
 آب زیر جوشکاری

 ٍجَد تِ ؿذًذ هی تعویش آب دس ػشیعاً تایذ دیذُ خؼاست ّای وـتی وِ ٌّگاهی دٍم جْاًی جٌگ صهاى اص آب صیش جَؿىاسی

 .ًذاسد التلادی كشفِ ٍ اػت تش ّضیٌِ تؼیاس ّن اوٌَى ّن آى، وشدى تعویش تشای وـتی آٍسدى تیشٍى. آهذ

 .داًٌذ هی آتؾ اص سا جَؿىاسی هاّیت چَى داًٌذ، هی عجیة تؼیاس سا آب صیش جَؿىاسی هشدم اص تؼیاسی

 َّا خـىی، دس جَؿىاسی تشای. ًیؼت عجیثی واس آب صیش آى ؿذى سٍؿي ٍ داسد الىتشیىی لَع هاّیت جَؿىاسی ٍلی

 .ؿَد هی یًَیضُ آب تخاس آب، دس ٍ ؿَد هی یًَیذُ

 

 انواع جوشکاری زیر آب

 :ؿَد هیجَؿىاسی صیش آب تِ دٍ كَست اًجام 

 جَؿىاسی خـه .1

 .جَؿىاسی هشطَب .2

اًذ اص تشن خَسدگی ّیذسٍطًی، افت ؿذیذ دها وِ تاعث تغییشات ػاختاسی ٍ هتالَسطیىی  آثاس هٌفی جَؿىاسی هشطَب عثاست

ؿًَذ. جَؿىاسی خـه دس  ؿَد ٍ اوؼیذ ایي آلیاطّا دس آب حل هی ؿَد ٍ ّوچٌیي اوؼیظى تا عٌاكش آلیاطی تشویة هی هی

وٌذ.  گیشد ٍ داخل اتاله َّای فـشدُ ٍجَد داسد وِ فـاس داخل ٍ خاسج اتاله سا تاالًغ هی دس داخل آب اًجام هی یه اتاله

ٍ  وـتی ساتط تیي لَلِ وٌٌذ. یه ػاصًذ ٍ داخل آب، ٍ سٍی لطعِ هَسد ًظش دٍ تىِ سا تِ ّن ٍكل هی ّا سا دٍ تىِ هی اتاله

فشػتٌذ. ایي سٍؽ تشای اٍلیي تاس دس آهشیىا اًجام گشفت اها  ایي لَلِ تِ اتاله هیاتاله اػت ٍ ٍػایل هَسد ًیاص سا تِ ٍػیلِ 

وٌٌذ هـىالت جَؿىاسی هشطَب سا حل وٌٌذ چَى ػشیعتش ٍ  چَى تؼیاس پشّضیٌِ ٍ ٍلت گیش اػت داًـوٌذاى ػعی هی

 .اكیتجْیضات غَ اسصاًتش اػت. ٍػایل ایوٌی ّواى ٍػایل ایوٌی جَؿىاسی سٍی خـىی اػت تعالٍُ

 .اػت جَؿىاسی صیش آب تا كٌعت ًفت ٍ گاص گشُ خَسدُ

 

 الکترودهای جوشکاری زیر آب

الىتشٍدّای هَسد هلشف دس جَؿىاسی لَػی صیش آتی اص اًَاع اكالح ؿذُ الىتشٍدّای دػتی هعوَلی ّؼتٌذ. ػیؼتن 

وذگزاسی خاكی تشای ایي الىتشٍدّا ٍجَد ًذاسد ٍ اغلة آًْا تش اػاع ًام تجاسی ؿٌاختِ ؿذُ ٍ تش اػاع لاتلیت ٍ ػَْلت 

تشیي ایي الىتشٍدّا، الىتشٍدّای هَسد هلشف تشای فَالدّای وشتٌی/هٌگٌضی  اػتفادُ تشای جَؿىاساى واستشد یافتِ اًذ. پشهلشف

ّؼتٌذ. خَاف هىاًیىی جَؽ صیشآتی تِ ؿذت تِ عوك جَؿىاسی ٍاتؼتِ تَدُ ٍ تا افضایؾ عوك هحل جَؿىاسی، ایي خَاف 

جضیِ آب ٍ افضایؾ همذاس آى ٍ واّؾ هی یاتٌذ. تا افضایؾ عوك، فـاس افضایؾ هی یاتذ. ایي اهش تاعث ٍسٍد اوؼیظى ًاؿی اص ت

دسًتیجِ واّؾ هٌگٌض ٍ ػیلیىَى ٍ افضایؾ وشتي دس حَضچِ جَؽ ٍ ایجاد تخلخل دس جَؽ ٌّگام ػشد ؿذى آى هیگشدد. 



ّوچٌیي هوىي اػت همذاس ّیذسٍطى افضایؾ یاتذ وِ ًتیجِ آى اصدیاد تخلخل ٍ واّؾ پایذاسی لَع اػت چشا وِ دس 

یًَیضاػیَى تاالی ّیذسٍطى، پایذاسی لَع واّؾ هیاتذ. یىی دیگش اص هـىالت لاتل تَجِ دس  ّای صیاد تذلیل پتاًؼیل عوك

تاؿذ وِ سیؼه ایي پذیذُ ًیض تا افضایؾ  جَؿىاسی صیشآتی احتوال ایجاد تشوْای ّیذسٍطًی دس اثش حضَس آب ٍ سطَتت هی

ؿَد اص حؼاػیت تیـتشی  ػیذی اػتفادُ هیعوك، افضایؾ هی یاتذ. ایي هَضَع دس حالتی وِ اص الىتشٍدّای تا سٍوؾ ا

تشخَسداس اػت چشاوِ لاتلیت جزب سطَتت دس ایي ًَع پَؿؾ تیـتش تَدُ ٍ ّیذسٍطى تجضیِ ؿذُ اص ایي سطَتت تشاحتی جزب 

فلض جَؽ هزاب هیگشدد. تِ ّویي دلیل دس جَؿىاسی صیشآتی اػتفادُ اص الىتشٍدّای ًَع سٍتیلی تشجیح دادُ هیـَد. سٍوؾ 

الىتشٍدّا حاٍی هَاد هختلفی تشای تْثَد ؿشایط جَؿىاسی ٍ خَاف جَؽ هیثاؿذ. تعٌَاى هثال فشٍهٌگٌض تِ هٌظَس ایي 

جزب اوؼیظى ٍ واّؾ تخلخل ٍ تیتاًیَم ٍ تَس تذلیل تـىیل ػاختاس فشیت ػَصًی ٍ تْثَد خَاف هىاًیىی، تِ هَاد پَؿؾ 

تْثَد چمشهگی تِ هَاد پَؿؾ افضٍدُ هیـَد. جَؿىاسی صیشآتی الىتشٍد افضٍدُ هیگشدد. ّوچٌیي گاّی ًیىل تِ هٌظَس 

فَالدّایی تا اػتحىام تاالتش هعوَالً تا اػتفادُ اص الىتشٍدّای صًگ ًضى آػتٌیتی اًجام هیگیشد تا احتوال ایجاد تشن ّیذسٍطًی 

پیـگیشی  (HAZ) هتاثش اص حشاستواّؾ یاتذ. اها دس ایي حالت تایذ احتیاطْای الصم كَست گیشد تا اص ایجاد تشن دس ًاحیِ 

ؿَد. دس الىتشٍدّای دػتی هعوَالً تذلیل ووتش تَدى ػشعت ػَخت پَؿؾ الىتشٍد ًؼثت تِ رٍب هغضی آى، یه چالِ دس ػش 

الىتشٍد تـىیل هیگشدد وِ لَع، دسٍى آى گَدی وِ اص اطشاف تَػط فالوغ پَؿؾ احاطِ ؿذُ، ایجاد هیـَد. ایي پذیذُ تِ 

هزاب جذا ؿذُ اص الىتشٍد ٍ ّوچٌیي وٌتشل اًتمال آًْا ووه هیىٌذ. چالِ ػش الىتشٍد دس تحث جَؿىاسی حفاظت اص رسات 

صیشآتی تؼیاس حائض اّویت اػت.اس آًجایی وِ ایي پذیذُ تاعث پایذاسی لَع ٍ وٌتشل طَل آى هیگشدد، تذٍى حضَس آى 

تَد. تٌاتشایي تا اػتفادُ اص ایي تىٌیه جَؿىاساى  دػتیاتی تِ یه جَؽ صیشآتی لاتل لثَل ٍ هٌاػة تؼیاس هـىل خَاّذ

هیتَاًٌذ حتی دسكَست عذم ٍجَد دیذ وافی تا ٍاسد آٍسدى ووی فـاس تِ الىتشٍد، تذٍى ًیاص تِ وٌتشل طَل لَع، تا یه ًشخ 

اػت. دس  تغزیِ ثاتت جَؿىاسی سا اًجام دٌّذ. یىی اص ٍظایف پَؿؾ الىتشٍد تَلیذ اتوؼفش هحافظ دس اطشاف حَضچِ جَؽ

جَؿىاسی صیشآتی ًیض ایي پذیذُ ٍجَد داسد ٍ تذلیل ٍجَد آب، اص اّویت تؼیاس تاالتشی تشخَسداس اػت. یىی اص تفاٍتْای لَع 

صیش آب تا لَع دس َّا ایجاد حثاتْای گاص دس ًاحیِ لَع اػت. سفتاس ایي حثاتْا دس جَؿىاسی صیشآتی اص اّویت تاالیی 

 .الٍُ تش ًاپایذاس وشدى لَع هیتَاًٌذ تاعث تالطن حَضچِ جَؽ ًیض ؿًَذتشخَسداس اػت. ایي حثاتْا ع

 

 هحافظت حَضچِ جَؽ دس جَؿىاسی صیشآتی -1ؿىل 

 

تا تَجِ تِ هَاسد هطشح ؿذُ، تایذ تذاتیش ٍیظُ ای دس اًتخاب هَاد فالوغ پَؿؾ الىتشٍد تَػط ػاصًذگاى اتخار گشدد تا جَؽ 

ظش سا تعثیِ وٌذ. تؼتِ تِ خَاف هَسد ًیاص ٍ ًیض عوك آب، هوىي اػت الىتشٍد خاكی حاكل اص آًْا ویفیت ٍ خَاف هَسد ً
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تْتشیي ًتیجِ سا ایجاد ًوایذ. تشای تاییذ ویفیت دػتَسالعول ٍ ّوچٌیي تاییذ الىتشٍدّای هَسد اػتفادُ تایذ آصهًَْای خاكی 

ت ظاّشی الىتشٍدّای دػتی هعوَلی تا تـشیح ؿذُ اًذ. هْوتشیي تفاٍ AWS D3.6 اًجام ؿَد. ایي آصهًَْا دس وذ

الىتشٍدّای جَؿىاسی صیشآتی، پَؿؾ ضذ آب الىتشٍدّای صیشآتی اػت. الىتشٍدّای هَسد هلشف دس جَؿىاسی لَػی صیشآتی 

تَػط یه هَم یا پالػتیه ضذ آب پَؿؾ دادُ هیـًَذ تا فالوغ سٍوؾ الىتشٍد سا تا صهاى هلشف اص تواع تا آب هحافظت 

الل ًفَر سطَتت سا هحذٍد ػاصد. ویفیت ایي پَؿؾ تؼیاس هْن اػت. دسكَستیىِ پَؿؾ ضذ آب تطَس یىپاسچِ وشدُ ٍ یا حذ

ػطح الىتشٍد سا ًپَؿاًذُ تاؿذ، آب اص طشیك دسصّای هَجَد دسآى ًفَر وشدُ ٍ تاعث هشطَب ؿذى فالوغ الىتشٍد ٍ دس ًتیجِ 

یاد تذلیل تاال تَدى فـاس ّیذسٍػتاتیه، آب هیتَاًذ اص واّؾ ویفیت جَؽ هیگشدد. ّوچٌیي دس جَؿىاسی دس اعواق ص

پَؿـْای ًاهٌاػة عثَس وشدُ ٍ فالوغ الىتشٍد سا هشطَب ًوایذ. پَؿـْای ضذآب عالٍُ تش هَاسد هطشح ؿذُ تایذ تذٍى 

افظت اص جاگزاؿتي هَاد هضش تؼَصًذ ٍ ّوچٌیي خللی دس ؿشایط لَع ٍ اًتمال لطشات هزاب ایجاد ًٌوایٌذ. ًگْذاسی ٍ هح

پَؿؾ ضذآب ایي الىتشٍدّا تایذ تِ دلت كَست گیشد تا اص آػیة سػیذى تِ آًْا جلَگیشی گشدد. ّوچٌیي تذلیل اّویت ایي 

لیذ ؿذُ تاؿذ. ایي پَؿـْا  (WPS) هَضَع تایذ سٍؿْای جاتجایی ٍ ًگْذاسی الىتشٍدّا دس صیش آب دس دػتَسالعول جَؽ

هىاى ایجاد اتلال الىتشیىی ًیض دس ایي حالت ٍجَد ًذاسد. لزا تشای تشلشاس گشدى جشیاى ٍ ػشتاػش الىتشٍد سا فشا گشفتِ اًذ ٍ ا

ّای اًثش جَؿىاسی تش سٍی اًتْای الىتشٍد، خشاؿی دس پَؿؾ ایجاد ًوایذ.  ؿشٍع جَؿىاسی، جَؿىاس تایذ تا فـشدى دًذاًِ

ا پَؿؾ آى ًاحیِ ًیض تشداؿتِ ؿذُ ٍ لَع تشلشاس گشدد. تشای ایجاد لَع ًیض تایذ ًَن الىتشٍد سا تا فـاس تش سٍی ػطح تىـذ ت

ػاصًذگاى الىتشٍد پیـشفت لاتل هالحظِ ای دس تَػعِ ػیؼتوْای ضذ آب تشای الىتشٍدّای جَؿىاسی صیشآتی داؿتِ اًذ. 

گاى، جضئیات ٍ اطالعات ایي ػیؼتوْا هختق ػاصًذگاى آًْاػت، اها دسّشحال ًتیجِ حاكل اص هجوَع تالؿْای ایي ػاصًذ

تَلیذ ًؼل جذیذ اص الىتشٍدّای جَؿىاسی صیشآتی تا لاتلیت ایجاد جَؽ تا ویفیت تاالتش تَد. تعذادی اص هعشٍفتشیي ایي 

آٍسدُ ؿذُ وِ تشای جَؿىاسی دس توام ٍضعیتْا واستشد داسًذ. دس كَست هٌاػة تَدى  1الىتشٍدّا دس جذٍل ؿواسُ 

 .تشٍدّا داسای ظاّشی خَب ٍ خَاف هىاًیىی هٌاػة خَاّذ تَددػتَسالعول ٍ تجْیضات، جَؽ حاكل اص ایي الى

 

 لیؼت تعذادی اص هعشفتشیي الىتشٍدّای جَؿىاسی صیشآتی -1جذٍل ؿواسُ 

 

 

اػتفادُ هیگشدد وِ تاعث افضایؾ طَل عوش اًثش الىتشٍد هیـَد. الثتِ ایي  DCEN دس جَؿىاسی صیشآتی هعوَالً اص جشیاى

جَؽ تا ویفیت تاالتشی سا ایجاد ًوایذ. دسّش  DCEP ٍ هوىي اػت دس هَاسدی اػتفادُ اص جشیاىاًتخاب جٌثِ التلادی داسد 

جشیاى ٍ ٍلتاط پیـٌْادی  2كَست تْتشیي حالت تٌظین جشیاى ٍ ٍلتاط اػتفادُ اص همادیش پیـٌْادی ػاصًذُ هیثاؿذ. جذٍل 

 .ایی صیش آب ًـاى هیذّذپ 00تشای اػتفادُ اص الىتشٍدّای هعشفی ؿذُ دس جذٍل یه سا تا عوك 
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 پایی 00جشیاى ٍ ٍلتاط پیـٌْادی تشای جَؿىاسی تا عوك  -2جذٍل 
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