak egin daitezke. Hala ere, 
kasu gehienetan erresistentzia handiko soldadurak lortzeko ekarpen-materialen bat 
erantsi behar izaten zaio piezari. Soldadura oxiazetilenikoan junturaren erresistentzia 
soldatzailearen trebetasunaren araberakoa izango da. Izan ere, xaflen ertzak eta ekarpen-
-materiala une berean urtu behar ditu bien arteko lotura ona izango bada. 

 
Ekarpen-materiala eskatzen duten soldadurek bi eskuen arteko koordinazio 

bikaina eskatzen dute. Esku batez soldagailua mugitzen den bitartean (juntura osoan 
urtze-bainua mantenduz), besteaz ekarpen-materiala gehitu behar da (hagatxoaren urtze-
-prozesua kontrolatuz aldi berean). 
 

 
 

Xaflan egindako fusio-lerroak 
 
Mugimendu koordinatu horiek egiten ikasteko, ariketa praktikoak eta tailerreko 

probak egin behar dira. Ariketa horiek egiterakoan, kontuan izan ondoren aipatzen diren 
elementuok: 

 
- Hagatxoaren hautaketa. Soldadura guztietan junturaren materialak oinarrizko 

metalaren erresistentzia bera izan behar du gutxienez. Erresistentzia-maila hori lortu 
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ahal izateko, soldatu behar dugun materialaren antzeko ezaugarriak dituen hagatxoa 
erabili behar dugu. Hagatxo egokia erraz urtzen da, ez du txinparta handirik sortzen, 
eta oinarrizko metalari bikain atxikitzen zaio. Soldatze kaskarreko hagatxoek, ordea, 
txinparta asko eta ziztaduraz beteriko kordoi zimurtsuak sortzen dituzte. Hagatxo 
kaskar horiek oso era irregularrean urtzen dira. 

 

 
 

Hagatxo-motak 
 

Soldaduran ekarpen-material gisa erabiltzeko, diametro askotako hagatxoak aurki 
daitezke. Izan ere, soldatu beharreko piezen lodieraren arabera diametro handiagoko 
ala txikiagoko hagatxoak aukeratu behar dira. Hagatxoaren diametroak soldatu behar 
diren xaflen lodiera bera izan behar du; horrela, 1,5 mm-ko lodiera duen xafla 
soldatzeko, 1,5 mm-ko hagatxoa erabiliko dugu. 
 
Metal eta aleazio-moten arabera, soldatzeko hagatxo asko daude: karbono-
-altzairuzko hagatxoak, nikelezkoak, letoizkoak, aluminiozkoak ... 
 

- Hagatxoaren erabilera. Heldu hagatxoari soldagailuaren kokapenaren angelu 
berbera osatuz.  
 
Urtu oinarrizko metala urtze-bainu txikia lortu arte; ondoren, sartu hagatxoaren 
muturra urtze-bainuan. Kontuan eduki galdatze egokia lortzeko diametro egokia 
duen hagatxoa erabili behar dela. Izan ere, hagatxoa lodiegia baldin bada, urtze-
-bainuaren beroak ez du materiala urtzeko indarrik izango. Meheegia baldin bada, 
ordea, ez du behar adina bero xurgatzen, eta zuloak egiten dira xafletan. 
 
Sugarra oinarrizko metalera bideratu behar da, ez hagatxoaren aldera. Material-
-ekarpena egiteko, hagatxoaren muturra urtze-bainuan sartu behar da, esan bezala. 
Izan ere, hagatxoa airean urtzen bada, galdatze-tantak hagatxotik xaflara erortzen 
diren tartean oxigenoak eragiten die, eta horrek soldadura hauskorrak eta porotsuak 
sorrarazten ditu. 
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- Kordoiak egitea. Kordoiak egiterakoan, soldagailuaz errotazio-mugimendu txikia 
egin, hagatxoa sartuz eta atereaz, eta urtze-bainua junturan zehar eramanez. 
 
Soldagailuaz beste mugimendu bat egin daiteke; adibidez, mugimendu erdizirkularra 
eta aldizkakoa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldagailuaren mugimenduak.  
Erdizirkularra eta aldizkakoa (ezkerrean) eta errotazio-mugimendua (eskuinean). 

 
Hagatxoa urtze-bainutik aldentzen denean, ez gehiegi urrundu ordea, saiatu haren 
muturra sugarraren barruan edukitzen. 
 
Hasierako ariketetan hagatxoa xaflan itsatsita gelditzen da askotan. Arazo hori 
gertatzen da baldin eta ekarpen-materiala gaizki sartzen bada junturan. Hau da, 
hagatxoa urtzeko bero nahikoa dagoen tokira eramaten ez bada (urtze-bainuaren 
ertzera, adibidez), haren muturra ez da urtzen eta itsatsita gelditzen da. Hori guztia 
ekiditeko, hagatxoaren muturra urtze-bainuaren erdian sartu behar da. Hagatxoa 
itsatsita gelditzen denean, berotu haren muturra sugarraz; horrela, materiala urtu 
egiten da eta hagatxoa askatu egiten da. Eragiketa hori egiten dugun bitartean urtze-
-bainua hoztu eta solidotu egiten denez, berriro soldatzen hasteko urtze-bainua lortu 
behar dugu. 
 

- Aurreratze-abiadura. Zabalera eta lodiera uniformeko kordoiak lortzeko 
aurreratze-abiadura egokia eduki behar dugu. Aurreratzea oso motela baldin bada, 
urtze-bainu handiegia egiten da eta zuloak sortzen dira. Aurrera azkarregi egiten 
badugu, berriz, ekarpen-materiala eta oinarrizko metala ez dira behar adinako 
indarraz lotzen. Bestalde, kontuan izan behar da kordoi leun eta uniformea lortzea 
ezinezkoa dela. 
 
Urtze-bainua handiegia bada, urrundu soldagailua, betiere galdatze-egoeran dagoen 
metalari sugarraren babesa erabat kendu gabe. Ez aldendu gehiegi soldagailua, eta ez 
egin alboetarako mugimendurik; bestela, aireak urtze-bainua oxidatu egingo du eta 
metala kutsatuta geldituko da. 

 
 
5.3. SOLDADURA OXIAZETILENIKOAN GERTATU OHI DIREN AKATSAK 

 
Soldadura oxiazetilenikoan gertatzen diren akats nagusiak ondorengo lau sail 

hauetan bil daitezke: 
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a) Garbitasun-ezagatik edo oinarrizko metalarentzat egoki ez den urtze-gaia 

erabiltzeagatik gertatzen diren soldadura porotsuak eta oxido-kutsadurak. 
 
b) Beste soldadura-prozedura batzuetan gertatzen direnak baino deformazio 

handiagoak. Soldagailua erabiltzen dugunean, berotze-denbora luzeegia erabiliz 
gero, deformazio handiagoa gertatzen da. 

 
c) Metalaren konposizio kimikoa aldatzea. Oinarrizko metalaren eta sugarraren arteko 

erreakzioaren eraginez gertatzen da. 
 
d) Poroak eratzea. Horren zergatiak honako hauek dira: 

- Sugarra behar bezala ez doitzeagatik. Sugar oxidatzaileek poroak sorrarazten 
dituzte. 

- Oinarrizko metala edo ekarpen-materiala garbi ez egoteagatik. Zikinkeriek ere 
poroak sortzen dituzte. 

- Oinarrizko metalari egokitzen ez zaion urtze-gaia erabiltzeagatik; horrek ere 
poroak sortzen ditu. 
 
Soldadura oxiazetilenikoaren teknika ikasten hasten garenean, ondorengo akats 

hauek gertatu ohi dira sarritan: 
 

- Aurreratze-abiadura motelegia edo azkarregia erabiltzeagatik, kordoi irregularrak 
sortzea. Soldatze-abiadura kontrolatu behar da. 

 
- Aurreratze motelegia dela eta, junturan zuloak sortzea. Zulo horiek ondo bete behar 

dira gero. 
 
- Sugarra gaizki doitzeagatik, soldadura hauskorra sortzea. Sugarra ongi doitu eta 

kontrolpean eduki. 
 
- Barneratze sakonegia eta irregularra. Sugarraren indarra eta soldatze-abiadura 

kontrolatu behar dira. 
 
- Aurreratze-abiadura azkarregia erabiltzeagatik, tarte batzuetan ekarpen-materialik ez 

barneratzea. Kordoiaren atzealdea ongi dagoen begiratu behar dugu. 
 
- Kordoiaren bukaera delako eta soldagailua ez atzeratzeagatik, junturaren muturrean 

zuloa sortzea. Kontuan izan kordoiaren muturrean beroa pilatzen dela eta beroa 
hedatzeko metalik ez dagoela. 

 
- Tolestatze-proban huts egitea. Hori ondorengo arrazoi hauengatik gerta daiteke: 

a) Xaflen ertzen artean tarte egokia ez uzteagatik. 

b) Galdatze-ezak urtu ez duen ertzen gainean ekarpen-materiala urtuta sartzeagatik. 

c) Soldagailua okertuegi edukitzeagatik. Horrelakoetan, material urtua, aurrez urtu 
gabe dauden guneetara bultzatzean, itsatsi egiten da. 
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5.4. TOPE-LOTURAK 
 

Urtze-bainua kontrolatzeko eta hagatxoa ondo mugitzeko behar adinako abilezia 
lortu eta gero, bi xaflen arteko lotura egiten ikastea da soldaduraren ikasketa-prozesuan 
hurrengo urratsa. 
 

 
 

Tope-lotura 
 
Tope-loturaren ariketa egitean, kontuan hartu ondorengo ohar hauek: 
 

- Ertzen arteko tartea. Tope-loturak egiteko, 150 mm-ko luzera, 40 mm-ko zabalera 
eta 2 mm-ko lodiera duten bi xafla moztu eta bi adreilu erregaitzen gainean jarri. 1,5 
mm-ko tartea utzi soldadura hasi behar dugun muturrean eta 3 mm-ko tartea, berriz, 
beste muturrean. 

 
Tarte mailakatu honi esker, berotzearen eraginez xaflak ixtea ekidingo da, eta horrela 
soldadura burutu baino lehen ertzak ez ixtea edo elkarren gainka ez jartzea lortuko 
dugu. Bestalde, tarte hau oso beharrezkoa da sugarra ertzen artean barneratzeko eta 
lodiera guztia urtu ahal izateko. 

 
Tarte mailakatua 
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- Xaflak punteatzea. Tarte mailakatua erabiltzen ez bada, xaflak punteatu egin behar 
dira soldatze-lanean zehar ertzak ondo kokatuta edukitzeko. 

 
Puntuak egiteko, bi ertzen artean urtze-bainu txikiak lortu sugarra erabiliz, eta 
material-ekarpena egin. 

 
Punteaketa 

 
- Soldatze-prozesua. Hasi operazioa ezkerraldeko muturrean (ezkerrek, alderantziz) 

soldagailua zein hagatxoa eramateko lehen adierazitako mugimenduak eginez. 
Soldagailua mugitu, poliki-poliki, beroa juntaren hondoraino barneratu eta ekarpen 
egokia egin ahal izateko. Hagatxoaren muturra urtze-bainuan sartu baino lehen, 
ziurtatu urtze-bainuak hedadura eta tenperatura egokia dituela. Zaindu sugarraren 
mugimenduak; bi ertzak urtu behar ditu 8 mm-ko zabalera duen urtze-bainuaz. 
Kulunka bakoitzean 1,5 mm eraman behar da soldagailua aurrera, gutxi gorabehera. 

 
Itxura oneko kordoiak lortzeko, aurreratze-abiadura uniformeaz mugitu behar da 
soldagailua. 

 
 
5.5. ERTZ GORATUAK DITUZTEN TOPE-LOTURAK 

 
Juntura-mota hau lodiera gutxiko xaflen soldaduran erabiltzen da askotan. 1,5 mm 

baino lodiera txikiagoko xaflak soldatzeko oso erabilgarria da. Prestaketa-lanak soldatu 
behar diren xaflen ertzak goratzea eskatzen du. 

 
Ekarpenik gabe egiten da soldadura. Bestalde, soldagailuaren posizioa tope-

-loturetan erabiltzen den posizio bera da. 
 
Xaflak punteatu eta gero, ertzen arteko tarterik utzi gabe, goratutako ertzetako 

materiala aprobetxatuz urtze-bainua prestatuko dugu eskuineko muturrean (ezkerrek, 
ezkerrekoan), eta soldadura burutu arte junturan zehar eramango dugu.  

 
 

5.6. KANPO-ANGELUKO LOTURAK 
 
Izkinako loturak sarritan erabiltzen dira konponketa-lanetan eta beste ekoizpen 

askotan. 
 
Soldatu behar ditugun xaflak irudian ikusten den bezala punteatzen dira, eta, 

ekarpenik gabe, mutur batean prestatutako urtze-bainua junturan zehar eramaten da 
beste muturreraino.  
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Kanpo-angeluko loturak 
 
 
5.7. ESTALTZE-LOTURAK 

 
Tope-loturak egiteko erabili ditugun neurri bereko bi xafla moztu ondoren 

estaltze-eran punteatzen dira. Soldadura mugimendu erdizirkularra eginez eta ezkerretik 
eskuin aldera (ezkerrek, alderantziz) egin behar da. 

 
Goiko xaflaren ertza behekoa baino azkarrago urtzen denez, sugarra beheko 

xaflara bideratu behar dugu. Kasu honetan, urtze-bainua kontrolatua edukitzeko, sugarra 
denbora gehiagoz bideratu behar da beheko xaflara, eta goikora, berriz, denbora 
gutxiagoz. 

 
 

5.8. BARNE-ANGELUKO LOTURAK 
 
Barne-angeluko soldadurak egiteko ondorengo aholku hauek bete: 
 

- Xaflak punteatzea. Lehengo ariketetan erabilitako neurri bereko bi xafla hartu eta 
angeluan punteatuko dugu. 

 
- Soldatze-prozesua. Orain arte bezala, eskuinetik ezkerraldera soldatuko dugu 

(ezkerrek, ezkerretik eskuinera), mugimendu erdizirkularra eginez. Soldagailua 
45º-ko luzera-makurdurako posizioan kokatu, eta hagatxoa urtze-bainuaren aurretik 
eraman. 
 
Soldagailuaren punta urtze-bainutik 3 mm-ra hurbildu eta bi xaflen ertzetara bideratu 
sugarra. 

 
Lotura-mota honetan xafla bertikala gehiegi berotzen bada, hozkadak sor daitezke 

xafla horretan. Arazo hori ekiditeko xafla bertikalera eraman behar da ekarpen-
-materiala. 
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Barne-angeluko lotura 

 
 
5.9. SOLDADURAK AZTERTZEKO METODOAK 

 
Soldadurak aztertzeko soldatutako junturak tolestu, zizailatu edo hautsi egin behar 

dira. 
 

- Tope-loturak. Tope-loturen azterketa tolesketa bidez egiten da. 
 
Horretarako pieza soldatua tornuzilean finkatzen da (soldadura eta barailak 
paralelotasuna gordez, eta goialdetik pixka bat atereaz). 
 
Tolestatze-lana egin behar da, kordoiaren erroak trakzio-esfortzua eta goiko 
gainaldeak konpresio-esfortzua jasan dezaten. Soldaduraren galdaketa ona izan bada, 
saiakera hori egitean ez da pitzadurarik sortuko. 
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Tope-lotura aztertzeko metodoa 
 

- Kanpo-angeluko loturak. Soldadura aztertzeko bi xaflen arteko angelua ireki egin 
behar da 180º-koa izan arte. Soldadura-erroari trakzio-esfortzua eragiten zaio proba 
honetan. Tolestean pitzadurak sortzen diren ala ez begiztatu behar dugu. 

 

 
 

Kanpo-angeluko lotura aztertzeko metodoa 
 

- Estaltze-loturak. Lotura-mota honetan xaflak alde batetik bakarrik soldatuko ditugu.  
 
Soldadura aztertzeko zizaila-esfortzua jasan dezaten prestatu behar dira xaflak. 
Junturaren atzealdetik (estalduraren soldatu gabeko aldetik) mailuaren laguntzaz 
zizela sartu lotura askatu arte. Zizailatu ondoren, haustura aztertu, galdaketa gabeko 
gunerik edo itsasterik azaltzen den ala ez ikusteko.  
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Estaltze-lotura aztertzeko metodoa 
 

- Barne-angeluko loturak. Azterketa hausketa baten bidez egiten da. 
 
Horretarako, pieza soldatua tornuzilean finkatu, eta mailuaz kolpatu edo prentsa 
erabiliz zapaldu, kordoiaren erroa irekitzearren. Lotura soldatuari zer gertatzen zaion 
aztertuz jabetuko gara soldaduraren kalitateaz.  

 

 
 

Barne-angeluko lotura aztertzeko metodoa 
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6. BESTE POSIZIO BATZUETAN EGITEN DIREN 

SOLDADURAK 
 
 
 

Orain arte adierazitako soldadura-ariketa guztiak posizio horizontalean egitekoak 
ziren. 

 
Posizio horizontalean egiten diren soldadurak erraz egin daitezke, soldatze-

-abiadura handiz. Bestalde, ekarpena erabiliz edo ekarpenik gabe solda ditzakegu. 
 
Posizio horizontaleko soldatze-prozesuan kontuan hartu behar dira ondorengo 

puntu hauek: 
 

- Soldagailua heltzeko modua (arkatza edo mailua izango balitz bezala). 
 
- Soldagailuaren kokapena eta mugimendu erdizirkularrak. 
 
- Ekarpen-materialaren hagatxoa (soldatuko diren xaflen ezaugarri bera duen 

materialez eginiko hagatxoa aukeratu). Hagatxoaren diametroak xaflaren lodiera bera 
izan behar du.  

 
- Soldatzeko modua (oinarrizko metalean urtze-bainu txikia urtu, eta junturan aurrera 

egin ahala, hagatxoaren muturra bertan sartzen joan). 
 
- Soldagailuari errotazio-mugimendua emanez egiten da kordoia; halaber, hagatxoa 

sartu eta atera egin behar da, eta urtze-bainuari eutsi ere egin behar zaio. 
 
- Aurreratze-abiadura egokia behar da (abiadura motelak urtze-bainu handiegia sortzen 

du eta xaflak zulatu egiten ditu; abiadura azkarrak, aldiz, urtze-faltak eta, horren 
ondorioz, itsasteak eragiten ditu). 

 
- Ertzen arteko tartea eta punteatzea oso kontuan hartu behar dira. 
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6.1. POSIZIO BERTIKALEKO SOLDADURAK 
 
Urtze-bainuek gainezka egiten dutenez gero, soldadura-mota hauek horizontalak 

baino zailagoak dira. 
 

 

 
 

Posizio bertikaleko soldadura 
 

 Kontuan hartu ondorengo puntu hauek: 
 

- Soldagailuaren eta hagatxoaren angeluak soldadura horizontalean erabiltzen direnen 
berdinak dira; hala ere, urtze-bainua kontrolatzearren haien makurdura aldatu egiten 
da. Soldagailua gehiago makurtzen da grabitate-indarraren kontra metal urtuari 
eusteko. Bestalde, soldagailuaren punta pixka bat urrundu egiten da; horrela, bero-
-ekarpena gutxitu egiten da eta metal urtua hoztu. 

 
- Kontrolatu soldagailua, urtze-bainu handiegia edo bigunegia gerta ez dadin 

(horrelako urtze-bainuak gainez egin dezake, eta haren kontrola oso zaila da). 
 
- Urtze-bainua oso bero egiten bada, urrundu pixka bat soldagailua (ez bideratu 

sugarra metal urtura). 
 
- Urtze-bainu bigunegia ekiditeko sugarra hagatxoaren muturrerantz bideratu. 
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Posizio bertikaleko soldadura 
 
 

6.2. ERLAITZ-POSIZIOKO SOLDADURAK 
 
Soldadura-mota honek goiko ertzean hozkadak eta behekoan itsasteak sor ditzake. 

Arazo hauek saihesteko kontuan hartu ondorengo aholku hauek: 
 

- Posizio honetan urtze-bainuak joera nabarmena du beheko xaflaren gainera 
erortzeko, eta goiko xaflan hozkadak sortzen dira horrela gertatuz gero. 

 
- Sugarra beheko xaflaren ertzean goikoarenean baino denbora luzeagoz mantendu. 

Egin material-ekarpena hagatxoa goiko xaflaren ertzean jarriz. 
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Erlaitz-posizioko soldadura 
 
 

6.3. SABAI-POSIZIOKO SOLDADURAK 
 

Hona hemen posizio honek dituen zailtasunak: lanerako jarrera deserosoa da eta 
urtze-bainua erortzeko joera kontrolatzeko trebetasuna behar da.  
 

 
 

Sabai-posizioko soldadura 
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Kontuan izan ondorengo aholku hauek: 
 

- Sabai-posizioko soldadurak metal urtuak duen gainalde-tentsioari esker egin 
daitezke; honek, metala erortzea ekiditen du, urtze-bainua handiegia ez bada 
(gainalde-tentsioak bolumen eta pisu gutxiko tanta bati erraz eusten dio). 

 
- Bero-ekarpenak eragin zuzena du urtze-bainuaren bolumenean eta jariakortasunean; 

hori dela eta, soldadura-prozesu osoan kontrolatu behar da bero-ekarpena. 
 
- Egin kulunka edo errotazio-mugimendu txikiak ekarpen-materiala zabaltzeko; 

mugimendu hauek tanta handiak sortzea eta erortzea ekiditen dute. 
 
- Sugarra piezatik urrundu, urtze-bainua erortzeko arriskua sumatuz gero. 
 

 
 

Sabai-posizioko soldadura  



 



65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. SOLDADURA BEREZIAK. XAFLA ERTAINAK ETA 

LODIAK SOLDATZEKO PROZEDURAK 
 
 
 

Lodieraren arabera xaflak honela sailkatzen dira: 
 

- Xafla meheak (3 mm baino gutxiagokoak). 
 
- Xafla ertainak (3 eta 6 mm artekoak). 
 
- Xafla lodiak (6 mm baino lodiagoak). 

 
Orokorrean orain arte aztertu dugun soldatze-teknika bera erabiltzen da. Hala ere, 

garrantzizko beste osagai batzuk hartu behar dira kontuan, besteak beste, juntura-motak, 
ertzen prestaketari jarri behar diogun arreta, eta barneratze egokia lortzeko behar den 
bero-ekarpena. 

 
 

7.1. ERTZAK PRESTATZEA. V ETA X ITXURAKO ERTZAK 
 

Soldatuko diren piezen ertzak prestatzeko, xaflen lodiera da kontuan hartu 
beharreko ezaugarri nagusia. Azter ditzagun lodieraren arabera egiten diren prestaketa-
-lanak: 

 
a) V itxurako ertzak dituen tope-soldadura. 3 mm baino lodiera handiagoko xaflak 

soldatzen direnean, ezin dira ertz zuzenak erabili beharrezko barneratzea lortzeko. 
Beharrezkoa da xaflen ertzak 60º eta 90º bitarteko angeluaz alakatzea, eta baita 
beheko erpina zorroztuta edo 1,5 eta 3 mm bitarteko taloi txikiez uztea ere. 

 
Xaflen lodieraren arabera aukeratu behar dira ahoaren tamaina eta hagatxoaren 
diametroa. Diametro hori xaflen lodieraren berdina izango da. Sugarra junturaren 
hondora bideratu behar da urtze-bainua lortu arte. Gero, ekarpen-hagatxoaren bidez 
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materiala sartuz joan. Erroko kordoiaren lehenengo 12 mm-ak egin, hura hoztu baino 
lehen atzera itzuli, eta soldagailuaren kulunka handia erabiliz, juntaren zati hori 
ekarpenarekin ondo bete. Azken ukitua egin ondoren, junturaren hondora berriz itzuli 
eta 12 mm-ko soldadura-lana errepikatu. Prozesua zatika egin behar da soldadura 
bukatu arte.  
 

 
 

V itxurako ertzak dituen tope-soldadura, eskuineranzko soldatze-lanean 
 

b) X itxurako ertzak dituen tope-soldadura. 12 mm baino lodiera handiagoko xaflak 
soldatzeko, X itxurako ertzak prestatzen dira, eta bi aldeetatik egiten da soldadura. 
Ezkerreranzko zein eskuineranzko noranzkoak erabil daitezke soldaduran. Lodiera 
handia dela-eta, oso lan zaila da junturaren alde batetik eta behin pasatuz barneratze 
egokia lortzea. 

 
Garbi dago kasu hauetan behin baino gehiagotan pasatu behar dela soldagailua 
junturan zehar. Pasatze bakoitzak aurrekoa eta bi xafletako ertzak lotzen dituela 
ziurtatu behar dugu. 

 
 
7.2. ESKUINERANTZ EGITEN DIREN SOLDADURAK 
 

Atzeranzko edo eskuineranzko soldaduran aurreratze-mugimendua ezkerretik 
eskuinera egiten da. Sugarra aurrez soldatutako aldera bideratzen da, eta hagatxoa 
soldagailuaren eta urtze-bainuaren artean jartzen da. 

 
Eskuineranzko soldaduran ez dugu alboetarako kulunkarik erabiliko; hori dela eta, 

ezkerreranzko soldaduran erabiltzen direnak baino alaka itxiagoak prestatzen dira. 
Urtze-bainua bigunagoa da eta kordoien itxura aldatu egiten da. Urtze-bainuak 
jariakortasun nahikoa duenean, bertan sartuko dugu hagatxoaren muturra. Gero, sugarra 
altxatuko dugu hagatxoaren muturrera bideratuz, eta urtze-bainua zabalduz joango gara 
xaflaren V-aren lodiera osoa bete arte. Material-ekarpena egiteko eta ertzen lotura 
egokia lortzeko, soldagailua pixka bat mugitu egin beharko da. 
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Eskuinerantz egiten den soldadura 
 
 
 
7.3. KARBONO-KANTITATE HANDIKO ALTZAIRUEN SOLDADURA 

 
Erremintak egiteko altzairuek eta malgukiak egiteko erabiltzen direnek % 0,8 

baino karbono gehiago dute. Altzairu-mota hauen soldagarritasuna bero-zikloak 
kordoiaren ezaugarrietan eragiten dituen ondorioen eta berotzearen eraginpeko gunearen 
araberakoa da. Altzairuak berotzearen eta hoztearen eraginez soldadura-gunean 
material-ezaugarriak galtzen ez baditu, eta pitzadurak sortzen ez badira, soldagarria dela 
esan dezakegu. 

 
Karbono askoko altzairuak aurrez berotu egin behar ditugu soldagailua bera 

erabiliz eta sugarra karburatzailera doituz. Sugarrak oinarrizko metala eta material-
-ekarpena urtzen dituela ziurtatzeko adinako indarra izan behar du. 

 
Xafla mehetan diluzio handia gertatzen da, eta karbono gutxiko ekarpen-

-hagatxoak erabiliko dira. Tratamendu termikoa jasan duten lodiera handiko xafletan 
karbono askoko ekarpen-hagatxoak erabiliko dira. 
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8. ALTZAIRU HERDOILGAITZA 
 
 
 

Soldadura oxiazetilenikoak metal desberdinak soldatzeko duen gaitasunari 
dagokionez, metal erregogorrak eta aktiboak izan ezik gainerako burdina-aleazioak eta 
burdinarik gabekoak solda daitezkeela esan dezakegu. 

 
Karbono gutxiko altzairuak eta aleazio txikikoak ondo soldatzen dira sugar 

neutroarekin. Oro har, ez dute aurretik berotzeko beharrik, ez ondorengo berotzerik eta 
ez dute urtzeko gairik behar. Altzairu-mota hauen hozte-abiadura nahiko motela da, eta 
hondar-tentsioak bero-zikloak edo distortsio mekanikoak eragiten dituzte. Soldadura 
azetilenikoan aleazio txikiko altzairuak dira gehien erabiltzen direnak. 

 
Karbono askoko altzairuek eta altzairu aleatuek soldagarritasun metalurgiko 

mugatua dute. Urtzeko gaiak behar dituzte. Soldatzeko sugar neutroa edo karburatzailea 
(azetileno gehiago erabiliz) erabil daiteke. 

 
Altzairu herdoilgaitzak eta 300 seriekoak batik bat sugar oxiazetilenikoa erabiliz 

solda daitezke. Altzairu herdoilgaitzek zabaltze-koefiziente handia eta altzairu arrunten 
aldean bero-eroapen txikia dute; hori dela eta, berotzearen eraginez beste altzairuak 
baino joera handiagoa dute deformatzeko. Soldadura-lanak irauten duen bitartean, 
piezak euskarrietan finkatu behar dira, ahal izanez gero. 
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Xaflaren eta hodiaren arteko lotura 
 

 
 

Hodien arteko lotura 

 
8.1. SOLDATZEKO KONTUAN HARTU BEHARREKOAK 

 
Altzairu herdoilgaitzezko piezak soldatzean kontuan hartu ondorengo puntu 

hauetan biltzen diren aholkuak: 
 

- Ertzen prestaketa. Xafla mehetan ertz goratuak erabiliko ditugu. 3 mm-tik beherako 
xaflak soldatzeko ertz zuzenak erabiliko ditugu, eta 3 mm-tik gorako xaflak direnean, 
berriz, alakatu egingo ditugu. 

 
- Aho egokia hautatzea. Altzairu arruntean erabiltzen diren ahoak oso handiak dira 

altzairu herdoilgaitzak soldatzeko. Erabili bi zenbaki txikiagoko ahoa; izan ere, 
honek bero-eroankortasun txikia dela-eta, hobeto kontrolatzen du beroa soldadura-
-gunean. Bestalde, sugar txikiago batek gutxiago kaltetzen ditu materialaren 
korrosioaren aurkako ezaugarriak. 

 
- Sugarra doitzea. Sugar neutroa erabili behar da. Sugar oxidatzailea erabiltzen 

badugu, oxigenoak altzairuak duen kromoa oxidatuz korrosioaren aurkako 
erresistentzia asko gutxitzen du. Sugar karburatzailea erabiliz gero, soldadura-gunean 
dagoen karbono-kantitatea handitu egiten da eta materiala hauskortu. Soldadura-
-lanean sugarraren erregulazio zuzena mantentzeko zailtasunak direla eta, 
karburatzaileak erabiltzen dira askotan. 

 
- Ekarpen-materialaren hautaketa. Oso beharrezkoa da kolunbioa erabiliz 

egonkortutako 18-8 altzairuzko hagatxoak erabiltzea (hagatxoak oinarrizko 
metalarena baino %1-%1,5 kolunbio gehiago izan behar du). Gehiegizko kolunbioak 
orekatu egiten ditu soldadura-prozesuan oxidazioagatik gertatzen diren galerak. 
Batzuetan oinarrizko metal-zerrendak erabiltzen dira ekarpena egiteko. 

 
- Herdoilgabetzaileen erabilera. Soldatze-prozesuan sortzen diren kromo oxidoek 

junturaren kalitatea kaltetzen dute. Oxido hauek soldadura zailtzen duen hesi 
isolatzailea eratzen dute sugarraren eta piezaren artean. Herdoilgabetzaile on baten 
erabilpenak urtze-bainuaren kontrola hobetzen du, eta honek, itxura oneko soldadura 
garbia lortzen laguntzen du. Oso gomendagarria da junturaren atzealdea babestea 
haren oxidazioa ekiditeko eta soldaduraren barneratzea errazteko. 
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8.2. PROZEDURA 
 
Xafla meheak soldatzeko ezkerreranzko prozedura erabili behar da. Oso teknika 

egokia da beheranzko posizioan soldatzea; izan ere, herdoilgabetzailea tenperatura 
baxuagoan urtzen da eta urtze-bainuaren aurretik doa ertzen babesa hobetuz. Ekarpen-
-hagatxoek ez dute berotze handirik jasan behar. Ekarpena egin eta gero, hagatxoa 
sugarretik urrundu egin behar da; horrela, beste ekarpen bat egin bitartean ez du bero 
handirik jasango. 

 
Soldadura-kordoia alde batetik egingo dugu soilik. Bestalde, behin bakarrik 

paseaz beteko dugu juntura. Berotze gehiegizkoak ekiditeko oinarrizko aholkua da hau; 
hain zuzen ere, kalitate oneko soldadura-kordoiak egin ahal izateko ahalik eta bero-
-ekarpen txikiena egitea behar-beharrezkoa da. Behin baino gehiagotan pasatuz egiten 
diren soldadurek berotze handiak jasaten dituzte, eta honek korrosioaren aurkako 
erresistentzia nabarmen kaltetzen du. 

 
 

 
 

Hodi karratuaren eta xaflaren arteko lotura 
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9. BURDINURTU GRISA 
 
 
 

Burdinurtuko soldadura oxiazetilenikoa homogeneoa (ertzak galdatuz lortzen 
dena) edo heterogeneoa (ekarpen-materiala bakarrik urtuz lortzen dena) izan daiteke. 
Soldadura homogeneoan bero-ekarpena kontrolatu beharra dago, zabaltzeak eta 
uzkurtzeak gutxitzeko neurriak hartuz. 

 
Burdinurtu grisa oso gogorra eta hauskorra da. Tenperatura-aldaketek materiala 

kaltetzen dute eta pitzadurak sortzen dituzte. Hau dela eta, aurretiko berotzea eta 
soldadura osteko hoztea kontrolatzea ezinbestekotzat jotzen da. 

 
Soldadura-gunean burdinurtuko egitura metalurgikoa bere horretan mantentzeko 

ekarpen-material egokia erabili behar da, eta kordoia poliki-poliki hotz dadin 
ahalegindu. 

 
Soldadura berehala hoztuz gero, burdinurtu zuria eragin dezake kordoiaren 

inguruan; horrek esan nahi du junturaren gogortasuna eta hauskortasuna areagotu 
egingo dela eta, horrenbestez, mekanizazio zaileko materiala sortuko dugula. 

 
 
9.1. PIEZEN PRESTAKETA 

 
Burdinurtu grisa soldatzeko ertzak 90º-ko V itxuran alakatzen dira, junturaren 

hondoan 3 mm-ko taloia utzita. Junturaren atzealdean grafitozko euskarrien erabilpenak 
lana erraztu egiten du, metal urtuaren hondoa kentzea ekidinez. 

 
Xaflen ertzak ondo garbitu behar dira barne-sartzerik eta haize-zulorik gerta ez 

dadin. 
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9.2. BURDINURTUAK AURREZ BEROTU BEHARRA 
 
Burdinurtuzko piezak gori jartzeraino berotu behar dira lanean hasi aurretik. 

Aurre-berotze horrek zabaltze- eta uzkurtze-indarrak orekatzen ditu, eta pieza osoan 
pitzadura sortzeko arriskua ekiditen da horrela. 

 
Soldadura bukatu eta gero, hozte-prozesua motela izan dadin, bero-bakartzaileak 

erabiliz pieza estali egin behar da erabat. 
 
 

9.3. EKARPEN-MATERIALAK ETA HERDOILGABETZAILEAK 
 
Material-ekarpenerako burdinurtu grisezko hagatxo berezia erabiltzen da; honek, 

oinarrizko metalaren konposizio berdintsua du, baina silizioan aberatsa da. Soldatze-
-lanetan silizioa erretzen da, eta silizioan aberatsa den hagatxoak galera horiek orekatu 
egiten ditu. 

 
Burdinurtuak soldatzeko herdoilgabetzaile egokiak erabili behar dira. 

Herdoilgabetzaileek urtze-bainuaren gainean bil daitezkeen fusio gogorreko oxidoak eta 
zepak eratzea galarazten dute. Zepa eta oxidoek soldadura zailtzen dute, barne-sartzeak 
eta haize-zuloak sortuz. 

 
 
9.4. PROZEDURA 

 
Soldagailuaren posizioa altzairuetan erabiltzen den berbera da. Junturaren ertzak 

eta erroa urtze-egoeran mantendu ahal izateko, soldagailuarekin errotazio-mugimendu 
txikiak egingo dira. 

 
Hagatxoa urtze-bainuan dagoela junturaren lodiera osoa betetzeko behar adinako 

ekarpena egingo dugu. Urtze-bainu handi hori aurrerantz mugituz 25 mm-ko kordoi-zati 
bat osatuko dugu. Aipatutako prozedura errepikatuz eta 25 mm-ko kordoi-zatiak eginez 
soldatuko dugu juntura osoa. 

 
Burbuilak edo gune zuriak azaltzen badira, herdoigalbetzaile gehiago beharko 

dugu, ezpurutasun guztiak bainu gainean utzi arte. 
 
Soldadura bukatu eta gero, era uniformean berotuko ditugu piezak. Hozte-

-prozesua motela izan behar da; hori dela eta, bero-bakartzaileen babespean hoztuko 
ditugu piezak. 
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10. ALUMINIOA 
 
 
 

Aluminiozko piezak soldatzeko, askoz eraginkorragoa da arku bidezko prozedura. 
Hala eta guztiz ere, prozedura oxiazetilenikoa erabiltzekotan, ondorengo ohar hauek 
ezagutzea eta kontuan hartzea komeni zaigu: 

 
- Aluminioak, beste metal batzuekin alderatuz, urtze-puntu baxua du (660 ºC-koa, 

gutxi gorabehera). 
 
- Aluminioak oso bero-eroankortasun handia du (altzairuarena baino lau aldiz 

handiagoa). 
 
- Aluminio urtua azkar oxidatzen da, urtze-puntu altuko oxido-geruza eratuz. Oxido-

-geruza horri alumina (Al2O3) deritzo. Aluminak urtze-bainua estaltzen du eta 
soldatze-prozesua zaildu egiten da horrela. Aluminioaren soldatze-prozesuan 
alumina deuseztatzeko gaitasuna duen herdoilgabetzaile egokia erabili behar da. 

 
- Aluminioa, bero dagoenean, erresistentzia baxuko material hauskorra da; hau dela 

eta, soldadura-prozesuak irauten duen bitartean piezak ondo finkatuta eduki behar 
ditugu. 

 
- Aluminioa, berez, material zurixka, arin, distiratsu, harikor eta xaflakorra da. Oso 

erraz oxidatzen bada ere, airean ez da herdoiltzen. 
 
 
10.1. ALUMINIOA SOLDATU AHAL IZATEKO EGIN BEHARREKOAK 
 
Aluminioaren soldaduran ondorengo lan hauek bete behar ditugu: 
 
a) Ertzen egokitzapena. Altzairu arruntetan ikusitako teknika berak erabiltzen dira: 1,5 

mm baino xafla meheagoak soldatzeko, ertz goratuak erabiliko ditugu; 1,5 mm eta 5 



76 

mm bitarteko xafletan, berriz, ertz zuzenak; 5 mm eta 10 mm bitartekoetan, V 
itxurako ertz alakatuak; eta 10 mm baino lodiera handiagoko xafletan, azkenik, X 
itxurako ertzak prestatuko ditugu. 

 
Xaflen ertzetan hozkak egitea oso gomendagarria da; horretarako, zizela edo zerra 
erabiliko dugu. Hozka horiek soldatze-prozesua asko errazten dute, eta xafletan 
zuloak sortzea eragozten dute, barneratze osoa lortzen lagundu eta soldadura-
-gunearen deformazioa ekidin egiten da. 

 
Aluminioa erabiliz estaltze-loturak egitea ez da oso gomendagarria; izan ere, xaflen 
artean biltzen diren oxidoek eta herdoilgabetzaile-hondakinek xafla haien korrosioa 
eragiten dute. 

 
b) Herdoilgabetzaileen erabilpena. Piezetako xaflen ertzak ondo garbitzea oso 

beharrezkoa da. Horretarako, gasolina, alanbrezko eskuila edo esmerilatze-prozesuak 
erabiltzen dira oxidoak, koipeak eta zikinkeria guztiak deuseztatu arte. 

 
Soldatuko diren piezak ondo garbitu eta gero, herdoilgabetzaile egokia eman beharko 
diegu; izan ere, aluminioa berotzean azkar oxidatzen da, eta alumina sortzen da. 
Herdoilgabetzailea hagatxoan zein xaflen ertzetan ematen da.  

 
Soldadura bukatu ondoren, herdoilgabetzailearen hondakinak garbitu egin behar dira, 
lana amaituta korrosiorik gerta ez dadin. Garbiketa hori ur beroa erabiliz egiten da. 

 
c) Hagatxoaren hautaketa. Hagatxoaren materialen konposizioa eta soldatuko ditugun 

piezena berdintsuak izan behar dira. Hobegarri ez diren aleazioen soldaduran 1.100, 
4.043 eta 5.356 motako hagatxoak erabiltzen dira. Azkeneko bi hagatxo-motek 
erresistentzia handiagoa ematen dute. 

 
Hagatxoaren diametroa, beste soldatze-prozeduretan bezala, xaflen lodieraren 
arabera aukeratu behar da. Hagatxo ohikoenak 1,5 – 3 – 4 eta 6 mm-koak dira. 
Soldatzeko dauden piezen edo xaflen lodiera bereko hagatxo-diametroak erabili beti. 

 
d) Aurre-berotzea. Aluminioa aurrez berotzeak zabaltze-ondorioak (pitzatzeko arris-

kua eta deformazioa) murrizten ditu. 6 mm baino lodiera handiagoko aluminiozko 
xaflak 150 ºC – 260 ºC bitarteko tenperaturara berotu behar dira. Horrela egiten ez 
bada, edo gehieneko tenperatura-muga gainditzen bada, soldadura hauskortzen da; 
aldi berean, deformazio plastikoak gertatzen dira.  

 
Aurretiko beroketa ondorengo modu hauetan kontrola daiteke: 

 
- Arotzek erabili ohi duten arkatz urdina erabiliz marra bat egin piezan. Tenperatura 

egokia lortzen denean, marra urdina zuri bihurtzen da. 

- Ondo zorroztutako pinu-zotza erabiliz pieza urratu. Tenperatura egokian 
dagoenean, marka beltza geratzen da piezaren gainean. 

- Mailua erabiliz pieza kolpatu. Beharrezko tenperatura lortzen duenean, aluminioa 
kolpatzean ez du hots metalikoa ateratzen.   
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e) Ahoaren hautaketa. Aluminioaren bero-eroankortasun handia kontuan harturik, 
altzairu arruntak soldatzeko erabiltzen diren ahoak txikiegiak dira; hori dela eta, 
aluminioaren soldaduran neurri handixeagoko ahoak erabili behar dira. 

 
f) Sugarra doitzea. Aluminioa soldatzeko sugar neutroa erabiltzea da onena. Sugar-

-mota honek urtugaiaren eraginkortasuna areagotu egiten du eta emaitza hobeak 
lortzen dira. Metalean barneratzeko ahalmen gutxiko sugar leunak erabili behar dira. 
Sugar leuna doitu ahal izateko, berriz, presio baxuak erabiltzea ezinbestekoa dugu. 

 
 

ALUMINIOAREN SOLDADURA OXIAZETILENIKOA. PRESIOEN TAULA 
 

Xaflen lodiera 
(mm-tan) 

Oxigenoaren 
presioa 

(kg/cm2-tan) 

Azetilenoaren 
presioa 

(kg/cm2-tan) 

Ahoaren  
diametroa 
(mm-tan) 

1,5 
3 
4 
6 
10 

1,5 
1,5 
2 
3 
3 

0,1 
  0,15 
0,2 
0,3 
0,5 

1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
10.2. LANERAKO PROZEDURA 
 

Aluminioaren soldadura oxiazetilenikoan erabiltzen den prozeduran ondoko urrats 
hauek egiten dira: 

 
a) Materialaren ekarpena egin aurretik, ertzen urtze-prozesua zaindu behar da. Ekarpen-

-materiala aldez aurretik urtutako metalera lotzen ez badugu, galdatze-ezak eta 
itsasteak gertatuko dira. 

 
b) Soldadura egiterakoan ezkerralderanzko joera da egokiena. Horrela eginda, ertzak 

aurrez berotzen dira, urtze motela gertatzen da, eta piezak zulatzeko arriskua ez da 
hain handia. 

 
c) Soldagailuak 30º-ko angelua osatu behar du. Dena dela, xaflen lodieraren arabera 

aldatu egiten da: zenbat eta lodiera handiagoa izan xaflak, orduan eta posizio-angelu 
handiagoa osatuko dugu soldagailuarekin. 

 
d) Xafla meheak soldatzeko ez dugu alboetako kulunkarik egingo. 4 mm baino lodiera 

handiagoko xafletan kulunka egin behar da. 
 
e) Soldadura pasatze bakarrean egingo dugu. 
 
f) Soldadura-prozesuan zuloak ez sortzeko, soldagailua gehiago okertu, edo bestela, 

soldatze-abiadura handitu. Soldagailuaren puntak inoiz ez du urtze-bainua ukitu 
behar. 
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11. KOBREA ETA ALEAZIOAK 
 
 
 

Kobrea eta haren aleazioak (brontzeak eta letoiak) prozedura oxiazetilenikoaren 
bidez solda daitezke. Material-mota hauek oso bero-eroankortasun handia dute; 
horregatik, aurrez berotu egin behar dira. Haien zabaltze-koefiziente handiak 
deformazio-arazo nabarmenak eragiten ditu. 

 
Kobrearen eta brontzearen soldaduran sugar neutroa erabiliko dugu. Sugar 

oxidatzaileek kobrea oxidatzen dute; sugar karburatzaileek, aitzitik, soldadura porotsuak 
sortzen dituzte. 

 
Letoiaren soldaduran sugar oxidatzailea erabiltzen da; izan ere, sugar-mota honek 

zinka lurruntzeko arriskua ekiditen du. 
 
Kobrearen eta haren aleazioen soldaduran urtugai egokiak erabili behar dira 

(boraxa, kloruro sodikoa, fosfato kaltziokoa ...). 
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12. SOLDADURA HETEROGENEOA 
 
 
 

Soldadura heterogeneoan oinarrizko metala berotuz (tenperatura egokienetan) eta 
burdinarik gabeko ekarpen-material urtuaren bidez lotzen dira piezak elkarrekiko. 
Ekarpen-materialak oinarrizko metalarena baino urtze-tenperatura baxuagoa izan behar 
du beti. 

 
Soldadura-mota honetan, lotu behar diren piezen ertzak ez dira inoiz urtu behar. 

Ekarpena baino ez da urtzen, eta ekarpen-material urtuak aldez aurretik berotutako 
piezen ertzak estaltzen ditu. 

 
 

12.1. LETOIAREN SOLDADURAREN ABANTAILAK 
 
Letoizko soldatzea piezak urtu gabe egiten da; materialak jasaten duen berotzea 

txikiagoa denez, oinarrizko metalaren ezaugarriak ez dira galtzen. Adibidez, burdinurtu 
xaflakorrezko piezak konpontzean haren harikortasunak ez du kalterik jasaten. 

 
Material hauskorrak soldatzean eta konpontzean (burdinurtuetan, batik bat) 

soldadura-mota honek ez du bero-jatorriko tentsiorik sortarazten. Tenperatura hain 
beroa ez denez zabaltze- eta uzkurtze-tentsioaren indarra ere txikiagoa da. 

 
Letoizko soldaduran ez dago materiala aurretik berotu beharrik. Lodiera handiko 

piezetan aurretiko berotzea gomendagarria baldin bada ere, oso tenperatura baxuetan 
egiten da. 

 
 

12.2. EKARPEN-MATERIALA LETOIAREN SOLDADURAN 
 

Soldadurarako erabiltzen den letoia kobrearen eta zinkaren aleazio bat da. Horiez 
gainera, besteak beste, eztainu-, burdina-, manganeso- eta silizio-kopuru txikiak izaten 
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ditu; horiek, herdoilgabetzaile-lana egiten dute, eta horrela, bustidura-ezaugarriak 
hobetzen dituzte, eta kea gutxitu. 

 
Ekarpen-material horrek harikortasun ona du. Trakzio-erresistentzia handiko 

materialaren ekarpena egiten du.   
 

 
 

Hagatxoak 
 
 
12.3. HERDOILGABETZAILEAK LETOIAREN SOLDADURAN 

 
Letoiaren soldadura egiteko behar-beharrezkoa da lotu beharreko ertzak garbitzea. 

Lotura egokia izango bada, ekarpenerako metal urtua ondo busti behar da oinarrizko 
metalean. Letoia eta oinarrizko metala lotuko dira, baldin eta piezen gainaldeak 
kimikoki garbitu badira. 

 
Letoi urtua piezaren gainaldean bustitzea eta urak kristal batean duen portaera 

antzeko gertaerak dira. Kristala garbi baldin badago, ura ondo zabaltzen da eta oso 
ur-geruza fina lortzen da (bustitze ona); kristala zikina baldin badago, aldiz, ura ur-tanta 
handietan biltzen da eta kristalaren gainean mugitzen da haren gainean bustidura-
-geruzarik sortu gabe. 

 
Piezetan garbiketa mekanikoa egiten bada ere, desegiten zaila diren oxidoak 

gelditzen dira beti. Oxido horiek herdoilgabetzaile egokiekin desagertzen dira soilik. 
 
Herdoilgabetzailea ekarpen-metalarekin batera ematen da. Hagatxoaren mutur 

beroa herdoilgabetzailearen ontzian sartuz gero, herdoilgabetzaile-hautsa hagatxoan 
itsasten da. Gero, ekarpena egiten denean, herdoilgabetzailea urtze-bainuan nahasten da 
eta, horrela, dagokion funtzioa betetzen du. 
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Herdoilgabetzaileak 
 
 
12.4. LETOIZKO SOLDADURA EGITEKO TEKNIKA 

 
Soldadura-mota honen teknikan ondorengo urrats hauek egin behar dira: 
 

- Lotu behar ditugun piezen gainaldeak garbitu, alanbrezko eskuila erabiliz. Letoia eta 
oinarrizko metala ondo lotzeko zikinkeria, koipea eta oxidoa kendu behar ditugu, 
soldatze-lanari ekin aurretik. Olioak eta koipeak soldagailu batekin erre daitezke. 

 

 
 

Alanbrezko eskuila 
 

- Lodiera handiko xaflak eta letoi urtuzko piezak konpontzeko V itxuran prestatu 
behar dira. Prestaketa egiteko zizelatu, karrakatu, esmerilatu edo mekanizatu egin 
daitezke. 

 
- Ahal bada, soldatze-lana goranzko posizioan egin; horrela, letoi urtua ez da gune 

hotzetarantz mugituko, eta lotu gabeko guneak sortzeko arriskua saihesten da. 
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- Sugarra, arinki oxidatzailea, doitu eta soldadura-guneen gainaldeak berotu, poliki-
-poliki. 

 
- Letoizko hagatxoaren muturra berotu, eta ondoren, herdoilgabetzailean sartu. 
 
- Sugarra junturaren hasieran jarri, ertzak goritu arte. Ondoren, hagatxoaren zatitxo bat 

ertzen gainean urtu, eta ziurtatu ondo zabaltzen dela.  
 

Letoiaren ekarpen fin horri bustidura esaten zaio. Bustidura egokia egiten ez badugu, 
ezinezkoa da soldatze-lana burutzea. Piezak oso bero baldin badaude, letoia irakiten 
hasten da (ez da bustidura ona gertatzen). Aitzitik, bero gutxiegi baldin badu, 
piezaren gainaldean zehar mugitzen diren letoizko bolatxoak ikusiko ditugu. 
Piezaren tenperatura egokia denean, ordea, letoia era uniformean zabaltzen da 
gainaldean. 

 
- Bustidura egokia lortzen dugunean jarraitu ekarpenarekin harik eta juntura osoa bete 

arte. Soldagailuarekin errotazio-mugimendu arina egin. Ezkerrerantz soldatu, eta 
saiatu ekarpen-hagatxoaren muturra beti herdoilgabetzailez estalita egon dadin. 
Piezaren tenperatura zaindu, bustidura-arazorik ez izateko. 

 
- V itxurako ertzak dituen lodiera handiko piezetan, kordoi batzuk eman, juntura osoa 

bete arte. 
 
- Soldadura bertikalean letoi-ekarpen txikia egin junturaren behealdean; honek eutsiko 

die ondorengo ekarpenei. Kordoiak gorantz egin ahala kulunkatu soldagailua bi 
ertzetan; horrela, bustidura egokia eta materiala era uniformean zabaltzea lortuko 
dugu. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

1. 
ARIKETA 

 
 

EKARPENIK GABEKO FUSIO-LERROAK                                               

 
                                                                                                                                                                                  Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

 
a 

 

- HELBURUAK.- Ekipoa behar bezala muntatzea. 
                        Soldagailua ondo erabiltzen ikastea. 

                              Xaflaren materiala urtuz kordoiak egitea. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 225 x 80 x 2 milimetro. 

 
 

b 
 

- EKIPOA MUNTATZEA.-  
A) Botilak ondo lotu.  B) Botilak purgatu.  C) Presio-

-erreguladoreak muntatu.  D) Erreguladoreei hodi malguak 
lotu. E) Soldagailuari hodi malguak lotu. F) Gas-ihesik 
gertatzen den aztertu. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean, 
horizontalean. 

- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

 
 

c 
 

- SUGARRA PIZTEA.- 
Presio-erreguladoreen erregulazio-torlojuak aske daudela, ireki 
botilak (oxigenoarena toperaino eta azetilenikoarena bira bat). 
Soldagailuaren azetileno-kanila ireki eta sugarra piztu. Oxigeno-
-kanila poliki-poliki ireki sugar arrunta doitu arte. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
3 kg/cm2. 

- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
0,5 kg/cm2. 

 
 
 

d 
 

- SUGAR-MOTAK.- 
  Sugar oxidatzailea, oxigeno gehiegi errez. 
  Sugar karburatzailea, azetileno gehiegi errez. 
  Sugar arrunta edo neutroa, oxigeno eta azetileno-kontsumo  
  berbera erabiliz. 

- SOLDAGAILUAREN    
MUGIMENDUAK.- 
Kulunkarik gabeko aurreranzko   
mugimendua. 

 
 

e 
 

- SUGARRA ITZALTZEA.- 
Azetileno-kanila itxi sugarra itzaltzeko. Oxigeno-kanila itxi. 
Botilen kanilak itxi. Hodi malguei presioa kentzearren, 
soldagailuaren kanilak ireki. Presio-erreguladoreen erregulazio-
-torlojuak aske utzi. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

2. 
ARIKETA 

 
 

EKARPENA EGINEZ LORTUTAKO FUSIO-LERROAK 
                                   
 

                   
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Soldagailua eta ekarpen-materialaren hagatxoa 
                            mugitzen trebatzea. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla 
- NEURRIAK.- 225 x 80 x 2 milimetro. 

b 

HAGATXOAREN HAUTAKETA.- Soldatu behar dugun 
materialaren antzeko ezaugarriak dituzten hagatxoak erabiliko 
ditugu. Hagatxoaren diametroak soldatu behar diren xaflen lodiera 
bera izan behar du. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean, 
horizontalean. 

- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

HAGATXOAREN ERABILERA.- Soldagailuaren kokapenaren 
angelu bera osatuz helduko diogu hagatxoari. Sugarra oinarrizko 
metalera bideratu behar da, eta ez hagatxoaren muturrera. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
3 kg/cm2. 

- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
0,5 kg/cm2. 

d 

KORDOIAK EGITEA.- Kordoiak egitean, soldagailuarekin 
errotazio-mugimendu txikia egingo dugu, hagatxoa sartu eta 
atereaz. 

- SOLDAGAILUAREN    
MUGIMENDUAK.- 
Aurreranzko mugimendu erdizirkularra   
eta aldizkakoa. 

e 

AURRERATZE-ABIADURA.- Zabalera eta lodiera uniformeko 
kordoiak lortzeko, aurreratze-abiadura egokia eduki behar da. 
Aurreratze motelak zuloak eragiten ditu; aurreratze azkarregiak, 
aldiz, material-falta eta lotura ahulak. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

3. 
ARIKETA 

 
 

EKARPENIK GABEKO TOPE-LOTURAK                                               
 
 

 
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.- Junturaren bi ertzak lodiera osoan urtzea. Fusio 
barneratua lortzea. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

 

b 

ERTZEN PRESTAKETA. XAFLEN ARTEKO TARTEA.- 
1,5 mm-ko tartea utziko dugu soldadura hasi behar dugun 
muturrean, eta 3 mm-ko tartea, berriz, beste muturrean. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean, 
horizontalean. 

- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEATZEA.- Tarte mailakatua erabiltzen ez bada, xaflak 
punteatu egin behar dira ertzak ondo kokatuta edukitzeko. Puntuak 
egiteko, bi ertzen artean urtze-bainu txikiak lortu eta gero, material-
ekarpena egingo dugu. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
3 kg/cm2. 

- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
0,5 kg/cm2. 

 

d 

MAILUKETA.- Xaflak zuzen jartzeko eta juntura erabat itxita 
uzteko, mailuketa egingo dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa, 2 
mm-ko diametrokoa. 

   

e 
SOLDATZE-LANA.- Operazioa eskuinaldeko muturrean (ezkerrek 
alderantziz) hasiko dugu. Soldagailua poliki-poliki mugituko dugu 
beroa junturaren hondoraino barneratzeko. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

4. 
ARIKETA 

 
 

EKARPENA EGINEZ LORTUTAKO TOPE-LOTURAK 
 
 

                   
                                            
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.-  Junturaren ertzak urtuz eta ekarpena eginez bi 
xafla-tope soldatzea. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Xaflen lodieraren arabera prestatuko 
ditugu: xafla meheek ertz goratua izan behar dute, eta lodiek, 
berriz, ertz zuzena. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean, 
horizontalean. 

- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

ERTZEN ARTEKO TARTEA.- 1,5 mm-ko tartea utziko dugu 
soldadura hasi behar dugun muturrean, eta 3 mm-ko tartea, berriz, 
beste muturrean. Tarte mailakatua erabiltzen ez bada, xaflak 
punteatu egin behar dira ertzak ondo kokatuta edukitzeko. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
3 kg/cm2. 

- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
0,5 kg/cm2. 

 

d 

SOLDAGAILUAREN MUGIMENDUAK.- Sugarraren 
mugimenduak zaindu egin behar dira. Kulunka txikien bidez bi 
ertzak urtu behar ditugu 8 mm zabalera duen urtze-bainuaz. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa, 2 
mm-ko diametrokoa. 

   

e 

SOLDATZE-LANA.- Lana eskuinaldeko muturrean (ezkerrek 
alderantziz) hasiko dugu. Urtze-bainua lortu ondoren, ekarpena 
egingo dugu. Hagatxoaren muturra urtze-bainuan sartu baino lehen, 
urtze-bainuak hedadura eta tenperatura egokia duela ziurtatuko 
dugu. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
8 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

5. 
ARIKETA 

 
 

ERTZ GORATUAK DITUZTEN TOPE-LOTURAK  
                       
 

                             
                                
         
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.-  Lodiera txikiko xaflen soldadura lortzea.  
Oso erabilgarria da 1,5 mm baino lodiera txikiagoko xaflak 
soldatzeko. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Ertzak prestatzeko soldatu behar diren 
xaflen ertzak goratu egin behar dira. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

ERTZEN ARTEKO TARTEA.- Xaflen ertz goratuak tarterik 
gabeko topean kokatu behar dira. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 
SOLDAGAILUAREN MUGIMENDUAK.- - EKARPEN-MATERIALA.-   

Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
2 mm-ko diametrokoa. 

e 

SOLDATZE-LANA.- Soldadura ekarpenik gabe egiten da. 
Goratutako ertzetako materiala aprobetxatuz, urtze-bainua 
prestatuko dugu eskuineko muturrean (ezkerrek ezkerrekoan), eta 
junturan zehar eramango dugu kordoia OSATU arte. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
8 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

6. 
ARIKETA 

 
 

KANPO-ANGELUKO LOTURAK                                                            

   
               
                                                                                                                                                             Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.-  Ertza uniformea eta kordoia ondo barneratua 
lortzea. Ertz-erako loturak sarritan erabiltzen dira konponketa-
-lanetan. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Ertz zuzenak eta garbiak prestatuko 
ditugu. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean,  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Xaflak irudian ikusten den bezala kokatzen dira, 
eta gero, puntuak egiten dira bi muturretan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 
SOLDATZE-LANA.- Lana eskuinaldeko muturrean (ezkerrek 
alderantziz) hasiko dugu. Hasieran ekarpenik gabe egingo dugu, eta 
gero, ekarpena eginez. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 
JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Soldadura aztertzeko, bi 
xaflen arteko angelua ireki behar da 180º-koa izan arte. Soldadura-
-erroari trakzio-esfortzua eragiten zaio. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
   6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

7. 
ARIKETA 

 
 

ESTALTZE-LOTURAK 
 

                           
 
         
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.- Junturaren ertzak lodiera osoan urtzea estaltze-
-lotura lortuz. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 
   milimetro. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Ertz zuzenak eta garbiak prestatuko 
ditugu. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean, 
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Xaflak irudian ikusten den bezala jarri, eta gero 
puntuak egiten dira erdian eta bi muturretan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 
SOLDATZE-LANA.- Soldadura eskuinetik ezkerraldera (ezkerrek 
alderantziz) eta mugimendu erdizirkularra erabiliz egingo dugu. 
Sugarra beheko xaflara bideratu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa.. 

e 
JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Alde batetik baino ez dugu 
soldatuko. Estalduraren soldatu gabeko aldetik zizela sartuko dugu, 
mailuaren laguntzaz lotura askatu arte. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

8. 
ARIKETA 

 
 

BARNE-ANGELUKO LOTURAK 
 
                                   

            
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Kordoi simetrikoa, uniformea eta ondo barneratua 
lortzea. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Ertz zuzenak eta garbiak prestatuko 
ditugu. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean,  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Xaflak irudian ikusten den bezala kokatu, eta 
gero puntuak egiten dira erdian eta bi muturretan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.- Soldagailua 45º-ko luzera-makurdurako 
posizioan kokatuko dugu. Hagatxoa urtze-bainuaren aurrean 
eramanez eta mugimendu erdizirkularra eginez, soldadura eskuin 
muturretik ezkerraldera eramango dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 
JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Hautsi egin behar da. 
Soldatutako pieza tornuzilean finkatu ondoren, mailuaz kolpatu 
kordoiaren erroa ireki arte. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

9. 
ARIKETA 

 
 

HODIAREN ETA XAFLAREN ARTEKO LOTURA 
 
                                                        

                      
       
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 

HELBURUAK.- Ingerada osoan kordoi uniformea eta ondo 
barneratua lortzea. 

- MATERIALAK.- Burdinazko xafla  
  eta hodi biribila. 
- NEURRIAK.-100 x 100 x 2mm 
  eta  40 Ø x 1,5 mm. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Ertz zuzenak eta garbiak prestatuko 
ditugu. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean,  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Xafla eta hodia irudian ikusten den bezala 
kokatu, eta gero, puntuak egin bi edo hiru tokitan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 
 

d 
SOLDATZE-LANA.- Hiru zatitan banatuko dugu lana. Soldadura-
-kordoiak eskuinetik ezkerraldera (ezkerrek alderantziz) egingo 
ditugu ingeradari jarraituz. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 
JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Soldatze-lana egin ondoren, 
ikuskatze-lana egiten da. Soldaduraren ingerada osoan zuloak eta 
lotura-faltak bilatuko ditugu. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

10. 
ARIKETA 

 
 

HODI KARRATUAREN ETA XAFLAREN ARTEKO LOTURA 
                                 
                                

                         
 
                                                                                                                                                                            Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 

HELBURUAK.- Ingerada osoan kordoi uniformea eta ondo 
barneratua lortzea. 

- MATERIALAK.- Burdinazko xafla 
  eta hodi karratua. 
- NEURRIAK.-100 x 100 x 2mm 
  eta 40 x 40 x 1,5 mm. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Ertz zuzenak eta garbiak prestatuko 
ditugu. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean,  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Xafla eta hodi karratua irudian ikusten den 
bezala kokatu, eta gero, puntuak egiten dira bi ertzetan 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 
SOLDATZE-LANA.- Bi zatitan banatuko dugu lana. Soldadura-
-kordoiak eskuinetik ezkerraldera (ezkerrek alderantziz) egingo 
ditugu ingeradari jarraituz. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 
JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Soldatze-lana egin ondoren, 
ikuskatze-lana egiten da. Soldaduraren ingerada osoan zuloak eta 
lotura-faltak bilatuko ditugu. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

11. 
ARIKETA 

 
 

HODI BIRIBILEN ARTEKO LOTURAK 
 

 

                      
 
 
 
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.- Hodiaren ingerada osoan kordoi uniformea eta 
ondo barneratua lortzea. 
 

- MATERIALA.- Burdinazko hodiak. 
- NEURRIAK.- 60 Ø x 2 milimetro. 

b 

ERTZEN PRESTAKETA.- Lodiera txikiko hodiak (3 mm baino 
txikiagokoak) ertz zuzenez prestatzen dira; lodiagoak, berriz, V 
itxurako ertzak erabiliz. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean,  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Soldatu aurretik, hodiak punteatu egin behar 
dira, kokapen egokiari eusteko eta lerrokadura ona lortzeko. 
Gehienetan hiru edo lau puntu egiten dira, uniformeki banatuak.   

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 
SOLDATZE-LANA.- Lodiera txikiko hodiak beheranzkoan 
soldatuko dira. Lodiera handiko hodiekin, berriz, goranzko modua 
erabiltzea gomendatzen da. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 

JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Soldatze-lana egin ondoren, 
ikuskatze-lana egiten da. Soldaduraren ingerada osoan zuloak eta 
lotura-faltak bilatuko ditugu. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

12. 
ARIKETA 

 
 

TOPE-LOTURA, EKARPENIK GABE, ERLAITZ POSIZIOAN 
                                

                                         
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Kordoi simetrikoa, uniformea eta ondo barneratua 
lortzea erlaitz posizioan. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 
ERTZEN PRESTAKETA.- Xaflen lodieraren arabera prestatuko 
ditugu: xafla meheek ertz zuzena izan behar dute, eta lodiek, berriz, 
V moduko ertza. 

- POSIZIOA.- Erlaitz-posizioan. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Irudian ikusten den bezala, puntuak tartekatzen 
dira bi muturretan eta juntura osoan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.- Urtze-bainuak beheko xaflaren gainera 
erortzeko joera nabarmena du, eta goiko xaflan hozkadak gertatzen 
dira. Sugarra beheko xaflaren ertzean goikoarenean baino denbora 
luzeagoz edukiko dugu.  

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 

JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Tolestuz egiten da. 
Soldatutako pieza tornuzilean finkatu eta gero, tolestatze-lana egin 
behar da, kordoiaren erroak trakzio-esfortzua eta goiko gainaldeak 
konpresio-esfortzua jasan dezaten. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

13. 
ARIKETA 

 
 

TOPE-LOTURA, ERLAITZ-POSIZIOAN, EKARPENA EGINEZ 
                                 

                                  
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Kordoi simetrikoa, uniformea eta ondo barneratua 
lortzea erlaitz posizioan eta ekarpena eginez. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 
ERTZEN PRESTAKETA.- Xaflen lodieraren arabera prestatuko 
ditugu: xafla meheek ertz zuzena izan behar dute, eta lodiek, berriz, 
V moduko ertza. 

- POSIZIOA.- Erlaitz-posizioan.. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Irudian ikusten den bezala, puntuak tartekatzen 
dira bi muturretan eta juntura osoan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.- Urtze-bainuak joera nabarmena du beheko 
xaflaren gainera erortzeko, eta goiko xaflan hozkadak gertatzen 
dira. Sugarra beheko xaflaren ertzean goikoarenean baino denbora 
luzeagoz edukiko dugu. Material-ekarpena egiteko hagatxoa goiko 
xaflaren ertzean jarriko dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 

JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Tolestearen bidez egiten da. 
Soldatutako pieza tornuzilean finkatu eta gero, tolestatze-lana egin 
behar da, kordoiaren erroak trakzio-esfortzua eta goiko gainaldeak 
konpresio-esfortzua jasan dezaten. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

14. 
ARIKETA 

 

TOPE-LOTURA, EKARPENIK GABE, POSIZIO BERTIKALEAN 
                                  
 

                                                               
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Kordoi simetrikoa, uniformea eta ondo barneratua 
lortzea posizio bertikalean. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 
ERTZEN PRESTAKETA.- Xaflen lodieraren arabera prestatuko 
ditugu: xafla meheek ertz zuzena izan behar dute, eta lodiek, berriz, 
V moduko ertza. 

- POSIZIOA.- Posizio bertikalean. 
- METODOA.- Behetik goranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Irudian ikusten den bezala, puntuak tartekatzen 
dira bi muturretan eta juntura osoan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.-Urtze-bainuak gainezka egitea ekiditearren, 
soldagailuaren eta hagatxoaren makurdura alda daiteke. Grabitate-
-indarraren kontra metal urtuari eusteko, soldagailua gehiago 
makurtu behar da. Bero gutxiago emango diogu piezari, sugarra 
urrunduz. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 

JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Tolestuz egiten da. 
Soldatutako pieza tornuzilean finkatu eta gero, tolestatze-lana egin 
behar da, kordoiaren erroak trakzio-esfortzua eta goiko gainaldeak 
konpresio-esfortzua jasan dezaten. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 
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SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

15. 
ARIKETA 

 

TOPE-LOTURA, POSIZIO BERTIKALEAN, EKARPENA EGINEZ 
 

                                                                  
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Kordoi simetrikoa, uniformea eta ondo barneratua 
lortzea posizio bertikalean eta ekarpena eginez. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 
ERTZEN PRESTAKETA.- Xaflen lodieraren arabera prestatuko 
ditugu: xafla meheek ertz zuzena izan behar dute, eta lodiek, berriz, 
V moduko ertza. 

- POSIZIOA.- Posizio bertikalean. 
- METODOA.- Behetik goranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

PUNTEAKETA.- Irudian ikusten den bezala, puntuak tartekatzen 
dira bi muturretan eta juntura osoan. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.- Grabitate-indarraren kontra metal urtuari 
eusteko, soldagailua gehiago makurtu behar da. Bero-ekarpena 
gutxitu egingo dugu sugarra urrunduz. Urtze-bainua bigunegia izan 
ez dadin, sugarra hagatxoaren muturrerantz bideratuko dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Karbono-altzairuzko RG-45 motakoa,  
  2 mm-ko diametrokoa. 

e 

JUNTURAREN AZTERTZE-LANA.- Tolestuz egiten da. 
Soldatutako pieza tornuzilean finkatu eta gero, tolestatze-lana egin 
behar da, kordoiaren erroak trakzio-esfortzua eta goiko gainaldeak 
konpresio-esfortzua jasan dezaten. 

- KORDOIAREN ZABALERA.- 
  6 milimetrokoa, gutxi gorabehera. 



102 

SOLDADURA 
OXIAZETILENIKOA 

 

16. 
ARIKETA 

 
 

LETOIA ERABILIZ ESTALTZE-LOTURA GOGORRA 
 
                                   

                                  
 
          
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Piezen ertzak urtu gabe eta letoi-ekarpena eginez, 
lotura gogorrak lortzea. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 

ABANTAILAK.- Materialak jasaten duen berotzea txikiagoa 
denez, oinarrizko metalaren ezaugarriak ez dira galtzen. Zabaltze 
eta uzkurtzeak txikiagoak dira. Letoi-ekarpenak harikortasun ona 
du, eta trakzio-erresistentzia handiko materiala uzten du. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

HERDOILGABETZAILEAK.- Herdoilgabetzaile egokiak erabiliko 
ditugu bustidura ona lortzeko eta gainazaleko oxidoak deusezteko. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.- Lotuko ditugun piezen gainazalak 
alanbrezko eskuila erabiliz garbituko ditugu. Zikinkeria, koipea eta 
oxidoak kendu egin behar ditugu. Sugar oxidatzailea doitu egingo 
dugu. Junturaren ertzak goritu ondoren, letoi-ekarpena egingo 
dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Letoia. 

e 
KONTUAN IZAN.- Herdoilgabetzaile egokia behar da bustidura 
ona lortzeko. Soldagailuari errotazio-mugimendu arina emango 
diogu. Piezaren tenperatura zaindu egin behar dugu. 

- SUGAR-MOTA.-  
  Sugar oxidatzailea. 
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OXIAZETILENIKOA 

 

17. 
ARIKETA 

 
 

LETOIA ERABILIZ BARNE-ANGELUKO LOTURA GOGORRA 
 

             
                               
         
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Piezen ertzak urtu gabe eta letoi-ekarpena eginez 
lotura gogorrak lortzea barne-angeluko posizioan. 

- MATERIALA.- Burdinazko xafla. 
- NEURRIAK.- 250 x 50 x 2 milimetro. 

b 

ABANTAILAK.- Materialak jasaten duen berotzea txikiagoa denez 
oinarrizko metalaren ezaugarriak ez dira galtzen. Zabaltze eta 
uzkurtzeak txikiagoak dira. Letoi-ekarpenak harikortasun ona du, 
eta trakzio-erresistentzia handiko materiala uzten du. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

DESOXIDATZAILEAK.- Herdoilgabetzaile egokiak erabiliko 
ditugu bustidura ona lortzeko eta gainazaleko oxidoak deusezteko. 
Letoizko hagatxoaren muturra berotu ondoren herdoilgabetzaile-
-ontzian sartuko dugu haren hautsarekin estaltzeko. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d 

SOLDATZE-LANA.- Lotuko ditugun piezen gainazalak 
alanbrezko eskuilaz garbituko ditugu, zikinkeria, koipea eta 
oxidoak kenduz. Sugar oxidatzailea doitu egingo dugu. Soldatze-
-lana erdi goranzko posizioan egingo dugu. Junturaren ertzak goritu 
ondoren letoi-ekarpena egingo dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Letoia. 

e 

KONTUAN IZAN.- Herdoilgabetzaile egokiaren beharra bustidura 
ona lortzeko. Soldagailuari errotazio-mugimendu arina emango 
diogu. Piezaren tenperatura zaindu egin behar dugu. 
Ezkerreranzko modua erabiliko dugu. 

- SUGAR-MOTA.-  
  Sugar oxidatzailea. 
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18. 
ARIKETA 

 
 

 
LETOIA ERABILIZ HODIAREN ETA XAFLAREN ARTEKO 

 LOTURA GOGORRA 
 
                                                                  

      
 
 
                                                                                                                                                                                  Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a HELBURUAK.- Piezen ertzak urtu gabe eta letoi-ekarpena eginez  
hodiaren eta xaflaren arteko lotura gogorrak lortzea. 

- MATERIALAK.- Burdinazko xafla 
  eta hodi biribila. 
- NEURRIAK.-100 x 100 x 2mm 
  eta diametroa 40 x 1,5 mm. 

b ABANTAILAK.- Materialak jasaten duen berotzea txikiagoa denez 
oinarrizko metalaren ezaugarriak ez dira galtzen. Zabaltze eta 
uzkurtzeak txikiagoak dira. Letoi-ekarpenak harikortasun ona du, 
eta trakzio-erresistentzia handiko materiala uzten du. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c DESOXIDATZAILEAK.- Herdoilgabetzaile egokiak erabiliko 
ditugu bustidura ona lortzeko eta gainazaleko oxidoak deusezteko. 
Letoizko hagatxoaren muturra berotu ondoren, herdoilgabetzaile-
-ontzian sartuko dugu haren hautsarekin estaltzeko. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 

d SOLDATZE-LANA.- Lotuko ditugun piezen gainazalak 
alanbrezko eskuilaz garbituko ditugu, zikinkeria, koipea eta 
oxidoak kenduz. Sugar oxidatzailea doitu egingo dugu. Soldatze-
-lana erdi goranzko posizioan egingo dugu. Junturaren ertzak goritu 
ondoren letoi-ekarpena egingo dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Letoia. 

e KONTUAN IZAN.- Herdoilgabetzaile egokiaren beharra bustidura 
ona lortzeko. Soldagailuari errotazio-mugimendu arina emango 
diogu. Piezaren tenperatura zaindu egin behar dugu. 
Ezkerreranzko modua erabiliko dugu. 

- SUGAR-MOTA.-  
  Sugar oxidatzailea. 
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19. 
ARIKETA 

 
 

LETOIA ERABILIZ HODIEN ARTEKO LOTURA GOGORRAK 
                                   
 

         
                                        
 
                                                                                                                                                                           Martin Letona 
 

FASEA OPERAZIOEN XEHETASUNAK KONTUAN HARTZEKOAK 

a 
HELBURUAK.- Piezen ertzak urtu gabe eta letoi-ekarpena eginez  
hodien arteko lotura gogorrak lortzea. 

- MATERIALA.- Burdinazko hodiak. 
- NEURRIAK.-  
  Diametroa 30 x 1,5 milimetro. 

b 

ABANTAILAK.- Materialak jasaten duen berotzea txikiagoa denez 
oinarrizko metalaren ezaugarriak ez dira galtzen. Zabaltze eta 
uzkurtzeak txikiagoak dira. Letoi-ekarpenak harikortasun ona du, 
eta trakzio-erresistentzia handiko materiala uzten du. 

- POSIZIOA.- Mahai gainean  
  horizontalean. 
- METODOA.- Ezkerreranzkoa. 
- AHOA.- 1 zenbakikoa. 

c 

DESOXIDATZAILEAK.- Herdoilgabetzaile egokiak erabiliko 
ditugu bustidura ona lortzeko eta gainazaleko oxidoak deusezteko. 
Letoizko hagatxoaren muturra berotu ondoren, herdoilgabetzaile-
-ontzian sartuko dugu haren hautsarekin estaltzeko. 

- OXIGENOAREN PRESIOA.-  
  3 kg/cm2. 
- AZETILENOAREN PRESIOA.- 
  0,5 kg/cm2. 
 

d 

SOLDATZE-LANA.- Lotuko ditugun piezen gainazalak 
alanbrezko eskuilaz garbituko ditugu, zikinkeria, koipea eta 
oxidoak kenduz. Sugar oxidatzailea doitu egingo dugu. Soldatze-
-lana erdi goranzko posizioan egingo dugu. Junturaren ertzak goritu 
ondoren, letoi-ekarpena egingo dugu. 

- EKARPEN-MATERIALA.-   
  Letoia. 

e 

KONTUAN IZAN.- Herdoilgabetzaile egokiaren beharra bustidura 
ona lortzeko. Soldagailuari errotazio-mugimendu arina emango 
diogu. Piezaren tenperatura zaindu egin behar dugu. 
Ezkerreranzko modua erabiliko dugu. 

- SUGAR-MOTA.-  
  Sugar oxidatzailea. 
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AA            
abantaila = ventaja 
abiadura motel = velocidad lenta 
aho = boquilla 
aho trukagarri = boquilla intercambiable 
ahoaren tamaina = tamaño de la boquilla 
aho-garbitzaile = limpia boquillas 
aho-neurri = medida de boquilla  
aire garbi eta lehor = aire limpio y seco  
akats = defecto 
aktibo = activo 
alaka = chaflan 
alakatu = achaflanar 
alanbrezko eskuila = cepillo de alambre 
aleatu = aleado 
aleazio txikiko altzairu = acero de poca aleación 
altzairu arrunt = acero ordinario 
altzairu herdoilgaitz = acero inoxidable 
altzairuzko egitura = estructura de acero 
altzairuzko hari = cable de acero 
altzari metaliko = mueble de acero 
alumina = alúmina 
argi bizi = gran luz  
argitasun baxu = pequeña luminosidad 
arku bidezko prozedura = procedimiento de arco (eléctrico) 
arku elektriko = arco eléctrico 
arriskutsu = peligroso 
artezketa-zutabe = columna de rectificado 
artilezko arropa = ropa de lana 
aseta = saturado 
atzeranzko soldadura = soldadura hacia atrás 
atzeratze = retroceso 
atzeratzearen aurkako balbula = válvula antirretorno 
atzeratze-balbula = válvula de retroceso  
aurre-berotze = precalentamiento 
aurreratze-abiadura = velocidad de avance 
aurreratze-mugimendu = movimiento de avance 
aurretiko beroketa = calentamiento previo 
aurretiko berotze = caldeo previo 
aurrez berotze = precalentamiento 
 
 
 

BB            
babes-betaurrekoak = gafas de protección 
babeserako material = material para la protección 
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babesgarri = protector  
bainu = baño (de fusión) 
balbula = válvula 
barne-angeluko lotura = unión de ángulo interior 
barneratu = penetrar 
barneratze = penetración  
barne-sartze = inclusión 
begiztatu = revisar, examinar, observar 
beharrezko tenperatura = temperatura necesaria 
beheranzko posizioan soldatu = soldar en posición hacia abajo 
behin bakarrik pasatu = realizar únicamente una pasada 
bere horretan mantendu = mantener en su ser 
bero-bakartzaile = aislante térmico 
bero-ekarpen = aportación de calor; aporte térmico 
bero-eroankortasun = conductibilidad térmica 
bero-iturri = fuente térmica (de calor) 
bero-jatorri = origen térmico 
bero-jatorriko tentsio = tensión de origen térmico 
berotze = calentamiento 
berotzearen eraginpeko gune = zona afectada por el calentamiento 
berotze-prozesu = proceso de caldeo 
bero-ziklo = ciclo térmico 
berreskuratu = recuperar 
betaurreko apropos = gafas apropiadas 
betaurreko belztu = gafas ennegrecidas 
biltze-prozesu = proceso de almacenamiento  
botila = botella 
botila arin = botella ligera 
botila barruko presio = presión en el interior de la botella 
burbuila = burbuja 
burdina-aleazio = aleación de hierro 
burdinik gabeko = no férreos 
burdinurtu gris = fundición gris 
burdinurtu xaflakor = fundición maleable 
buruko = gorra 
bustidura = mojado 
bustidura-ezaugarri = característica de mojado 
bustidura-geruza = capa de mojado 
bustitze on = buen moje (mojado) 
 
 
 

DD            
deformatu = deformarse 
deformazio = deformación 
desoxidatzaile = desoxidante 
diametro desberdineko aho = boquilla de diferentes diámetros 
diluzio = dilución 
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distilatu = destilar 
distilazio = destilación 
doitu = ajustar 
 
 
 

EE            
egitura metalurgiko = estructura metalúrgica 
egitura molekular = estructura molecular 
egonkor = estable 
egonkortu = estabilizar 
ekarpen = aportación 
ekarpen-hagatxo = varilla de aportación 
ekarpen-hagatxo aberastu = varilla de aportación enriquecida 
ekarpen-material = material de aportación 
ekarpen-material urtu = material de aportación fundido 
ekarpen-materialaren hagatxo = varilla de material de aportación 
ekoizpen industrial = producción industrial 
elektrodo = electrodo 
elektrolisi = electrólisis 
elikatze-denbora = tiempo de alimentación 
emari = caudal 
erlaitz-posizio = posición de cornisa 
erlaitz-posizioko soldadura = soldadura de posición en (de) cornisa 
eroale = conductor 
erpin = vértice 
erradiazio handi = radiación alta 
erredura = quemadura 
erregai = combustible 
erregai gas = gas combustible 
erreguladore = regulador 
erregulatu = regular 
erregulazio-torloju = tornillo de regulación  
errekuntza = combustión 
erresistentzia = resistencia 
erretze-abiadura = velocidad de combustión 
errotazio-mugimendu = movimiento de rotación 
errotazio-mugimendu arin = movimiento de rotación ligero 
errotiko kordoi = cordón de raíz 
ertz goratu = borde levantado 
ertz zorrotz = borde afilado 
ertz zuzen = borde recto 
ertzak galdatu = fundir los bordes 
ertzak goritu = poner al rojo los bordes 
ertzen arteko tarte eta punteatze = espacio entre bordes y punteado 
ertzen babes = protección de los bordes 
ertzen egokitzapen = adecuación de los bordes 
ertzen prestaketa = preparación de los bordes 
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eskakizun = exigencia 
eskuineranzko soldadura = soldadura hacia la derecha 
eskuko erreduktore = manorreductor 
esmerilatu = esmerilar 
espantsio = espansión 
espantsio bakar = expansión única 
espantsio bikoitz = doble expansión 
estali (pieza) = cubrir (la pieza) 
estalitako elektrodo = electrodo revestido 
estaltze-lotura = unión de solape 
estaltze-lotura gogor = unión fuerte a solape  
estutzeko giltza = llave de apriete  
etengabe = continua; ininterrumpida 
euskarri = soporte 
ezaugarri fisiko = característica física 
ezegonkor = inestable 
ezkerreranzko hari = rosca a izquierdas 
ezkerreranzko prozedura = procedimiento a izquierdas 
ezpurutasun = impureza 
 
 
 

FF            
finkatu = fijar 
fusio gogorreko oxido = óxido de fusión dura 
fusio-lerro = línea de fusión  
 
 
 

GG            
gailu mekaniko = accionamiento mecánico 
gainalde-tentsio = tensión superficial  
gaitasun = capacidad 
galdaketa = fundición 
galdaragintza = calderería 
galdatze-eza = falta de fusión 
garbiketa-dorre = torre de lavado 
garraiatze-lan = operación de transporte 
gas erregai = gas combustible 
gas erregarri = gas comburente 
gas oxigenoaren korronte = corriente de gas oxígeno 
gasaren elikatze = alimentación de gas 
gas-botila = botella de gas 
gas-egoera = estado gaseoso 
gas-ekoizpen jarraitu = producción continua de gas 
gas-emari = caudal de gas 
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gas-hornidura = suministro de gas 
gas-ihes = fuga de gas 
gas-irteera = salida de gas 
gas-isurtze = emanación de gas  
gas-nahastura = mezcla de gas 
gehieneko tenperatura-muga = límite superior de temperatura 
giro-presio = presión atmosférica 
goranzko posizio = posición hacia arriba 
gori = rojo vivo 
grabitate-indar = fuerza de gravedad 
grafitozko euskarri = soporte de grafito 
gutxieneko segurtasun = mínima seguridad 
 
 
 

HH            
hagatxo = varilla (metálica) 
hagatxo biluzi = varilla desnuda; varilla sin revestimiento 
hagatxoaren mutur = extremo de la varilla 
hagatxoaren mutur bero = extremo caliente de la varilla 
hagatxo-diametro = diámetro de varilla  
haize-zulo = poro (derivado de la retención de gases) 
harikortasun = ductilidad  
hauskortu = fragilizar(se) 
hauts desoxidatzaile = polvo desoxidante 
heltzeko modu = modo de sujeción 
herdoildu = oxidar 
herdoilgabetzaile = desoxidante 
herdoilgabetzaile-hondakin = resto de desoxidante 
hesi isolatzaile = barrera aislante  
hodi = tubo  
hodi bihurri = serpentín 
hodi biribil = tubo redondo 
hodi ez porotsu = tubo no porosos 
hodi malgu = tubo flexible 
hondar = residuo; resto 
hondar likido = residuo líquido 
hondar-tentsio = tensión residual 
hots metaliko = sonido metálico 
hozka = muesca  
hozkada = mordedura 
hozte = enfriamiento  
hozte-abiadura = velocidad de enfriamiento 
hozte-prozesu = proceso de enfriamiento  
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II            
ihesbide = fuga 
injektore = inyector 
injekziozko soldagailu = soplete de inyección 
instalazio = instalación 
irakite-tenperatura = temperatura de ebullición  
irekiune = orificio 
irtete-presio = presión de salida 
isuri = hacer fluir  
itsaste = pegadura 
itxura leun = aspecto liso 
 
 
 

JJ            
jariakortasun = fluidez 
jario-etenaren balbulatxo = válvula de cierre (corta el fluir del gas) 
juntura = junta 
juntura-mota = tipo de junta 
junturaren atzealde = reverso de la junta 
junturaren behealde = parte inferior de la junta 
junturaren ertz eta erro = borde de la junta y la raíz 
 
 
 

KK            
kaltegarri = perjudicial 
kaltzio karburo = carburo de calcio 
kanila txiki = pequeño grifo (del soplete) 
kanpo-angeluko lotura = unión de ángulo exterior 
kanpo-lan = trabajo de campo, en el exterior 
karburatzaile = carburante 
karburoaren hornidura = suministro de carburo 
kare eta koke-ikatz = cal y carbón de coque  
karrakatu = limar 
katetxo = cadenilla 
koipearen errekuntza = combustión del aceite 
koipetu = engrasar 
kolpatu = golpear 
kolunbio = culombio 
kondentsadore = condensador 
kordoi = cordón  
korronte alterno = corriente alterna 
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korronte elektriko = corriente eléctrica 
korronte zuzen = corriente continua 
korrosio = corrosión  
korrosioaren aurkako erresistentzia = resistencia a la corrosión 
korrosioaren aurkako ezaugarri = característica anticorrosiva 
kromo oxido = óxido de cromo 
kulunka = balanceo 
kurrika = tenaza 
 
 
 

LL            
labaindu  = deslizarse 
labe = horno 
labe elektriko = horno eléctrico 
lan-baldintza kaskar = condiciones de trabajo mediocres 
lanbide-jarduera = actividad laboral 
lanerako jarrera deseroso = postura de trabajo incomoda 
lan-prozedura = procedimiento de trabajo 
lan-tresna = útil de trabajo 
lantza-joko = juego de lanza 
lantza-mutur = extremo de la lanza 
larruzko eskularru = guante de cuero 
lehertzeko arrisku = riesgo de explosión 
lehorketa-zilindro = cilindro de secado 
letoi urtu = latón fundido  
letoi urtuzko pieza = pieza de latón fundido 
letoi-ekarpen = aportación de latón 
letoizko bolatxo = bola de latón 
letoizko soldadura = soldadura de latón 
letoizko soldatze = soldeo del latón 
lotu gabeko gune = zona sin unión 
lotura = unión  
lotura iraunkor = unión permanente 
lotzeko erabiltzen den hari = rosca que se utilizan para unir 
lur koipetsu = suelo grasiento 
lurrundu = vaporizar 
 
 
 

MM            
makurdura = inclinación 
malguki = muelle 
manometro = manómetro  
mantal = mandil 
mantentze-lan eta konponketak = reparaciones y tarea de mantenimiento 
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markadun sarrera = entrada que tiene marcada 
material = material 
material porotsu = material poroso 
material-ekarpen = aportación de material 
material-konposizio = composición del material  
matxura = avería 
mekanizatu = maquinar; mecanizar 
metal erregaitz = metale incombustible; metal difícil de quemar 
metal erregogor = metal refractario 
metal urtu = metal fundido 
metal-zerrenda = tira de metal  
metatu = acumular 
mugimendu erdizirkular = movimiento semicircular 
 
 
 

NN            
nahasgailu = mezclador 
nahastu = mezclar(se) 
nahastura = mezcla 
neurgailu = aparato (de medición)  
nitrogeno oxigeno = nitrógeno oxígeno 
 
 
 

OO            
oinarrizko metal = metal base 
olio eta koipe = aceite y grasa 
ondo finkatuta = bien sujeto 
ontzi = recipiente 
ontzigintza = construcción naval 
otxabu = escariador 
otxabu-joko = juego de escariadores 
oxidatu = oxidar 
oxidazio azkar = oxidación rápida 
oxido = óxido  
oxidozko geruza = capa de oxido  
oxiebaketa = oxicorte 
oxigas = oxigas 
oxigas soldadura = soldadura oxigas 
oxigeno = oxígeno 
oxigeno-emari = caudal de oxígeno 
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PP            
pasatze = pasada  
pieza bero = pieza caliente 
pieza-kantitate = serie de piezas 
piezen arteko lerrokadura = alineamiento entre piezas 
pinu-zotz = palillo de pino  
pitzadura = grieta 
pizgailu = mechero (de soldadura) 
piztu = encender 
pospolo = cerilla 
presio altu = alta presión 
presio baxu = baja presion 
presioa gutxitu = reducir la presión 
presio-erreguladore = regulador de presión 
presio-gutxitze = reducción de presión  
presio-indar = fuerza de presión  
presio-jaitsiera = bajada de presión 
presio-tresna = utensilio de presión 
prestaketa-lan = operación de preparación 
prozedura = procedimiento 
prozedura oxiazetileniko = soldadura oxiacetilénica 
 
 
 

SS            
sabai-posizio = posición a techo 
sabai-posizioko soldadura = soldadura de posición a techo 
segurtasun-balbula = válvula de seguridad 
segurtasun-osagai = elemento de seguridad 
silizio = silicio 
silizioan aberats = rico en silicio 
sinterizatu mikroporotsu = sinterizado microporoso 
soda kaustiko = sosa cáustica 
soldadura = soldadura 
soldadura bertical = soldadura vertical 
soldadura garbi = soldadura limpia  
soldadura horizontal = soldadura horizontal 
soldadura oxiazetileniko = soldadura oxiacetilénica 
soldadura oxiazetileniko homogeneo = soldadura oxiacetilénica homogénea  
soldadura-ariketa = ejercicio de soldadura 
soldadura-gune = zona de soldadura 
soldadura-kordoi = cordón de soldadura  
soldadura-lan = operación de soldadura 
soldadura-mota = tipo de soldadura  
soldadura-prozesu = proceso de soldadura 
soldaduraren barneratze = penetración de la soldadura 
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soldagailu = soplete  
soldagailuaren barrualde = interior del soplete 
soldagailuaren kokapen = colocación del soplete 
soldagailuaren sarrera = entrada del soplete 
soldagarri = soldable 
soldagarritasun = soldabilidad 
soldatzaile = soldador 
soldatze-abiadura = velocidad de soldeo 
soldatze-ekipo = equipo de soldeo  
soldatzeko gaitasun = capacidad de soldeo  
soldatzeko modu = modo o método de soldeo 
soldatze-lan = operación de soldeo 
soldatze-prozesu = proceso de soldeo 
soldatze-teknika = técnica de soldeo 
soluzio = solución  
sorgailu = generador 
su bizi = fogonazo  
sugar = llama 
sugar egonkor = llama estable 
sugar leun = llama blanda 
sugar neutro = llama neutra 
sugar oxidatzaile = llama oxidante 
sugar-atzerapen = retroceso de llama 
sugarraren ezaugarri = característica de la llama 
sukoi = inflamable 
 
 
 

TT            
taloi = talón  
tanga = depósito; tanque 
tanta = gota  
teknikari aditu = técnico experto 
tenperatura neurriz gain igo = sobrecalentarse 
tenperatura-aldaketa = cambio de temperatura 
tope-lotura = unión a tope  
trakzio-erresistentzia = resistencia a tracción 
tresna = utensilio 
tresna eta lanabes = útil y herramienta 
txinparta jarraitu = chispa continua 
 
 
 

UU            
ur bero = agua caliente 
ur-geruza = capa de agua 
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ur-karburo = carburo de agua 
ur-tanta = gota (de agua) 
urtu = fundir  
urtugai = fundente 
urtze-bainu = baño de fusión 
urtze-egoera = estado de fusión  
urtze-falta = falta de fusión 
urtzeko gai = fundente 
urtze-puntu = punto de fusión  
uzkurtze = contracción 
uzkurtze-indar = fuerza de contracción 
 
 
 

VV            
V eta X itxurako ertzak = borde en V y en X 
 
 
 

XX            
xafla = chapa 
xafla mehe = chapa fina 
xurgatu = absorber 
 
 
 

ZZ            
zabaldu = extenderse 
zabaltze = dilatación 
zabaltze-koefiziente = coeficiente de dilatación 
zabaltze-ondorioak = consecuencias debidas a la dilatación 
zabaltze-prozesu = proceso de dilatación  
zailtasun = dificultad 
zepa = escoria 
zinta isolatzaile = cinta aislante  
zizel = cincel 
zizelatu = cincelar 
zorroztu = afilar 
zulotu = agujerear(se) 
 


