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11  EEGGIILLEEEENN  ZZEENNBBAAIITT  OOHHAARR  
 

LHko ikastetxe gehienetan egiten diren ariketen bilduma aztertu ondoren, hona hemen liburu batean 

pilatu ditugun ariketak, gure ustez garrantzitsuenak. Gehiago badira noski, eta, batez ere horien aldaerak; 

baina denak jaso eta gero, baliagarrienak bildu ditugu, zure ikas-prozesurako ezinbestekoak izango 

zaizkizunak. 

 

Ariketa guztiak ondo eginez gero, lan-mundurako gaitasun nahikoa zureganatuko duzu, eta aurre-

rantzean egin beharko duzun bidean trebetasun handiz moldatuko zarelakoan gaude. 

 

Ariketekin batera, aholku baliotsuak ere erantsi ditugu. Ariketa horiek egiteko beharrezko izango diren 

parametroez gain, zenbait iruzkin ere bilatuko duzu. Irakur itzazu aditasunez, eta ez zara damutuko. 

 

Normalean egiten diren akats arruntenak ere aipatzen ditugu, eta horiek zuzentzeko behar diren 

ekintzen zerrenda bat ere bai. 

 

Zorte ona izan zure bide berri honetan eta, batez ere, etengabe ahalegindu beti. Soldatze-ikasketetako 

benetako sekretua kordoiak egiten orduak eta orduak aritzean datza. Etengabe aritu; hori da bide bakarra. 

 

Eutsi horri hasia duzun bide berri honetan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Egileak. 

 

 

 

 

Iñaki Andueza eta Zigor Erkizia 
 

 

 

 



Babes Giroko Soldadura 
 

LANBIDE EKIMENA      
3 

MAG 
(metal activ gas)  

ARIKETAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soldadura eta Galdaragintza 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

4 

 

22  HHAASSIIEERRAAKKOO  LLAANNAAKK  MMAAGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  

 

MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 2.1. 
Kordoi zuzenak egitea zirkuitulabur bidez 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Ebakitako xaflan, marraztu klarionarekin 25 mm-ko lerro paraleloak. 

 Egin kordoiak xaflaren bi aldeetan. Saiatu lerro zuzenak egiten. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da (15 mm-koa edo), eta 

pistolak ia-ia perpendikular egon beharko du, xaflarekiko 80º-an, 

hain zuzen. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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2.1. ARIKETA. KORDOI ZUZENAK EGITEA ZIRKUITULABUR BIDEZ 

Material mota F-1120 

Neurriak 225 x 200 x 5 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 120-140 A 

Tentsioa 20-22 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 14 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Kordoien arteko distantziak 25 mm-koa izan 

behar du. 

− Zirkuitulabur bidez lan egiten dugunean, ikus 

nola sortzen den tanta hari-muturrean, eta haritik 

askatu gabe nola egiten duen kontaktua 

piezarekin. Memento horretan sortzen da 

zirkuitulaburra. Horren ondoren, berriro hasten 

da zikloa beste tanta batekin.  

− Kontaktu-hodiaren eta piezaren arteko 

distantziak gutxi gorabehera 15 mm-koa izan 

behar du. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 2.2. 

Bi kordoiren arteko tartea betetzea 
zirkuitulabur bidez 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Maiz garbitu pistola, garrantzi handia baitu soldatzean; eta garbi-

tzeko, erabili spraya. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da, eta pistolak ia-ia per-

pendikular egon beharko du, xaflarekiko 80º-an. 

 Kordoi zabalak egitean, sigi-saga mugimendua egin behar da, eta 

pistola muturretan gelditu unetxo bat. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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2.2. ARIKETA. BI KORDOIREN ARTEKO TARTEA BETETZEA ZIRKUITULABUR BIDEZ 

Material mota F-1120 

Neurriak 225 x 200 x 5 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 120-140 A 

Tentsioa 20-22 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 14 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 
Mugimendua: sigi-sagan 

 

 
 

Oharrak:  

− Izkinetan, gelditu pistola pixka bat. 

− Arku motza erabili behar da, 15 mm-koa, gutxi 

gorabehera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soldadura eta Galdaragintza 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

8 

 

 

 

MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 2.3. 
Kordoi zuzenak egitea spray-arku bidez 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Ebakitako xaflan, marraztu klarionarekin 25 mm-ko lerro paraleloak. 

 Egin kordoiak xaflaren bi aldeetan. Saiatu lerro zuzenak egiten. 

 Erabili ahal den arkurik motzena, eta pistolak ia-ia perpendikular 

egon beharko du, xaflarekiko 80º-an. 

 Ipini ongi parametroak (gasa ireki, erregulatu emaria, intentsitate 

egokia doitu eta behatu makinaren konexio guztiak), eta egin kordoi-

zati bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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2.3. ARIKETA. KORDOI ZUZENAK EGITEA SPRAY-ARKU BIDEZ 

Material mota F-1120 

Neurriak 225 x 200 x 5 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria. 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 170-190 A 

Tentsioa 28-30 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 14 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 

Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Kordoien arteko distantziak 25 mm-koa izan 

behar du. 

− Sprayan material tanta txikien bitartez egiten 

da transferentzia; hori lortzeko, tentsio eta 

intentsitate handiekin egin behar dugu lan. 

− Kontaktu-hodiaren eta piezaren arteko 

distantziak, gutxi gorabehera, 20 mm-koa 

izan behar du. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 2.4. 
Bi kordoiren arteko betetzea spray-arku 

bidez 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Ebakitako xaflan, marraztu klarionarekin 25 mm-ko lerro paraleloak. 

 Egin kordoiak xaflaren bi aldeetan. Saiatu lerro zuzenak egiten. 

 Erabili ahal den arkurik motzena, eta pistolak ia-ia perpendikular 

egon beharko du, xaflarekiko 80º-an. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin kordoi-

zati bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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2.4. ARIKETA. BI KORDOIREN ARTEKO TARTEA BETETZEA SPRAY-ARKU BIDEZ 

Material mota F-1120 

Neurriak 225 x 200 x 5 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 170-190 A 

Tentsioa 28-30 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 14 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 
Mugimendua: sigi-sagan 

 

 

Oharrak:  

− Izkinetan, gelditu pistola pixka bat. 

− Kontaktu-hodiaren eta piezaren arteko 

distantziak, gutxi gorabehera, 20 mm-koa 

izan behar du. 
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33  AANNGGEELLUU--LLAANNAAKK..  MMAAGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  
 
 

 

MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.1. 

Kordoi lauko angelu-soldatzea 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Kordoi irregularra ateratzen bada (kordoiaren erdialdean handituta...), 

begira ezazu tentsioa (agian baxuegia da), edo aldatu pistolaren 

mugimendua. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...), 

xaflan hozkadarik atera ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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3.1. ARIKETA. KORDOI LAUKO ANGELU-SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 3) x 1 
(250 x 25 x 3) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 150-200 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 
 

 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Hozkadarik egon ez dadin, pistola goiko 

piezara bideratuko dugu pixka bat. 

− Emandako puntuak kordoiarekin urtu behar 

dira; beraz, puntuak handiegiak badira, 

txikiagoak egitea komeni da.  
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.2. 
Kordoi lauko angelu-soldatzea. Iraganaldi 

anitzeko soldatzea 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. Lehenengo 

iraganaldian erpinean egin behar da kordoia; bigarrenean, behean; 

eta, hirugarrenean, goian (marrazkian adierazten den eran). 

 Kordoi irregularra ateratzen bada (kordoiaren erdialdean handituta...), 

begira ezazu tentsioa (agian baxuegia da), edo aldatu pistolaren 

mugimendua. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...), 

xafla bertikalean hozkadarik atera ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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3.2. ARIKETA. KORDOI LAUKO ANGELU-SOLDATZEA. IRAGANALDI ANITZEKO SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 5) x 1 
(250 x 25 x 5) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 200-250 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+ CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Egin 1. kordoia alderik alde. 

− Egin 2. kordoia lehenengoa baino pixka bat 

motzagoa, 3 cm gutxi gorabehera. 

− Egin 3. kordoia bigarrena baino pixka bat 

motzagoa, 3 cm gutxi gorabehera. 

 

*** Horrela eginez gero, hiru kordoiak ikus 

daitezke. 

  

 
 

 

 

 1. kordoia 2. kordoia 

  
 
 

3. kordoia 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.3. 
Gainjarrerako soldatzea, horizontalean 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, 

xaflak ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 

mm-koa izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Kordoiak egitean, kontuan hartu aurrean ikasitakoa (kordoi lauko 

angelu-soldatzea) eta, era berean, egin ariketa hau. 

 Ipini ongi parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...), 

zipriztin gehiegi atera ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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3.3. ARIKETA. GAINJARRERAKO SOLDATZEA, HORIZONTALEAN 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 5) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 140-180 A 

Tentsioa 20-24 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Ongi sartzeko, pistolaren mugimenduak 

atzera-aurrerakoa izan behar du. Aurrera 

egitean, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu 

abiadura. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.4. 
Kanpo-angeluko soldatzea, horizontalean 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Ongi sartzeko, pistolaren mugimenduak atzera-aurrerakoa izan 

behar du. Aurrera egitean, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu abiadura. Jirabiran ere 

egin dezakegu pistolaren mugimendu hori. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinapen-abiadura...), 

batez ere aitzinapen-abiadura. Ez bada ongi sartzen, errepikatu 

egingo dugu ariketa hau, ongi sartu arte. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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3.4. ARIKETA. KANPO-ANGELUKO SOLDATZEA, HORIZONTALEAN 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 5) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria. 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 140-180 A 

Tentsioa 20-24 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 

 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Ongi sartzeko, pistolaren mugimenduak 

atzera-aurrerakoa izan behar du. Aurrera 

egitean, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu 

abiadura. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soldadura eta Galdaragintza 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

20 

 

 

MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.5. 

Barne-angaluko posizio bertikaleko 
beheranazko soldatzea 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 70º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Angelu handiagoa erabiliko bagenu, material galdatua 

eror liteke. 

 Arkuaren luzerak 2 mm baino txikiagoa izan behar du; bestela, 

arku hori luzeagoa balitz, material galdatua eror liteke. Bestalde, 

pistolaren mugimenduak joan-etorrikoa izan behar du. Sigi-saga 

mugimendua nahiko azkar egin behar da, material galdatua ez 

erortzeko. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinapen-abiadura...).

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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3.5. ARIKETA. BARNE-ANGELUKO POSIZIO BERTIKALEKO BEHERANZKO SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak 
(250 x 50 x 5) x 1 
(250 x 25 x 5) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria. 

Soldatze-posizioa GP 

Intentsitatea 140-180 A 

Tentsioa 20-24 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

Mugimendua: sigi-saga 

 

 

Oharrak: 

− Arkuaren luzerak 2 mm baino txikiagoa izan 

behar du. 

− Pistolaren mugimenduak joan-etorrikoa izan 

behar du. Sigi-sagakoa nahiko azkar egin 

behar da, material galdatua ez erortzeko. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.6. 

Barne-angeluko posizio bertikaleko 
goranzko soldatzea 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Angelu handiagoa erabiliko bagenu, material galdatua eror 

liteke, eta kordoiaren itxura oso itsusia izango litzateke. 

 Arkuaren luzerak 2 mm baino txikiagoa izan behar du; bestela, 

arku hori luzeagoa balitz, material galdatua eror liteke. Bestalde, 

pistolaren mugimenduak joan-etorrikoa izan behar du. Sigi-saga 

nahiko azkar egin behar du, material galdatua ez erortzeko. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinapen-abiadura...), 

eta kordoiarekin hasi baino lehen, orpo bat egin behar da beheko 

partean, material galdatua ez erortzeko (ikus marrazkian). 

 Pistolaren mugimenduak honako hau izan behar du: xaflaren alde 

batean arkua piztu, eta erpineraino jarraituko beharko duzu. Hortik 

beste aldera jo beharko duzu, eta, gero, hasi zaren puntura itzuli 

(ikus marrazkian). Mugimenduak etengabea izan behar du beti. 
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3.6. ARIKETA. BARNE-ANGELUKO POSIZIO BERTIKALEKO GORANZKO SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 5) x 1 
(250 x 25 x 5) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria. 

Soldatze-posizioa FP 

Intentsitatea 100-150 A 

Tentsioa 20-25 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+ CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 
Mugimendu erabilienak: 
 

 

Oharrak: 

− Moteldu mugimendua alboetan, horrela 

hozkada gutxiago sortuko baitugu. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 3.7. 

Gainjarrerako erlaitz-soldatzea 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Kordoi hauek egitean, kontuan hartu aurrez ikasitakoa (kordoi lauko 

angelu-soldatzean) eta, era berean, egin ariketa hau. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...); 

bestela, material galdatua oso erraz eror daiteke. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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3.7. ARIKETA. GAINJARRERAKO ERLAITZ-SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 3) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria. 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 100-150 A 

Tentsioa 20-24 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 14 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Kontuz, beheko piezaren ertza oso erraz 

urtzen baita; beraz, saiatuko gara goiko 

piezak berotasun handiagoa jaso dezan. 
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44  TTOOPPEEKKAAKKOO  LLAANNAAKK..  MMAAGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  

MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 4.1. 

Topekako soldatzea horizontalean, 3 eta 5 
mm-ko xafletan 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Ondo sartzeko, pistolaren mugimenduak atzera-aurrerakoa izan 

behar du. Aurrera egitean abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu abiadura. Jirabiran ere 

egin dezakegu pistolaren mugimendu hori. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...), 

xaflan zulorik atera ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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4.1. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA HORIZONTALEAN, 3 MM ETA 5 MM-KO XAFLETAN 

Material mota F-1120 

Neurriak (250x50x3)x2 
(250x50x5)x2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 150-200 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 

Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Ondo sartzeko, pistolaren mugimenduak 

atzera-aurrerakoa izan behar du. Aurrera 

egitean, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu 

abiadura hori. 

− 1 mm-ko tartearekin punteatu xaflak; sartze 

ona izateko; sartzeak uniformea izan behar 

du pieza guztian zehar. 

− Alakatu 5 mm-ko xaflak, eta egin bi kordoi. 

Lehenengoa, erro-kordoia, sartze on eta 

uniformeduna, eta bigarrena, betetze-kordoia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. ariketa 

 
 

 

 

 

 

12.2. ariketa 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 4.2. 

Topekako erlaitz-soldatzea, hiru 
iraganaldikoa 

O
ha

r b
al

io
ts
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Kordoiak egitean, kontuan hartu aurrez ikasitakoa (kordoi lauko 

angelu-soldatzea), eta era horretan egin ariketa hau. Ongi sartu 

arte errepikatu beharko duzu ariketa hau. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...); 

bestela, material galdatua oso erraz eror daiteke. 

 Xafletan oso erraz atera daitezke zuloak, galdaketagatik. 
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4.2. ARIKETA. TOPEKAKO ERLAITZ-SOLDATZEA, HIRU IRAGANALDIKOA 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 8) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6   

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 170-210 A 

Tentsioa 24-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

Iraganaldiaren arabera.  

 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Ikus planoan pistola-inklinazioak, 

iraganaldiaren arabera. 

− Alakatu goiko xafla bakarrik. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. iraganaldia            2. iraganaldia              3. iraganaldia 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 4.3. 

Topekako goranzko soldatze bertikala 

O
ha
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al
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. Xaflen artekoak ez du izan behar 2 mm baino 

gehiagokoa. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Angelu handiagoa erabiliko bagenu, material galdatua 

eror liteke, eta kordoiaren itxura oso itsusia izango litzateke. 

 Arkuaren luzerak 2 mm baino txikiagoa izan behar du; bestela, 

arku hori luzeagoa balitz, material galdatua eror liteke. Bestalde, 

pistolaren mugimenduak joan-etorrikoa izan behar du. Sigi-sagako 

mugimendu hori nahiko azkar egin behar da, material galdatua ez 

erortzeko. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...). 

 Errepikatu ariketa hau behar hainbat aldiz, sartze oneko erro-kordoia 

eta xaflen alboetan hozkada gabeko kordoiak  lortu arte. 
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4.3. ARIKETA. TOPEKAKO GORANZKO SOLDATZE BERTIKALA 

Material mota F-1120 

Neurriak (250 x 50 x 8) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6   

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa FP 

Intentsitatea 80-120 A 

Tentsioa 18-21 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
Mugimendua:  

 

Oharrak: 

− Mugimendua moteldu alboetan, horrela 

hozkada gutxiago sortuko baituzu. 

− Lehenengo iraganaldia, erro-kordoia, mugi-

mendu ia zuzenarekin egin, sartze ona lortzeko.

− Bigarren iraganaldia, betetze-kordoia; probatu 

goian emandako hiru mugimenduak, eta zure 

gustukoena erabili. 
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55  HHAAIINNBBAATT  PPRROOFFIILLEEKKIINN  LLAANN  EEGGIITTEEAA  MMAAGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  

EERRAABBIILLIIZZ  

 

MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 5.1. 

Tutua eta xafla soldatzea 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Tutua neurrira ebaki ondoren, bizarrak kendu, eta finkatu xaflan, 

sarjenta batekin. 

 Eman pare bat puntu sendo, eta hasi soldatzen punturik ez dagoen 

lekutik. 

 Pistolaren inklinazioak 40º-koa izan behar du xaflarekiko. Kordoia-

ren hasierak eta bukaerak leku berean izan behar dute. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu). Pistola-

aitzinamendu egokia erabili. Oso abiadura lasterra erabiltzen baduzu 

ere, ez kezkatu. V itxurako kordoiak ere atera daitezke; hala ere, 

ez larritu. 

 Arreta handia izan hozkadekin eta loturekin. Kordoi-zabalera des-

berdinak ateratzen badira, pistolaren inklinazioa aldatu beharko duzu.
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5.1. ARIKETA. TUTUA ETA XAFLA SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak 100 x 100 x 3 
∅ 50 x 30 x 3 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6  

Neurria ∅ 1 mm-ko haria. 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 150- 200 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
 
Mugimendua: zuzena 

 

Oharrak: 

− Gogoratu 3.1. ariketa. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 5.2. 

Bi tutu soldatzea CP posizioan.  

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Tutua neurrira ebaki ondoren, bizarrak kendu, eta finkatu xaflan 

sarjenta batekin. 

 Eman pare bat puntu sendo, eta hasi soldatzen punturik ez dagoen 

lekutik. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...); 

bestela, material galdatua oso erraz eror daiteke. 

 Arreta handia izan hozkadekin eta loturekin. Kordoi-zabalera des-

berdinak ateratzen badira, pistolaren inklinazioa aldatu beharko duzu.
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5.2. ARIKETA. BI TUTU SOLDATZEA CP POSIZIOAN 

Material mota F-1120 

Neurriak (∅ 50 x 50 x 3) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6  

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa CP 

Intentsitatea 200-250 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Ondo sartzeko, pistolaren mugimenduak 

atzera-aurrerakoa izan behar du. Aurrera 

egitean, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu 

abiadura. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 5.3. 
Tuta eta xafla soldatzea goranzko posizio 

bertikalean 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Tutua neurrira ebaki ondoren, bizarrak kendu, eta finkatu xaflan 

sarjenta batekin. 

 Eman pare bat puntu sendo, eta hasi soldatzen punturik ez dagoen 

lekutik. 

 Arreta handia izan hozkadekin eta loturekin. Kordoi-zabalera des-

berdinak ateratzen badira, pistolaren inklinazioa aldatu beharko duzu.

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Pistola abia-

dura egokian eraman. Oso abiadura azkarra erabiltzen baduzu ere, 

ez kezkatu. “V” itxurako kordoiak atera daitezke; hala ere, ez larritu. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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5.3. ARIKETA. TUTUA ETA XAFLA SOLDATZEA GORANZKO POSIZIO BERTIKALEAN 

Material mota F-1120 

Neurriak 100 x 100 x 3 
∅ 50 x 3 x 30 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6  

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa FP 

Intentsitatea 80-120 A 

Tentsioa 18-21 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Sigi-saga mugimendu txikia egin daiteke, 

kordoi sendoagoa lortzeko. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 5.4. 

Tutua eta xafla soldatzea beheranzko 
posizio bertikalean 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du gutxi gora-

behera. Angelu handiagoa erabiliko bagenu, material galdatua 

eror liteke. 

 Arkuaren luzerak 2 mm baino txikiagoa izan behar du; bestela, 

arku hori luzeagoa balitz, material galdatua eror liteke. Bestalde, 

pistolaren mugimenduak joan-etorrikoa izan behar du. Sigi-sagako 

mugimendu hori nahiko azkar egin behar da, material galdatua ez 

erortzeko. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...). 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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5.4. ARIKETA. TUTUA ETA XAFLA SOLDATZEA BEHERANZKO POSIZIO BERTIKALEAN 

Material mota F-1120 

Neurriak 100 x 100 x 3 
∅ 50 x 3 x 30 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6  

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa FP 

Intentsitatea 130 A 

Tentsioa 21 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Sigi-saga mugimendu txikia egin daiteke, 

kordoi sendoagoa lortzeko. 
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MAGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 5.5. 

Xafla eta T bikoitza soldatzea posizio 
anitzetan.  

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 T bikoitza neurrira ebaki ondoren, bizarrak kendu eta finkatu xaflan 

sarjenta batekin. 

 Eman puntu sendo batzuk, eta hasi soldatzen punturik ez dagoen 

lekutik. 

 Hainbat posiziotan lan egin beharko duzunez, maiz aldatu beharko 

da pistolaren angelua. Arreta handiz lan egin behar da goranzko 

nahiz beheranzko soldatzean. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, hari-abiadura...); 

bestela, material galdatua oso erraz eror daiteke. 

 Arreta handia izan hozkadekin eta elkarketekin. Kordoi-zabalera 

desberdinak ateratzen badira, pistolaren inklinazioa aldatu beharko 

duzu. 
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5.5. ARIKETA. XAFLA ETA T BIKOITZA SOLDATZEA POSIZIO ANITZETAN 

Material mota F-1120 

Neurriak IPN 80 x 30 
120 x 80 x 5  

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa BP, GP, DP, FP 

Intentsitatea Posizioaren arabera 

Tentsioa Posizioaren arabera 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

Ikasitakoaren arabera, eman pistolari 

posizio bakoitzari dagokion inklinazioa. 

 
 
Mugimendua:  

Posizioaren araberakoa. 

Oharrak: 

− Lehenagoko ariketetan ikasitakoaz 

baliatu beharko duzu ariketa honetan. 

− Punteatu profila xaflan, xafla 

bertikalean lotu, eta, lotuta dagoenean, 

egin soldatze-kordoia profilaren 

ingerada guztian. 

− Planoan emandako soldatze-posizioak 

errespetatu behar dira.  

 

 

 

 
 

 

Erabili soldatze-noranzko hauek, pistolari inklinazio 

egokia emanez: 
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66  AAIINNBBAATT  MMAATTEERRIIAALLEEKKIINN  LLAANN  EEGGIITTEEAA  MMIIGG  ((MMEETTAALL  IINNEERRTT  GGAASS))  

SSOOLLDDAATTZZEE  PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ..  

MIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 6.1. 

Kordoi lauko angelu-soldatzea altzairu 
herdoilgaitzarekin 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Xaflen muturretan eta erdian soldatze-puntuak eman; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Kordoi irregularra aterako balitz (kordoiaren erdialdean handituta...), 

begira ezazu tentsioa (agian baxuegia da), edo aldatu pistolaren 

mugimendua. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinamendu-

abiadura...), xaflan hozkadarik gerta ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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6.1. ARIKETA. KORDOI LAUKO ANGELU-SOLDATZEA ALTZAIRU HERDOILGAITZAREKIN 

Material mota Altzairu herdoilgaitza 

Neurriak (250 x 50 x 3) x 1 
(250 x 25 x 3) x 2 

Ekarpen-materiala Altzairu herdoilgaitza 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 180-220 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Altzairu arruntarekin bagabiltza, garbiketa 

garrantzitsua da, eta altzairu 

herdoilgaitzarekin, askoz garrantzitsuagoa. 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta altzairu 

herdoilgaitzarekin bakarrik erabilitakoa; 

bestela, piezak kutsatuko ditugu. 

− Prestatu makina altzairu herdoilgaitza 

soldatzeko. 

− Gogoratu 3.1. ariketa. 
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MIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 6.2. 

Topekako soldatzea altzairu 
herdoilgaitzarekin, horizontalean 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Ondo sartzeko, pistolaren mugimenduak atzera-aurrerakoa izan 

behar du. Aurrera egitean, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean pixka bat motelduko dugu abiadura. Jirabiran ere 

egin dezakegu pistolaren mugimendua. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinamendu-

abiadura...), xaflan zulorik egin ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 



Babes Giroko Soldadura 
 

LANBIDE EKIMENA      
45 

 

 

6.2. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA ALTZAIRU HERDOILGAITZAREKIN, HORIZONTALEAN

Material mota Altzairu herdoilgaitza 

Neurriak (250x50x3)x2 

Ekarpen-materiala Altzairu herdoilgaitza 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 150-200 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 

 

 
 
 

Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Altzairu arruntarekin bagabiltza, garbiketa 

garrantzitsua da, eta altzairu 

herdoilgaitzarekin, askoz garrantzitsuagoa. 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta altzairu 

herdoilgaitzarekin bakarrik erabilitakoa; 

bestela, piezak kutsatuko ditugu. 

− Gogoratu 4.1. ariketa. 
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MIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 6.3. 

Kordoi lauko angelu-soldatzea 
aluminioarekin 

O
ha

r b
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io
ts

ua
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 45º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Kordoi irregularra ateratzen bada (kordoiaren erdialdean handituta...), 

begira ezazu tentsioa (agian baxuegia da), edo aldatu pistolaren 

mugimendua. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinamendu-

abiadura...), xaflan hozkadarik atera ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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6.3. ARIKETA. KORDOI LAUKO ANGELU-SOLDATZEA ALUMINIOAREKIN 

Material mota Aluminioa 

Neurriak 
(250 x 50 x 3) x 1 
(250 x 25 x 3) x 2 

Ekarpen-materiala Aluminioa 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 150-200 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta aluminiotan 

bakarrik erabilitakoa; bestela, piezak 

kutsatuko ditugu. 

− Gogoratu 3.1. ariketa. 
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MIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 6.4. 

Topekako soldatzea aluminioarekin 
horizontalean 

O
ha

r b
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 Eman soldatze-puntuak xaflen muturretan eta erdian; horrela, xaflak 

ez dira irekiko soldatzean. Puntuen arteko distantziak 100 mm-koa 

izan behar du. 

 Soldatzeko pistolaren posizioak 80º-koa izan behar du, gutxi gora-

behera. Pistola eskuinetik ezkerrera mugitu behar da. 

 Ondo sartzeko, pistolaren mugimenduak atzera-aurrerakoa izan 

behar du. Aurrera egitekoan, abiadura lasterra erabiliko dugu, eta 

atzera egitean, pixka bat motelduko dugu abiadura. Jirabiran ere 

egin dezakegu pistolaren mugimendua. 

 Ongi ipini parametroak (intentsitatea, tentsioa, aitzinamendu-

abiadura...), xaflan zulorik egin ez dadin. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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6.4. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA ALUMINIOAREKIN, HORIZONTALEAN 

Material mota Aluminioa 

Neurriak (250 x 50 x 3) x 2 

Ekarpen-materiala Aluminioa 

Neurria ∅ 1 mm-ko haria 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 150-200 A 

Tentsioa 25-28 V 

Polaritatea Alderantzizkoa 

Gas mota Ar+CO2 

Gas-emaria 12 l/min 

Pistolaren inklinazioa: 
 

 
 
 

Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Altzairu arruntarekin bagabiltza, garbiketa 

garrantzitsua da; aluminioarekin, askoz 

garrantzitsuagoa. 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta 

aluminioarekin bakarrik erabilitakoa; 

bestela, piezak kutsatuko ditugu.-Gogoratu 

4.1. ariketa. 
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TIG 
(TUNGSTEN INERT GAS)  

ARIKETAK  
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77  HHAASSIIEERRAAKKOO  LLAANNAAKK..  TTIIGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  

 

 

TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 7.1. 
Kordoi zuzenak egitea, ekarpenarekin eta 

ekarpenik gabe 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Ebakitako xaflan, marraztu klarionarekin 25 mm-ko lerro paraleloak. 

Aurretik, ondo garbitu xafla. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, egiazta ezazu 

zorrotz dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 75º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Elektrodoa itsatsiko balitz, kontuz, ez jarraitu soldatzen, garbitu 

salda guztia ondo esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango 

duzu. 
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7.1. ARIKETA. KORDOI ZUZENAK EGITEA, EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak 225 x 200 x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze- posizioa AP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 

Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Kordoien arteko distantziak 25 mm-koa izan 

behar du. 

− Lehenengo, ekarpenik gabe egingo ditugu 

kordoiak xafla batean, eta, gero, ekarpenarekin 

beste batean. Gogoratu ekarpenarekin 

intentsitatea pixka bat jaitsi behar dela.  

− Arkua piztu eta, biribiltxoak eginez, sortu galda-

bainu egokia. 

− Ez atera ekarpen-hagatxoa babestutako atmos-

feratik (gehienez, galda-bainutik 6 mm-ra). 

− Kordoia bukatutakoan, ez urrundu elektrodo-

etxea kordoitik pixka batean, gasak kordoiaren 

bukaera babestu dezan. 
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88  AANNGGEELLUU--LLAANNAAKK..  TTIIGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  

 

TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 8.1. 

Soldatze-kordoiak egitea barne-angeluan BP 
posizioan, ekarpenarekin eta ekarpenik gabe

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 45º-an. Elektrodoak 6-10 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

 Garbitu atera diren zipriztin guztiak. 
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8.1. ARIKETA. SOLDATZE-KORDOIAK EGITEA BARNE-ANGELUAN BP POSIZIOAN, 
EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak 30 x 2 x 250 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodo ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak eginez.

Oharrak: 

− Arkua piztu, eta biribiltxoak eginez sortu galda-

bainu egokia.  

− Elektrodoarekin oinarri-materiala edo ekarpen-

hagatxoa ukituz gero, garbi ezazu harrian, kutsatu 

egin baita. 

− Ez atera ekarpen-hagatxoa babestutako 

atmosferatik (gehienez galda-bainutik 6 mm-ra). 

− Kordoia bukatutakoan, elektrodo-etxea ez urrundu 

kordoitik pixka batean, gasak kordoiaren bukaera 

babestu dezan. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 8.2. 
Kanpo-angeluan BP posizioan soldatzea 

O
ha

r b
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ua
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 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak , 100 mm inguruko tarteak utzita. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 45º-an. Elektrodoak 2-3 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 
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8.2. ARIKETA. KANPO-ANGELUAN BP POSIZIOAN SOLDATZEA 

Material mota F-1120 

Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 70-90 A 

Tentsioa 16-20 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
 
Mugimendua: zuzena 

Oharrak: 

− Arkua piztu eta, biribiltxoak eginez, sortu galda-

bainu egokia.  

− Elektrodoarekin oinarri-materiala edo ekarpen-

hagatxoa ukituz gero, garbitu harrian, kutsatu 

egin baita. 

− Ez atera ekarpen-hagatxoa babestutako atmos-

feratik (gehienez, galda-bainutik 6 mm-ra) 

− Kordoia bukatutakoan, elektrodo-etxea ez 

urrundu kordoitik pixka batean, gasak 

kordoiaren bukaera babestu dezan. 

− Saiatu alderik alde sartzen. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 8.3. 

Gainjarrerako soldatzea BP posizioan, 
ekarpenekin eta ekarpenik gabe 

O
ha

r b
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ts

ua
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 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra) tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz eta 

ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 45º-an. Elektrodoak 6-10 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Beheko xaflan 

galdatua lortu eta gero, biratu pistola, eta ipin ezazu arkua erpi-

nean, galdatua bi xafletan dagoen kordoi ona lortu arte. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, garbitu ondo 

salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (material galdatua, elektro-

doa eta ekarpena) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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8.3. ARIKETA. GAINJARRERAKO SOLDATZEA BP POSIZIOAN, EKARPENAREKIN ETA 
EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 70-90 A 

Tentsioa 16-20 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez 

Oharrak: 

− Arkua piztu eta, biribiltxoak eginez, sortu galda-

bainu egokia.  

− Elektrodoarekin oinarri-materiala edo ekarpen-

hagatxoa ukituz gero, garbitu harrian, kutsatu 

egin baita. 

− Ez atera ekarpen-hagatxoa babestutako atmos-

feratik (gehienez, galda-bainutik 6 mm-ra) 

− Kordoia bukatutakoan, elektrodo-etxea ez 

urrundu kordoitik pixka batean, gasak 

kordoiaren bukaera babestu dezan. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 8.4. 
Soldatze kordoiak egitea barne-angeluan 

goranzko norabide bertikalean, 
ekarpenarekin eta ekarpenik gabe 

O
ha
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 Hautatu elektrodo egokia, eta, lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 45º-an. Elektrodoak 6-10 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, proba gisa. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 



Soldadura eta Galdaragintza 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

60 

 

8.4. ARIKETA. SOLDATZE-KORDOIAK EGITEA BARNE-ANGELUAN GORANZKO NORABIDE 

BERTIKALEAN, EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak 30 x 2 x 250 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze-posizioa FP 

Intentsitatea 60-90 A 

Tentsioa 16-20 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez. 

Oharrak: 

− Arkua piztu eta, biribiltxoak eginez, sortu galda-

bainu egokia.  

− Elektrodoarekin oinarri-materiala edo ekarpen-

hagatxoa ukituz gero, garbitu harrian, kutsatu 

egin baita. 

− Ez atera ekarpen-hagatxoa babestutako 

atmosferatik (gehienez galda-bainutik 6 mm-ra) 

− Kordoia bukatutakoan, elektrodo-etxea ez 

urrundu kordoitik pixka batean, gasak kordoiaren 

bukaera babestu dezan. 
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99  TTOOPPEEKKAAKKOO  LLAANNAAKK..  TTIIGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  
 

TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 9.1. 

Topekako soldatzea AP posizioan, 
ekarpenarekin eta ekarpenik gabe 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra), tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikus ezazu zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 75º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Arkua sortu 

eta gero, mugitu elektrodoa bira txikiak eginez. Galdatua bi xafletan 

egin duzula egiaztatu ondoren, jarraitu mugimendu zuzenarekin. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektrodoa 

eta ekarpen-hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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9.1. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA AP POSIZIOAN, 
EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 

 
 
Mugimendua: zuzena  

Oharrak: 

− Punteatu xaflak, tarterik utzi gabe. 

− Elektrodoa 3-5 mm aterata, lotu. 

− Gogoratu 7.1. ariketa. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 9.2. 

Topekako soldatzea CP posizioan, 
ekarpenarekin eta ekarpenik gabe 

O
ha

r b
al
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ts

ua
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 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra edo), tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikus ezazu zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 85º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Ziurtatu gal-

datua bi xafletan egin duzula. Ekarpen-materiala galda-bainuan sartu 

eta atera 3-4 mm-ko tarteak utzita. Ekarpen-materiala gehitu behar 

den bakoitzean, atzeratu ezazu pistola pixka bat. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektrodoa eta 

ekarpen-hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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9.2. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA CP POSIZIOAN, 

EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 
Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 
Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 
Neurria ∅ 1,2 mm 
Soldatze-posizioa CP 
Intentsitatea 75-100 A 
Tentsioa 18-36 V 
Polaritatea Zuzena (CCEN) 
Gas mota Argona 
Gas-emaria 6 l/min 
Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 
Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
 

Mugimendua: zuzena  

Oharrak: 

− Punteatu xaflak tarterik gabe. 

− Arkua piztu eta, biribiltxoak eginez, sortu galda-

bainu egokia.  

− Elektrodoarekin oinarri-materiala edo ekarpen-

hagatxoa ukituz gero, garbitu harrian, kutsatu 

egin baita. 

− Ez atera ekarpen-hagatxoa babestutako 

atmosferatik(gehienez galda-bainutik 6 mm-ra) 

− Kordoia bukatutakoan, elektrodo-etxea ez 

urrundu kordoitik pixka batean, gasak 

kordoiaren bukaera babestu dezan. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 9.3. 

Topekako soldatzea FP posizioan, 
ekarpenarekin eta ekarpenik gabe 

O
ha
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 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra), tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 75º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Ziurta ezazu 

galdatua bi xafletan egin duzula. Ekarpen-materiala galda-bainuan 

sartu eta atera 3-4 mm-ko tarteak utzita. Ekarpen-materiala gehitu 

behar den bakoitzean, atzeratu pistola pixka bat. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo 

garbitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango 

duzu. Kontuan izan soldatzean hiru parteek (materiala galdatua, 

elektrodoa eta aria) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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9.3 ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA FP POSIZIOAN, 
EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅ 1,2 mm 

Soldatze-posizioa FP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 
 

 
 
 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez. 

Oharrak: 

− Lotu elektrodoa 3-5 mm aterata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Babes Giroko Soldadura 
 

LANBIDE EKIMENA      
67 

 

1100  HHAAIINNBBAATT  PPRROOFFIILLEEKKOO  LLAANNAAKK..  TTIIGG  SSOOLLDDAATTZZEE--PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  

 

TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 10.1.
Tutua eta xafla soldatzea BP posizioan, 

ekarpenarekin eta ekarpenik gabe 

O
ha
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 Tutua eta xafla neurrian ebaki ondoren, bizarrak kendu eta, heldu, 

sarjenta batez. Soldatu beharko dituzun xaflak ondo garbitu, eta 

soldatze-puntuak eman (100 mm-tik 100 mm-ra edo), tarterik 

utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da, eta pistola xaflarekiko 

45º-an ipini behar da. Elektrodoak 6-10 mm atera beharko du 

pistolaren muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu). Egiazta ezazu 

galda-bainua bi xafletan lortu duzula. Ekarpen-materiala galda-

bainuan sartu eta atera 3-4 mm-ko tarteak utzita. Ekarpen-materiala 

gehitu behar den bakoitzean, atzeratu pistola pixka bat. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo garbitu 

salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektrodoa eta 

ekarpen hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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10.1. ARIKETA. TUTUA ETA XAFLA SOLDATZEA BP POSIZIOAN, 
EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak 
100 x 100 x 2 
∅50 x 30 x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 85-110 A 

Tentsioa 20-24 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 2,4 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 
 

 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez. 

Oharrak: 

− Gogoratu 8.1. ariketa. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 10.2.
Bi tutu karratu soldatzea CP posizioan, 

ekarpenarekin 

O
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 Tutuak neurrira ebaki ondoren, bizarrak kendu, eta heldu sarjenta 

baten bidez. Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman 

soldatze-puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra edo), tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 75º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Parametroak ongi ipini (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Galda-bainua 

bi xafletan egin duzula egiazta ezazu. Ekarpen-materiala galda-

bainuan sartu eta atera 3-4 mm-ko tarteak utzita. Ekarpen-materiala 

gehitu behar den bakoitzean, atzeratu pistola pixka bat. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektrodoa 

eta ekarpen hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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10.2. ARIKETA. BI TUTU KARRATU SOLDATZEA CP POSIZIOAN, EKARPENAREKIN 

Material mota F-1120 

Neurriak (∅50 x  30 ) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa CP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 

 
 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez. 

Oharrak: 

− Gogoratu 9.2. ariketa. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 10.3.

Bi tutu soldatzea CP posizioan, 
ekarpenarekin eta ekarpenik gabe 

O
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 Tutuak neurrian ebaki ondoren, bizarrak kendu, eta heldu sarjenta 

baten bidez. Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman 

soldatze-puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra edo), tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da; ipin ezazu pistola xafla-

rekiko 75º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pistolaren 

muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Egiazta ezazu 

galda-bainua bi xafletan egin duzula. Ekarpen-materiala galda-

bainuan sartu eta atera 3-4 mm-ko tarteak utzita. Ekarpen-materiala 

gehitu behar den bakoitzean, atzeratu pistola pixka bat. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru partek (galda-bainua, elektrodoa eta 

ekarpen hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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10.3. ARIKETA. BI TUTU SOLDATZEA, CP POSIZIOAN; 

EKARPENAREKIN ETA EKARPENIK GABE 

Material mota F-1120 

Neurriak (∅50 x 50 x 2) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa CP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez. 

Oharrak: 

− Gogoratu 9.2. ariketa. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 10.4.
Bi tutu karratu soldatzea BP, DP eta FP 

posizioetan, ekarpenarekin 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Tutua eta xafla neurrira ebaki ondoren, bizarrak kendu, eta finkatu 

sarjenta batekin. Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta 

eman soldatze-puntuak, tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo eutsita dagoen. 

 Ariketa honen bidez, aurreko ariketekin lortutako trebezia egiaz-

tatuko da. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu, eta makinaren konexio guztiak behatu). Egiazta ezazu 

galda-bainua bi xafletan egin duzula. Sartu ekarpen-materiala  3-4 

mm-ko galda-bainuan, eta atera. Ekarpen-materiala gehitu behar 

den bakoitzean, atzeratu pistola pixka bat. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektrodoa 

eta ekarpen-hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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10.4. ARIKETA. BI TUTU KARRATU SOLDATZEA BP, 

DP ETA FP POSIZIOETAN, EKARPENAREKIN 

Material mota F-1120 

Neurriak (∅50 x 100 ) x 2 

Ekarpen-materiala 5.18 ER70S-6 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa DP, FP, BP 

Intentsitatea 75-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-lantanoa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

Soldatze-posizioaren arabera. 

 
 
 
 
 
Mugimendua: soldatze-posizioaren arabera. 

 

Oharrak: 

− Aplikatu ikasitakoa ariketa honetan. 
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1111  HHAAIINNBBAATT  MMAATTEERRIIAALLEEKKIINN  LLAANNAAKK  EEGGIITTEEAA..  TTIIGG  SSOOLLDDAATTZZEE--

PPRROOZZEEDDUURRAA  EERRAABBIILLIIZZ  

 

 

TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 11.1.

Altzairu herdoilgaitzarekin soldatze-kordoiak 
egitea barne-angeluan, BP posizioan 

O
ha
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 Ondo garbitu xaflak. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da, eta pistola xaflarekiko 

45º-an ipini behar da. Elektrodoak 6-10 mm atera beharko du pisto-

laren muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, froga gisa. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, garbitu 

ondo elektrodoa esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 
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11.1. ARIKETA. ALTZAIRU HERDOILGAITZAREKIN SOLDATZE-KORDOIAK EGITEA 

BARNE-ANGELUAN, BP POSIZIOAN 

Material mota Altzairu herdoilgaitza 
Neurriak 30 x 2 x 250 
Ekarpen-materiala Altzairu herdoilgaitza 
Neurria ∅1,2 mm 
Soldatze-posizioa BP 
Intentsitatea 100-120 A 
Tentsioa 18-36 V 
Polaritatea Zuzena (CCEN) 
Gas mota Argona 
Gas-emaria 6 l/min 
Elektrodo mota  Tungsteno-torioa 
Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 

Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak eginez.

Oharrak: 

− Arkua piztu, eta biribiltxoak eginez sortu galda-

bainu egokia.  

− Sortu galda-bainu egokia beheko xaflan; hori lortu 

ondoren, eraman elektrodo-etxea soldatu 

beharreko tokira. 

− Altzairu arruntarekin, garbiketa garrantzitsua da, 

eta altzairu herdoilgaitzarekin, askoz 

garrantzitsuagoa. 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta altzairu 

herdoilgaitzarekin bakarrik erabilitakoa; bestela, 

piezak kutsatuko ditugu. 

− Gogoratu 8.1. ariketa. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 11.2.

Topekako soldatzea altzairu 
herdoilgaitzarekin, AP posizioan 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak (100 mm-tik 100 mm-ra edo), tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo estututa dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da, eta pistola xaflarekiko 

75º-an ipini behar da. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko du pisto-

laren muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu). Arkua sortu 

eta gero, mugitu elektrodoa bira txikiak eginez. Galda-bainua 

bi xafletan egin dugula egiaztatu ondoren, jarraitu mugimendu 

zuzenarekin. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 

Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektrodoa 

eta ekarpen hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko dutela. 
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11.2. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA ALTZAIRU HERDOILGAITZAREKIN, AP POSIZIOAN 

Material mota Altzairu herdoilgaitza 

Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 

Ekarpen-materiala Altzairu herdoilgaitza 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 70-90 A 

Tentsioa 16-22 V 

Polaritatea Zuzena (CCEN) 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungsteno-torioa 

Elektrodoaren ∅ 1,6 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
Mugimendua: zuzena   

Oharrak: 

− Xaflen atzealdea babestu behar da kutsatu ez 

dadin; beraz, bizkarreko babesa erabiliko dugu.   

− Gogoratu 9.1. ariketa. 

− Altzairu arruntarekin, garbiketa garrantzitsua da, 

eta altzairu herdoilgaitzarekin, askoz 

garrantzitsuagoa. 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta altzairu 

herdoilgaitzarekin bakarrik erabilitakoa; bestela, 

piezak kutsatuko ditugu. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 11.3.
Aluminioarekin soldatze-kordoiak egitea 

barne angeluan 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
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 Ondo garbitu xaflak. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

dagoen. 

 Ahal den arkurik motzena erabili behar da, eta pistola xaflarekiko, 

45º-an ipini behar da. Elektrodoa 6-10 mm atera beharko da pisto-

laren muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu,intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu), eta egin lerro 

bat xafla zahar batean, froga gisa. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia esmerilarekin; bestela, arku desegokia izango duzu. 
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11.3. ARIKETA. ALUMINIOAREKIN SOLDATZE-KORDOIAK EGITEA BARNE-ANGELUAN 

Material mota Aluminioa 

Neurriak 30 x 2 x 250 

Ekarpen-materiala Aluminioa 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa BP 

Intentsitatea 80-100 A 

Tentsioa 18-36 V 

Korronte-mota Alternoa 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungstenoa bakarrik 

Elektrodoaren ∅ 2,4 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
 
Mugimendua: zuzena edo sigi-saga oso txikiak 

eginez. 

Oharrak: 

− Sortu galda-bainu egokia beheko xaflan; hori lortu 

ondoren, eraman elektrodo-etxea soldatu 

beharreko tokira. 

− Garbitzeko eta denetarako, erabili altzairu herdoil-

gaitzezko erreminta, eta aluminiotan bakarrik 

erabilitakoa; bestela, piezak kutsatuko ditugu. 

− Gogoratu 8.1. ariketa. 
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TIGBABES GIROKO 
SOLDATZEA. ARIKETAK 11.4.
Topekako soldatzea aluminioarekin, AP 

posizioan 

O
ha

r b
al

io
ts

ua
k 

 Ondo garbitu soldatu beharko dituzun xaflak, eta eman soldatze-

puntuak, tarterik utzi gabe. 

 Hautatu elektrodo egokia, eta lanean hasi aurretik, ikusi zorrotz 

eta ondo estututa dagoen. 

 Ipini pistola xaflarekiko 75º-an. Elektrodoak 3-5 mm atera beharko 

du pistolaren muturretik. 

 Ongi ipini parametroak (gasa ireki, emaria erregulatu, intentsitate 

egokia doitu eta makinaren konexio guztiak behatu). Arkua sortu 

eta gero, mugitu elektrodoa bira txikiak eginez. Galda-bainua bi 

xafletan egin dugula egiaztatu ondoren, mugimendu zuzenarekin 

jarraitu. 

 Elektrodoa itsasten bada, kontuz, ez jarraitu soldatzen, ondo gar-

bitu salda guztia zorrozkailuarekin; bestela, arku desegokia izango 

duzu. Kontuan izan soldatzean hiru parteek (galda-bainua, elektro-

doa eta ekarpen hagatxoa) gasez ondo babestuta egon beharko 

dutela. 
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11.4. ARIKETA. TOPEKAKO SOLDATZEA ALUMINIOAREKIN, AP POSIZIOAN 

Material mota Aluminioa 

Neurriak (30 x 2 x 250) x 2 

Ekarpen-materiala Aluminioa 

Neurria ∅1,2 mm 

Soldatze-posizioa AP 

Intentsitatea 70-90 A 

Tentsioa 16-22 V 

Korronte mota  Alternoa 

Gas mota Argona 

Gas-emaria 6 l/min 

Elektrodo mota  Tungstenoa bakarrik 

Elektrodoaren ∅ 2,4 mm 

Elektrodo-etxearen inklinazioa: 

 
Mugimendua: zuzena   

Oharrak: 

− Sortu galda-bainu egokia beheko xaflan; hori 

lortu ondoren, eraman elektrodo-etxea soldatu 

beharreko tokira. 

− Erabili garbitzeko eta denetarako altzairu 

herdoilgaitzezko erreminta, eta aluminiotan 

bakarrik erabilitakoa; bestela, piezak kutsatuko 

ditugu. 

− Gogoratu 9.1. ariketa. 
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1122  SSOOLLDDAATTZZEE--AAKKAATTSSAAKK  
 

Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Oso intentsitate ahula. Gehitu intentsitatea. 

Pistolaren inklinazioa handiegia. Hautatu behar den inklinazioa. 

Hariaren abiadura desegokia. 
Handitu gurpiltxoen presioa. Behatu 

entxufea eta gidariak. 

Alboko mugimendua egitea. Bideratu arkua erpinera. 

Hari-abiadura handiegia. 
Moteldu abiadura, berotasuna handiagoa 

izan dadin. 

Hari-abiadura motelegia. 

Saia zaitez galda-bainuak ez diezaion 

aurrea har arkuari. Bestela, nekez 

sartuko da. 

Bi xaflen arteko tarte txikiegia. 
Ipin ezazu tarte handiagoa, errazago 

sartzeko. 

S
ar

tz
e 

es
ka

sa
 

Alakaren angelua itxiegia. Handitu alakaren angelua. 
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Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Hari koipetsua. 
Koipea garbitu soldadurarekin hasi 

baino lehen,. 

Herdoildutako haria. Ez erabili. 

Oinarri-metala margoekin. Pasatu rotaflexa. 

Oinarri-metala sufre gehiegirekin. Erabili manganeso asko duen haria. 

Oinarri-metala herdoilduta. Kendu herdoila. 

Gasa hezetasunekin. Ez erabili gas hori. 

Gas-babesle gutxiegi. 
Gehitu gasaren emaria. Normalena: 

12-14 l/min. 

Hari askea handiegia. Hari askearen tamaina: 10-20 mm. 

Pistolaren muturra zipriztinez betea. Garbitu maiz, gasa erraz atera dadin. 

Pistolaren inklinazioa behar baino 

handiagoa. 

Erabil ezazu pistolaren inklinazio 

egokia. 

Hariaren manganeso eta silizio 

kantitatea beharrezkoa baino txikiagoa.

Hautatu hari egokia. 

 

P
or

os
ita

te
a 

Haizea dabilen lekuan egotea. 
Ez egin soldadurarik haizea dabilen 

lekuetan. 
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Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Intentsitate handiegia. Gutxitu intentsitatea. 

Tentsio handiegia. Gutxitu tentsioa. 

Hari-abiadura motelegia. Handitu abiadura. 

Hari-abiadura irregularra. Izan dadila abiadura etengabea.  

Hari-aitzinapen desegokia. 

Handitu gurpiltxoen presioa. Behatu 

entxufea eta gidariak. Alda itzazu 

gaizki badaude. 

Arkua handiegia. Gutxitu 3 mm-ra. 

Pistolaren gehiegizko inklinazioa. Ipin ezazu pistola behar den posizioan.

Itx
ur

a 
es

ka
se

ko
 k

or
do

ia
 

Oinarri-metala beroegia. 
Hozten utzi hurrengo kordoia egin 

baino lehen. 
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Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Intentsitate handiegia. 
Gutxitu intentsitatea, xafla hainbeste 

berotu ez dadin. 

Hariaren diametroa handiegia. Soldatu diametro txikiagoko hariaz. 

Pistolaren inklinazioa handiegia. 
Egin ezazu Behar den inklinazioaz 

soldadura. 

Abiadura handiegia. Murriztu abiadura. 

Tentsio handiegia. Gutxitu tentsioa. 

Xafla-posizio ezegokia. Ipini xafla posizio egokian. 

H
oz

ka
da

k 

Alboko mugimendu azkarregia. 

Moteldu alboko mugimendua, eta 

gelditu pixka batean kordoiaren 

muturretan. 
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Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Egitura zurrunegia. 

Ez daitezen zurrunegi lotuta egon 

soldatuko diren piezak, xaflak nahiko 

banatuta jarri, soldatu eta gero lehengora 

itzul daitezen. 

Oinarrizko materiala zikina egotea, 

koipez, pinturaz edo olioz. 
Ondo garbitu xaflak soldatu baino lehen. 

Intentsitate handiegia. Gutxitu intentsitatea. 

Lepo-altuera txikiko kordoia. 
Murriztu aitzinapen-abiadura, lepo-altuera 

handiagotu dadin. 

Kordoi bakar batean material 

gehiegi utzita. 

Alaka handiegia bada, ez egin birkarga 

kordoi bakar batekin; erabili iraganaldi 

anitzeko prozedura. 

Sufre asko duten materialak 

erabiltzea. 
Erabili hari egokiak. 

Karbono asko duten materialak 

erabiltzea. 

Berotu itzazu piezak aurrez. Erabili korronte 

ahula, oinarri-materiala eta guk gehitu 

duguna nahas ez daitezen. 

Hozte-abiadura azkarregia. Aurrez berotu piezak. 

 

P
itz

ad
ur

ak
 

 

Egitura zurrunegia. 

Ez daitezen zurrunegi lotuta egon 

soldatuko diren piezak, xaflak nahiko 

banatuta jarri, soldatu eta gero lehengora 

itzul daitezen. 
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Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Hezetasuna duen gasa erabiltzea. Erabili gas lehorra. 

Arku luzeegia. 3 mm-ko luzera izan behar du arkuak. 

Intentsitate handiegia. Gutxitu intentsitatea. 

Tentsio handiegia. 
Gutxitu tentsioa.Tentsio handiegiarekin 

zipriztinak oso lodiak izaten dira. 

Minus polaritatean egotea. Alda iezaiozu polaritatea pistolari. 

Hari aske handiegia. 
Txikitzen bada, zipriztinak ere 

murriztuko dira. 

Abiadura motelegia. 

Handitu abiadura.0,6 m/min-ko 

abiaduratik beherakoetan, zipriztin 

gehiago ateratzen da.  

Zi
pr

iz
tin

ak
 

Pistolaren inklinazio desegokia 

erabiltzea. 
Eman inklinazio egokia. 
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Akatsak Zergatiak Konponbideak 

Intentsitate handiegia. Gutxitu. 

Arkua gertuegi. Altxatu arkua. 

Hari-mugimendu motelegia. Bizkortu mugimendua. 

Xaflen ertzak banatuegiak. Elkartu ertzak. 

Zu
lo

ak
 x

af
le

ta
n 

Oinarrizko metala beroegia. Hozten utzi. 
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1133  SSOOLLDDAATTZZEE--TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIAA  
 

 Alaka: chaflán 

 Altzairu herdoilgaitz: acero inoxidable 

 Barne-angeluko soldatzea: soldadurae en ángulo interior 

 Betetze-kordoi: cordón de relleno 

 Bizar: rebaba 

 Doitu: ajustar 

 Ekarpen-material: material de aportación 

 Emari: caudal 

 Erlaitz-posizio: posición en cornisa 

 Erpin: vértice 

 Erro-kordoi: cordón de raíz 

 Ertzak galdatu: fundir los bordes 

 Gainjarrerako soldatzea: soldadura a solape 

 Galdatu: fundido 

 Goranzko posizio bertikala: posición vertical ascendente 

 Higidura: movimiento 

 Hozkada: mordedura 

 Pitzadura: grieta 

 Profil: perfil 

 Sabai-posizio: posición bajo techo 

 Sartze: penetración  

 Sigi-saga: zig-zag 

 Topekako soldatzea: soldadura a tope 

 Xafla: chapa 

 Zipriztinak: proyecciones 

 Zirkuitulabur: cortocircuito 



�������
���	���


