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های جنبه .امروزه جوشکاری در بسیار از صنایع مثل نفت و گاز کاربرد دارد

وسیع کاربرد جوشکاری باعث تبدیل آن به یکی از مهم ترین فرآیندها در 

 .استصنایع مختلف شده 

 .در زیر به برخی از کاربردهای جوش در صنایع مختلف اشاره شده است

 

 کاربرد جوشکاری برای اتصال دائم 
  اده جوشکاری برای اتصال قطعات به دانید بیشترین استفهمان طور می 

های مختلف در قطعات به کار این اتصاالت به صورت  .باشدصورت دائم می 

 Fillet  یا Grove می رود مثل: جوش

 به (Metallurgy) اتصاالت جوشکاری به علت داشتن پیوند متالورژیکی 

  باید قطعه برای جدا سازی آن  صورت مستحکم و همیشگی می باشند که

 شود که اتصالیهایی استفاده می شاین نوع اتصال برای بخ .تخریب شود

ربرد کا  .به صورت دائم و یا تحمل تنش زیادی در آن نقطه از قطعه نیاز داریم

جوشکاری به این صورت، اصلی ترین شیوه استفاده از جوشکاری در صنعت 

 .است
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 بازسازی عیوب قطعات ریختگی
 شوند دارای انقباض انجمادیید می تمام قطعاتی که به صورت ریختگی تول

 در برخی از موارد و مخصوصًا در .باشندمی  (Shrinkage) یا شیرینکیج

امکان ایجاد عیوب  میزان شیرینکیج زیاد است،قطعات با حجم باال که 

 توان از راهاین عیوب را فقط می  .حجمی به علت این پدیده وجود دارد

جوشکاری و پر کردن عیب بر طرف کرد که شیوه آن در ویدیو به صورت 

 .کامل بیان شده است
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 کاربرد جوشکاری در بازسازی قطعات فرسوده
 .باشدسازی قطعات فرسوده، جوشکاری می ها برای بازیکی از بهترین روش

 اتی که دجار فرسودگی و یا خوردگی از جوشکاری برای ترمیم و بازسازی قطع

 اتصال قطعاتی که به دلیل فرسودگی همچنین برای    .باشند استفاده می شود

 .اند نیز استفاده می شودو یا عوامل محیطی از هم جدا شده

 
 

کاربردهای  بهبود خواص موضعی قطعات از 
 جوشکاری

 باشد، از کاربردهایال قطعات نمی کاربرد جوشکاری همیشه مربوط به اتص

بسته  .شودجوشکاری برای بهبود خواص موضعی قطعات نیز استفاده می 

 نیاز به داشتن خواص مختلفی به شرایط استفاده و محیط استفاده قطعه

 .در نقاط مختلف آن دارد
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 یاز به پوششی مقاوم به سایش اّمانده که نبرای مثال می توان یک چرخ د

 ساختن این گونه چرخ دنده عمال .ای مقاوم به تنش دارد را نام بردگوشته

می توان   .با استفاده از ریخته گری و یا فرآیندهای دیگر غیر ممکن می باشد

 کرد و سپس با استفاده از فرآیند قطعه ای مقاوم به تنش را آماده سازی

 این فرآیند بر .ا سخت کاری سطحی و یا روکش کاری کردجوشکاری آن ر

 ه سایش بر روی نواحی سطحی می شودروی قطعه باعث ایجاد مقاومت ب

  یا در شرایطی که نیاز ؛ و در همین حین مرکز قطعه به تنش مقاوم می ماند

 می  هایی که در دریا قرار می گرند( داریم،به مقاومت به خوردگی )مثل لوله

 از جوشکاری استفاده کرد که هزینهکاری سطح لوله با استفاده  وکشتوان از ر

 .دهدتولید را کاهش و بازده آن را به شدت افزایش می 
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 استفاده از جوشکاری در هنر 
 اری برای مقاصد مختلف مثل اتصال،در هنر نیز از فرایندهای جوشک

 جوشکاری در هنر باعثاستفاده از  .شودکاری و یا غیره استفاده می روکش

 ها به همهای مختلف و اتصال آن س ایجاد انعطاف در تولید قطعات با جن

کاری و ایجاد سطوح با خواص و ظاهرهای و یا به صورت دیگر برای روکش

 ده از جوشکاری امکان ایجاد اشکالهمچنین استفا .مختلف شده است

به هم فراهم کرده  ترپیچیده هنری را با استفاده از اتصال قطعات ساده

 . است
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