
Soldadura en atmosfera protexida

Duración: 261 horas.

Este módulo está dividido nas seguintes unidades formativas:

 UF1: Soldaxe TIG

 UF2: Soldaxe MAG/MIG

 UF3: Procesos especiais

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de 
produción, que abrangue aspectos como:

 Preparación de equipamentos de soldaxe.

 Posta a punto de máquinas.

 Execución de procesos de soldadura, recarga e proxección por arco.

 Mantemento de usuario ou de primeiro nivel.

máis información

Unidade formativa 1: soldaxe TIG

Código: MP0094_13. 



Duración: 100 horas.

Nesta unidade traballaras coas seguintes modalidades:  

TIG aceiro carbono

TIG aceiro inoxidable

TIG aluminio



Así mesmo terás que ser capaz de:

 Organizar  o traballo na execución da soldadura TIG, analizar planos, folla de 
procesos ou procedementos de soldadura, e elaborar  a documentación necesaria

Preparar  os equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital) e 
identifica os parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación 
coas características do produto que se pretenda obter. 

Soldaron equipamentos de soldaxe por TIG, manual e automático (orbital), e relaciona 
o seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto 
final. 

Realizar o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe TIG e os seus 
accesorios,  en  relación  coa  súa  funcionalidade  así  como  cumprir   as  normas  de 
prevención  de  riscos  laborais  e  de  protección  ambiental,  e  identificar  os  riscos 
asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

Unidade formativa 2: soldaxe MAG/MIG

Código: MP0094_23. 

Duración: 100 horas. 

Nesta unidade traballaras coas seguintes modalidades:

MAG aceiro carbono



MIG aluminio

FCAW sóldeo con arame tubular

Así mesmo terás que ser capaz de:



Organizar  o traballo na execución da soldadura MAG,MIG, FCAW ,analizar planos, 
folla de procesos ou procedementos de soldadura, e elaborar a documentación 
necesaria.

Preparar os equipamentos de soldaxe por MAG,MIG, FCAW e identificar os 
parámetros, os gases e os consumibles que se deban regular en relación coas 
características do produto que se pretenda obter.

. Opera con equipamentos de soldaxe por MAG/MIG, e relaciona o seu funcionamento 
coas condicións do proceso e coas características do produto final.

Realizar  o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de soldaxe MAG/MIG e 
os seus accesorios, en relación coa súa funcionalidade,así como cumprir as normas 
de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Unidade formativa 3: procesos especiais

Código: MP0094_33. 

Duración: 61 horas. 

Nesta unidade traballaras coas seguintes modalidades:

SAW

Robots plasma



Ultrasóns

Así mesmo terás que ser capaz de:

Organizar  o  traballo  na  execución  da  soldaduras  especiais  (SAW,  robots,  plasma, 
fricción, indución, ultrasóns, etc.) e na proxección por arco, analizar planos, folla de 
procesos ou procedementos de soldadura e proxeccións, e elaborar a documentación 
necesaria. 

Preparar  os  equipamentos  de  soldaxe  especiais  (SAW,  robots,  plasma,  fricción, 
indución, ultrasóns, etc.) e os de proxección por arco, e identificar os parámetros, os 



gases e os consumibles que se deban regular,  en relación coas características do 
produto que se pretenda obter. 

Programar  robots de soldadura, para o que analizaras as especificacións do proceso 
e os requisitos do produto. 

Operar  con equipamentos de soldaxe especiais (robots, plasma, fricción, indución, 
ultrasóns, etc.) así como cos de proxección por arco de xeito manual, e relaciona o 
seu funcionamento coas condicións do proceso e coas características do produto final. 

Realizar  o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos de (SAW, robots, plasma, 
fricción, indución, ultrasóns, etc.) e os seus accesorios, en relación coa súa 
funcionalidade,así como cumprir as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr.


