
ی سازی، خصوصاً در زمینهجوشکاری فرآیند اتصال دو قطعه فلز به یکدیگر است. جوشکاری عملیاتی پرکاربرد در صنعت ساختمان

 یی آچاره ارائه دهندهی دارد. مجموعهشود؛ بنابراین، شغلی حساس است که نیاز به آموزش جوشکاری ساختمان، محسوب میسازه

 .ترین متخصصان است. در نتیجه، با ما همراه باشیدترین زمان به دست مجربدر سریع خدمات جوشکاری و آهنگری

 

 های آموزش جوشکاری کدامند؟روش

ری جوشکاری اولین قدم برای ی ورود به بازار کار آن است؛ بنابراین، یادگیجوشکاری شغلی تخصصی است که دانش و مهارت الزمه

کسب دانش در این حرفه است. تمرین عملی موارد آموزش داده شده نیز در کسب مهارت شما مؤثر است. در نتیجه، اگر به جوشکاری 

دانید از کجا شروع کنید، با ما در مطلب آموزش جوشکاری صفر تا صد همراه باشید؛ چون، آموزش جوشکاری مندید اما نمیعالقه

ویری برای مبتدیان در این حرفه مهم است. در نهایت، سه روش اصلی برای آموزش حرفه به صورت تئوری و عملی وجود دارد تص

 :شودکه در ادامه معرفی می

 های جوشکاری از طریق مدارس و دانشگاهتحصیل در رشته 

 های خصوصیهای آزاد و آکادمیی جوشکاری از طریق دورهتحصیل در رشته 

  ی جوشکاری از طریق شاگردی استاد جوشکاریدر رشتهتحصیل 



 

 ابزارآالت جوشکاری کدامند؟

ای است؛ شناخت ای ابزارآالت مخصوص به خودش را دارد. شناخت ابزارآالت اولین قدم در آموزش هر شغل و حرفههر شغل و حرفه

ری شامل ابزارهای ایمنی آن نیز جوشکا ابزارآالت جوشکاری نیز اولین قدم در آموزش جوشکاری به صورت تخصصی است. ابزار

 .شود. در نتیجه، اگر تمایل به شناخت ابزارآالت جوشکاری دارید، با ما در این مطلب همراه باشیدمی

 گیره

ی جوشکاری ابزاری مؤثر بر دقت کار وارد هستید، گیرهمهم در روند عملیات جوشکاری است. اگر تازه ی جوشکاری ابزاریگیره

شود. گیره موجب باال رفتن کند و مانع تکان خوردن آنها میی جوشکاری موقعیت اجزای جوشکاری را تثبیت میشماست. گیره

 :شودی جوشکاری در ادامه معرفی مییرهشود. مزایای استفاده از گسطح ایمنی در هنگام کار نیز می

 باال بردن کیفیت جوشکاری 

 تثبیت محل جوشکاری 

 ارتقا سطح ایمنی جوشکاری 

 سرعت بخشیدن به روند جوشکاری 

 و … 



 

 مشعل

ترین ابزارآالت جوشکاری است که های جوشکاری را دارد؛ بنابراین، یکی از مهمی تنظیم و کنترل میزان گازمشعل جوشکاری وظیفه

 .ترین آنهاستمتعددی دارد که مشعل فشار مساوی معروف های جوشکاری انواعدهد. مشعلکیفیت جوشکاری را تحت تأثیر قرار می



 

 دستگاه فرز و سنباده

کار با دستگاه فرز نیاز  شود.دستگاه فرز و سنباده برای تمیز کردن و مسطح کردن سطح فلزها پیش و پس از جوشکاری استفاده می

 .شودی دستی انجام میهای سادهبه آموزش مجزا دارد. در نتیجه، آموزش جوشکاری به افراد مبتدی با سنباده



 

 ماسک و عینک مخصوص

ی حفظ ایمنی صورت شما ی عینک مخصوص دارد. ماسک جوشکاری وظیفهای مشابه به وظیفهفهماسک مخصوص جوشکاری وظی

شود و ها با دست در برابر صورت نگه داشته میهای حاصل از جوشکاری را دارد. ماسک انواعی دارد. برخی از ماسکدر برابر جرقه

 .شوند و کاله مانند هستندها بر روی سر سوار میبرخی از ماسک

جوش چشم »گویند: اید که میی حفظ ایمنی چشمان شما در برابر جوش را دارد. حتماً شنیدهعینک مخصوص جوشکاری وظیفه

های آن موجب آسیب دیدن چشم های حاصل از جوشکاری و اشعهدر نتیجه، جوشکاری عملیاتی خطرناک است؛ جرقه«. زندرا می

های های جوشکاری انواع متعددی دارد که شمارهشما خواهد شد. عینکشود و عینک جوشکاری مانع آسیب دیدن چشم می

 .گوناگونی دارند



 

 دستکش و لباس مخصوص

کنند. در هنگام جوشکاری برای خود انتخاب میی جوشکاری را دستکش و لباس مخصوص جوشکاری مناسب افرادی است که حرفه

ها و قطعات ریز فلز بر روی دست و لباس زیاد است؛ بنابراین، حفظ ایمنی بدن دربرابر عملیات جوشکاری اهمیت احتمال پرتاب جرقه

ی جوشکاری معموال هاهای مخصوص استفاده کنید. لباسکند. بهتر است برای جلوگیری از صدمه دیدن لباس خود از لباسپیدا می

 .ضخیم هستند



 

 مراحل آموزش جوشکاری صفر تا صد چگونه است؟

مراحل جوشکاری ساده اما خطرناک است. آموزش جوشکاری پیش از اقدام به جوشکاری خودسرانه الزامی است؛ بنابراین، اگر فرصت 

آهنگری با کمترین قیمت  ی خدمات جوشکاری وآموزش جوشکاری ندارید، حتما از نیروی متخصص کمک بگیرید. آچاره ارائه دهنده

ی آچاره ثبت کنید ترین جوشکاران است. اگر نیاز به خدمات جوشکاری دارید، کافیست سفارش خود را در مجموعهبه دست مجرب

 :شودو منتظر تماس متخصصان مجرب آچاره باشید. در ادامه، مراحل آموزش جوشکاری صفر تا صد بیان می

 ی اول آموزش جوشکاریمرحله

ی مناسب کار کنید و از وسایل ایمنی استفاده کنید. استنشاق بخارهای سمی ناشی از جوشکاری بسیار خطرناک کانی با تهویهدر م

ی اتاق به صورت صحیح انجام شود. قبل از شروع جوشکاری ایمنی را رعایت کنید و از ها را باز کنید که تهویهها و درباست. پنجره

 .مخصوص استفاده کنیدلباس، دستکش، عینک و ماسک 



 

 ی دوم آموزش جوشکاریمرحله

های در مورد روش جوشکاری تصمیم بگیرید. روشی را به کار بگیرید که آموزش جوشکاری آن را دیده باشید. اگر آموزش روش

ترین روش جوشکاری برای ترید را انتخاب کنید. جوشکاری قوس فلزی با گاز متداولاید، روشی که با آن راحتا دیدهمختلف ر

تر هستند. جوشکاری با گاز تنگستن تر و آسانها ارزانمبتدیان است. تجهیزات جوشکاری قوس فلزی با گاز نسبت به سایر روش

 .ی با گاز است؛ بنابراین، اگر مبتدی هستید، این روش را انتخاب نکنیدتری نسبت به جوشکاری قوس فلزروش پیچیده

 ی سوم آموزش جوشکاریمرحله

های متصل به دستگاه جوشکاری را بررسی کنید و از ها و سیمدستگاه جوش قوس فلزی با گاز خود را به درستی آماده کنید. لوله

ی تفنگ جوشکاری دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که سیم به درستی از نوک تفنگ سالم بودن آنها مطمئن شوید. ماشه

 .خارج شده است



 

 ی چهارم آموزش جوشکاریمرحله

ی ی اتصال به زمین جوشکاری را به دقت وصل کنید؛ چون، ممکن است در حین جوشکاری خود دچار برق گرفتگی شوید. گیرهگیره

 .شود وصل شوده از دستگاه جوشکاری شما خارج میانعطافی ک اتصال به زمین باید به شلنگ قابل

 ی پنجم آموزش جوشکاریمرحله

دهید تعیین ی ایجاد جوش ثابت تنظیم کنید. تنظیم سرعت سیم با توجه به ضخامت فلزی که جوش میسرعت و ولتاژ سیم را برا

شود. سرعت و ولتاژ سیم را طوری تنظیم کنید که جوش تمیز باشد. اگر جوش شما ترک خورد، تنظیمات سرعت سیم خود را می

کند. آزمون و خطا بهترین روش برای به دست ر عمل میتر بهتتر روی قطعات فلزی نازکمجدد تنظیم کنید. سرعت سیم پایین

 .آوردن مهارت کافی است



 

 ی ششم آموزش جوشکاریمرحله

ی جوشکاری به این صورت است که شود. نحوه ی تفنگ دستگاه جوشکاری را فشار دهید که جوشکاری شروعی روی دستهماشه

 .ای کوچک روی فلز اجرا کنید و این کار را با آرامی انجام دهیدباید حرکات دایره



 

 ی هفتم آموزش جوشکاریمرحله

دست نگه دارید.  ۲رجه قرار دهید. تفنگ جوشکاری خود را همیشه با د ۲۰ی هنگام جوشکاری نوک تفنگ جوشکاری را در زاویه

 .های جوشکاری خود را بپوشید و نکات ایمنی را رعایت کنیددستکش



 

 ی هشتم آموزش جوشکاریمرحله

های کوچک حرکت دهید که یک مهره ایجاد کنید. مهره شکل مناسب تفنگ جوشکاری خود را به شکل دایرهدر حین جوشکاری 

 .کنید، در یک خط مستقیم جوشکاری نکنید و به صورت دایره دایره پیش برویدجوش است. هنگامی که تمرین جوشکاری می



 

 ... سخن آخر

های آگاه باشید که آموزش جوشکاری تئوری کافی نیست؛ بلکه، تمرین در این مطلب به آموزش جوشکاری در خانه پرداختیم؛ اما،

اهر شود. در نظر داشته باشید که جوشکاری فرآیندی تخصصی است که باید به دست متخصص معملی موجب کسب مهارت می

ی خدمات آهنگری و جوشکاری به دست متخصصان مجرب است. کافیست، سفارش خود را ی آچاره ارائه دهندهانجام شود. مجموعه

 .ثبت کنید که خدمات مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت دریافت کنید


