
Cursos de soldadura



Introducció
SOLGRIS i WELDGIN organitzen amb la col·laboració de RO-
TORVIC els presents cursos de formació dirigits a soldadors 
per tal de millorar i adquirir coneixements bàsics i avançats 
per soldar mitjançant els processos de soldadura MIG/MAG, 
TIG i Electrode revestit.
Els cursos estaran estructurats en 2 blocs, una part teòrica i 
una part pràctica, organitzats de la següent forma:
•  Part teòrica, 1 sessió de 4 hores (instal·lacions de WELD-

GIN,Girona)
•  Part pràctica, 2 sessions de 4 hores (total de 8 hores a RO-

TORVIC)
El calendari per als diferents cursos segons procés de solda-
dura s’adjunta al final del present document.
A més, pels soldadors que ho demanin prèviament, es pre-
sentarà la possibilitat de realitzar provetes de soldadura per 
tal d’obtenir qualificacions de soldadors segons normes EN 
ISO 9606-1 (acers) i EN ISO 9606-2 (alumini) segons proce-
diment homologat.

Objectius
Capacitar al treballador dels coneixements necessaris com a 
soldador en la modalitat  SMAW/MIG-MAG/TIG/OAW.
•  Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 

la realització de les tasques pròpies del soldador. 
•  Estudi de la simbologia y mida pràctica de la soldadura.
•  Descriure la constitució d’un sistema de soldadura per 

electrode revestit / fil / oxiacetilènica / TIG.
•  Utilització dels equips implicats en la soldadura d’aquests 

processos en compliment de la normativa de seguretat.
•  Perfils metàl·lics normalitzats.
•  Tipus d’electrodes revestits / varilles i tungstens TIG / fil / 

gasos.
•  Conservació dels electrodes a obra.
•  Seguretat i higiene.

Temari
(adaptat a cada curs segons el procés de soldadura)
1.  Principis de funcionament de la soldadura d’arc elèctric. 

Tipus de màquines: Corrent Continua i Corrent Alterna).
2.  Tipus d’electrodes (Rutil, bàsic i cel·lulòsic). Característi-

ques. Aplicació de cada tipus d’electrode.
3.  Càlcul d’intensitat a aplicar en funció del diàmetre de 

l’electrode, la posició de soldadura i el material base.
4.  Posicions de soldadura. Preparació d’unions. Tall i utilitza-

ció del soplet.
5.  Defectes típics de la soldadura (Falta de penetració, des-

bordament, falta de fusió, mossegades, etc.).
6.  Riscs de la soldadura. Equips de protecció del soldador 

(EPI´s)

Calendari i informació per la realització dels cursos
Curs de soldadura MIG/MAG: 
Teoria: Dimecres 7 de novembre, de 15h a 19h
Pràctica: Dijous 8 de novembre, de 14h a 18h
 Dilluns 12 de novembre, de 14h a 18h
Curs de soldadura d’electrode: 
Teoria: Dimarts 13 de novembre, de 15h a 19h
Pràctica: Dimecres 14 novembre, de 14h a 18h
 Dijous 15 de novembre, de 14h a 18h
Curs de soldadura TIG:  
Teoria: Dimarts 20 de novembre, de 15h a 19h
Pràctica:    Dimecres 21 novembre, de 14h a 18h
 Dijous 22 de novembre, de 14h a 18h

Preus
El preu de cada curs és de 690€ / assistent. Els cursos són bo-
nificables, demanar informació al fer la inscripció. Consultar 
preus per les qualificacions de soldadors.

Inscripció i contacte
Per a fer la inscripció i per més informació,
972 396 286 i inspection@weldgin.com

Ctra. Santa Coloma 65B
17180 Vilablareix (Girona)
+34 972 296 386
www.weldgin.com


