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چکیده
جوشکاری زير آب از شروع دهه هفتاد ميالدی به دليل استخراج نفت و گاز از عمق دريا به عنوان مساله ای مهم در صنعت
دريايی مطرح شد .بر حسب نوع پروژه و کيفيت مورد نظر برای جوش ،در مورد روش مناسب جوشکاری ،نوع فوالد يا آلياژ مورد
استفاده عمق مناسب برای جوشکاری و کيفيت جوش تصميم گيری می شود .نياز به دست يابی به جوش های با کيفيت باال
در زير آب ،باعث انجام تحقيقات و آزمايش های گسترده ای در اين زمينه شد و تا کنون نيز پيشرفت های قابل توجهی در
زمينه های تکنيکی و متالورژيکی جوشکاری زير آب حاصل شده است .تعمير و نگهداری نيز همواره به عنوان يکی از مشکالت
سازه های دريايی مطرح بوده است .بسياری از سازه های تخريب شده می توانند با تکنيک های جوشکاری زير آب تعمير شوند.

واژگان کليدی :جوشکاری مرطوب  ،جوشکاری خشک  ،جوشکاری بيش فشار
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 -1مقدمه
بيش از يک صد سال است که قوس الکتريکی در جهان شناخته شده و بکار گرفته می شود .اما اولين جوشکاری زير آب
توسط نيروی د ريايی بريتانيا انجام شد در آن زمان يک کارخانه کشتی سازی برای آب بند کردن نشت های موجود در پرچ
های زير کشتی که در آب واقع شده بود از جوشکاری زير آبی بهره گرفت .در کارهای توليدی که در زير آب انجام می پذيرد،
جوشکاری زير آبی يک ابزار مهم و کليدی به شمار می آيد .در سال  1۴4۱الکترود های ضد آب ويژه ای توسط وان در
ويليجن 1در هلند توسعه يافت .سازه های فرا ساحلی از قبيل دکل های حفاری چاه های نفت ،خطوط لوله و سکوهای ويژه ای
که در آب ها احداث می شوند ،در سالهای اخير به طرز چشمگيری در حال افزايش اند .بعضی از اين سازه ها نواقصی را در
عناصر تشکيل دهنده اش و يا حوادث غير مترقبه از قبيل طوفان تجربه خواهند کرد .در اين ميان هرگونه روش بازسازی و
مرمت در اين گونه سازه ها مستلزم استفاده از جوشکاری زير آبی است .
جوشکاری زير آب در زير آب توسط ذوب فلزات روسيه کنستانتين* در سال  .1۴32اختراع شد
 -2کاربرد
فرايندهای جوشکاری تقريبا در تمام صنايع توليدی و برای استفاده ساختاری به طور فزاينده مهم تبديل شده اند .اگر چه
تعداد زيادی از تکنيک های جوش در فضای در دسترس هستند ،بسياری از اين تکنيک می تواند در برنامه های دريايی و
دريايی استفاده می شود که در آن حضور آب است از دغدغهی اصلی .در اين راستا ،آن مرتبط است توجه داشته باشيد که
اکثريت بزرگی از تعمير دريايی و سطوح تراز وسط کار است در عمق نسبتا کم عمق انجام شده ،در منطقه متناوب با آب
شناخته شده به عنوان منطقه چلپ چلوپ پوشيده شده است .هر چند عددی ترين تعمير و جوشکاری کشتی شغل هستند در
عمق کم عمق انجام ،کار ترين فن آوری به چالش کشيدن تعمير در اعماق بيشتر است ،به خصوص در خطوط لوله و تعمير
شکست تصادفی  .مزايای استفاده از جوشکاری در زير آب هستند تا حد زيادی از ماهيت اقتصادی ،به دليل زير آب جوش و
نگهداری و تعمير مشاغل دريايی را دور می زند نياز به جلو و ساختار از دريا و موجب صرفه جويی در وقت با ارزش و هزينه
های اتصال خشک است  .اين روش مهم برای تعميرات اضطراری که اجازه می دهد ساختار آسيب ديده به توان با خيال راحت
به امکانات خشک برای تعمير و يا دور انداختن حمل و نقل دائمی است .جوشکاری زير آب در هر دو داخلی و محيط های
دريايی استفاده می شود ،هر چند آب و هوای فصلی جوشکاری زير آب دريايی در زمستان جلوگيری می کند .در هر دو محل،
سطح عرضه هوا به روش غواصی رايج ترين برای جوشکار زير آب است.

Khrenov
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شکل ( -)1نیروی دریایی آمریکا در حال کار

 -3اثر آب بر فرآیند های جوشکاری
فرآيند های قوسی در آب دريا نسبت به آب شيرين ،قوس نرمتر و پايدارتری دارند که به علت وجود يون های پايدار کننده
قوس در آب دريا می باشد .اين يون ها از تجزيه نمک ها در قوس حاصل می شود .عمق آب يا فشار نيز اثر قابل توجهی دارد.
افزايش فشار باعث می شود که قوس متمرکز شده و دمای هسته قوس افزايش يابد .در نتيجه ميزان نفوذ و هم چنين سرعت
انتقال حرارت به اطراف باال می رود .با توجه به اين شرايط شدت جريان در مقايسه با جوشکاری در هوا حدود  22الی 25
درصد بيشتر در نظر گرفته می شود .هم چنين به خاطر افت قابل توجه ولتاژ به خاطر طوالنی بودن کابل ها ،توان بيشتری در
دستگاه ها و تجهيزات در نظر گرفته می شود.
به خاطر تمرکز حرارتی در قوس مقداری از آب های اطراف قوس تجزيه شده و حباب های پايدار در اطراف قوس ايجاد می
کنند .اين حباب ها اثرات متفاوت ی بر جوش دارند ،از جمله می توانند به عنوان گاز محافظ برای قوس عمل کنند .از طرفی ،گاز
موجود در حباب ها منبع اصلی تخلخل در جوش نيز می باشد .به خاطر دمای باالی قوس ،مقداری از هيدروژن موجود به
صورت اتمی در می آيد .اين هيدروژن پس از جذب ممکن است باعث ايجاد ترک سرد هيدروژنی در جوش يا منطقه کنار
جوش شود.
به منظور بررسی دقيق تر تاثير آب بر فرآيندهای جوشکاری بد نيست مقايسه بين جوشکاری زير آب با جوشکاری در هوا
انجام شود:
 -1سرعت جوشکاری در اين دو حالت فرق چندانی با هم ندارد.
 -2در هر دو محيط ،شدت جريان را می توان مهمترين متغير موثر بر نفوذ در نظر گرفت .محيط جوشکاری و اندازه الکترود
اثر کمرنگ تری دارند.
 -3نفوذ ناقص و بريدگی کنار جوش جزء رايج ترين عيوب حاصل هستند.
 -4ابعاد جوش در دو حالت فرق چندانی با هم ندارد .شکل کلی جوش نيز از اين اصل پيروی می کند .بنابراين اثرات بحرانی
آب در اين مورد کمرنگ جلوه می کند.
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 -5در ولتاژ ثابت ،جوشکاری زير آب نياز به شدت جريان بيشتری دارد.
 -۱در جوشکاری زير آب درصد مواد موجود در مخلوط گازی اطراف قوس (حباب هايی تشکيل شده) در حال تغيير است.
دليل آن گرمای حاصل از قوس و تبخير آب و نيز خارج شدن حباب های بخار و گاز از آب است که فرکانس خروجی آن
ها حدودا  15حباب در ثانيه است.
 -7در جوشکاری زير آب فشار در مخلوط گازی با فشار اطراف خود برابر است ،يعنی با افزايش عمق اين فشار هم زياد می
شود.
 -8با توجه به اين که هدايت حرارتی در آب  25برابر و ظرفيت گرمايی ويژه آب نيز  3522برابر هوا است ،جوش و منطقه
تحت تاثيرش در محيط آب به سرعت سرد می شوند.

 -4طبقه بندی جوشکاری زیر آبی
جوشکاری زير آبی را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد:
 -1جوشکاری مرطوب
-2

جوشکاری خشک

 -1-4جوشکاری مرطوب

نام جوشکاری مرطوب حاکی از آن است که جوشکاری که در زير آب صورت می پذيرد ،مستقيماً در معرض محيط مرطوب
قرار دارد .در اين روش از جوشکاری از نوعی الکترود ويژه استفاده می شود و جوشکاری به صورت دستی درست مانند همان
جوشکاری که در فضای بيرون آب انجام می شود ،صورت می گيرد .آزادی عملی که جوشکار در حين جوش کاری از اين روش
دارد ،جوشکاری مرطوب را موثر تر و به روشی کارا و از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه کرده است .تامين کننده نيروی
جوشکاری روی سطح مستقر شده است و توسط کابل ها و شيلنگ ها به غواص يا جوشکار متصل ميشود.
در جوشکاری مرطوب * MMAدو مشخصه زير بکار گرفته می شود:
تامين کننده نيرو DC :
قطبيت :قطبيت منفی
اگر از جريان  DCو قطب مثبت استفاده شود ،برقکافت روی داده و سبب خراب شدگی و از بين رفتن سريع اجزاء فلزی
نگهدارنده الکترود می شود .برای جوشکاری مرطوب از جريان

 ACنيز به دليل عدم امنيت کافی و وجود مشکالتی که در

حفاظت از قوس در زير آب وجود دارد ،استفاده نمی شود.
منبع تغذيه می بايستی يک دستگاه جريان مستقيم که دارای رده بندی آمپر بين  322تا  422است ،باشد .دستگاه های
جوشکاری ژنراتور موتور اغلب برای جوشکاری مرطوب مورد استفاده قرار می گيرد .پيکره دستگاه جوشکاری می بايستی در
پايين ،زير کشتی قرار داده شده باشد .مدار جوشکاری می بايستی شامل نوعی سوئيچ مثبت باشد که معموالً از يک کليد تيغه
ای استفاده می شود و از جوشکار غواص فرمان می گيرد .کليد تيغه ای در مدار الکترود می بايستی در تمام طول جوشکاری در

)Manual Metal Arc Welding (MMA
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برابر شکسته شدن مقاوم باشد و نيز از امنيت کافی برخوردار باشد .منبع تغذيه جوشکاری می بايستی در حين فرايند
جوشکاری تنها به نگهدارنده الکترود وصل باشد .در اين روش از جريان مستقيم همراه با الکترود منفی و نيز از نگهدارنده
الکترود ويژه ای که در برابر آب عايق هستند استفاده می شود .نگهدارنده های الکترود جوشکاری که در زير آب بکار گرفته می
شوند از يک سر خميده برای گرفتن الکترود و نگه داشتن آن در خود بهره می برند و ظرفيت پذيرش دو نوع الکترود را دارد.
نوع الکترودی که به کار گرفته می شود بر طبق استاندارد  *AWSدر طبقه بندی  ۱213Eقرار گرفته است .اين الکترود
ها می بايستی ضد آب باشند و تمامی اتصاالت نيز بايد طوری عايق بندی شده باشد که آب نتواند با قسمت های فلزی
کوچکترين تماسی داشته باشد .اگر عايق بندی شکستگی داشته باشد و يا قسمتی از آن ترک داشته باشد ،آنگاه آب می تواند با
فلز رسانا تماس پيدا کرده  ،موجب ايجاد نقص و در نهايت کار نکردن قوس شود .به عالوه اينکه ممکن است خوردگی سريع
مس در قسمتی که عايق ترک خورده است ،ايجاد شود .
 -1-1-4نحوه عملکرد جوشکاری مرطوب

پروسه ی جوشکاری مرطوب در زير آب طی مراحل زير صورت می پذيرد:
قطعه کاری که قرار است جوش داده شود به يک طرف مدار الکتريکی متصل بوده و الکترود فلزی در طرف ديگر مدار .اين دو
قسمت از مدار (الکترود و قطعه کار) کمی به يکديگر نزديک شده ولی بعد از مدتی از يکديگر فاصله می گيرند .در حين نزديک
شدن الکترود به قطعه کار ،جريان الکتريکی وارد شکاف شده و باعث ايجاد يک جرقه الکتريکی پايستار می شود(قوس) و باعث
ذوب شدن فلز در آن ناحيه و شکل گرفتن حوضچه جوش می شود .در اين زمان ،نوک الکترود ذوب شده و ذره های کوچک
فلز در حوضچه مذاب جمع می شود .در طول اين عمل جريان مذابی ،نوک الکترود را پوشش داده و روکش الکترود گاز محافظ
را ايجاد می کند .که موجب استحکام بخشيدن به قوس شده و همان طور که گفته شد از جريان فلز مذاب محافظت می کند.
قوس در يک منطقه حفره مانند ذوب می شود و جوش را پديدار می سازد.
 -2-1-4مزایای جوشکاری مرطوب

جوشکاری مرطوب که در زير آب به صورت دستی صورت می گيرد ،در مرمت و بازسازی سازه های فراساحلی در سالهای
اخير به سرعت در حال رشد و گسترش است.
از جمله فوايد جوشکاری مرطوب می توان به موارد زير اشاره کرد:
 -1چند کاره بودن و داشتن هزينه کمتر در جوشکاری مرطوب باعث شده که ميل و اشتياق بيشتری به اين روش وجود داشته
باشد.
 -2برخورداری از سرعت مناسب در هنگام اجرای طرح از ديگر مزايای اين روش است.
 -3در مقايسه با جوشکاری خشک هزينه کمتری دارد.
 -4در اين روش جوشکار می تواند به قسمت هايی از سازه های فرا ساحلی دسترسی داشته باشد که با استفاده از روش های
ديگر قابل جوشکاری نيست.
)American Welding Society (AWS
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 -5احتياج به هيچ نوع محصور سازی نبوده و بنابراين زمانی نيز برای آن تلف نخواهد شد .تجهيزات و دستگاههای استاندارد
مرسوم به آسانی قابل استفاده است .
 -6به وسايل زيادی هم برای انجام يک کار جوشکاری مورد نياز نيست.

 -3-1-4معایب جوشکاری مرطوب

اگر چه جوشکاری مرطوب کاربرد گسترده ای پيدا کرده است ولی همچنان از وجود نواقصی رنج می برد ،از آن جمله می
توان به موارد زير اشاره کرد:
 -1آبديدگی سريع فلز جوشکاری دليل اين آبديدگی آبی است که در اطراف آن وجود دارد .اگرچه آبديدگی نيروی تنش
پذيری را در جوشکاری افزايش می دهد ولی ميزان کش پذيری و موثر بودن جوش را کاهش داده ،سختی و روزن داری
آن را باال می برد.
 -2توليد زياد هيدروژن حجم بسيار زيادی از هيدروژن در منطقه جوشکاری ايجاد می شود که بر اثر تفکيک بخار آب در
منطقه قوس به وجود آمده استH2 .موجود در * HAZدر فلز جوشکاری حل می شود که باعث ايجاد ترک خوردگی و
شکاف های ميکروسکوپيک می شود.
 -3از ديگر معايب آن ديد پذيری کم است .گاهی اوقات جوشکار نمی تواند به درستی منطقه مورد نظر را جوش دهد.

 -2-4جوشکاری بیش فشار† ( جوشکاری خشک)

جوشکاری بيش فشار در اتاقک های پلمپ شده در اطراف سازه يا قطعه ای که می خواهد جوشکاری شود ،استفاده می
شود .اين اتاقک در يک فشار معمولی پر از گاز می شود (که معموالً از هليوم حاوی نيم بار 5اکسيژن است) .اين جايگاه روی
خطوط لوله قرار گرفته و با هوايی مخلوط از هليو و اکسيژن که قابل تنفس باشد پر شده و در فشاری که جوشکاری آنجا
صورت می پذيرد و يا فشاری بيشتر از آن اجرا می شود .در اين روش در اتصاالت جوش بسيار با کيفيتی ايجاد می شود به
طوری که با اشعه ايکس و ديگر تجهيزات الزم ايجاد می شود .فرايند جوشکاری قوس گاز تنگستن در اين قسمت بکار گرفته
خواهد شد .محوطه زير جايگاه در معرض آب قرار دارد .بنابراين جوشکاری در محل خشکی صورت گرفته ولی در فشار هيدرو
استاتيکی آب دريا که در محيط مجاور آن قرار دارد.

 -1-2-4مزایای جوشکاری خشک

 -1ايمنی غواص جوشکاری در يک اتاقک صورت گرفته که موجب مصون ماندن جوشکار از جريانات اقيانوسی و يا احتماالً
موجودات دريايی می شود .اين جايگاه خشک و گرم از روشنايی مطلوبی برخوردار بوده و از سيستم کنترل محيط
خاصی نيز بهره می

گيرد*(ESC).

)Heat Affected Zone (HAZ

† خشک نگه داشتن محفظه تحت فشار زياد
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 -2کيفيت خوب جوش اين روش توانايی ايجاد جوش هايی را دارد که حتی می توان آن را با جوش های موجد در فضای
باز و در مجاورت هوا مقايسه کرد .دليل اين امر اينست که ديگر آبی وجود ندارد که بخواهد جوش را خاموش و يا قطع
کند .و نيز اينکه ميزان هيدروژن) (H2توليدی آن خيلی کمتر از جوشکاری های مرطوب است.
 -3کنترل سطح آماده سازی اتصال ،هم ترازی لوله ،بررسی آزمايش ضد مخرب ) † (NDTو غيره به صورت عينی کنترل و
تنظيم می شوند.
 -4آزمون غير مخرب (  )NDTآزمون غير مخرب برای محيط خشک جايگاه تسهيل شده است.

 -2-2-4معایب جوشکاری خشک

اتاقک يا جايگاه جوشکاری تجهيزات پيچيده و خدمات پشتيبانی زيادی را مستلزم می داند و خود اتاقک به طرز غير
متعارفی پيچيده است.
هزينه و ارزش مالی اين اتاقک به صورت قابل مالحظه ای باال بوده و بسته به عمق محل کار هزينه آن افزايش می يابد .عمق
محل جوشکاری در کار تاثير می گذارد ،طوری که در اعماق بيشتر جمع کردن قوس و استفاده از ولتاژ های بالتر و متناسب با
آن الزم و ضروری می باشد .انجام يک کار جوشکاری بدين شکل هزينه ای بالغ بر  82222دالر دارد .و نيز گاهی اوقات نمی
توان از يک اتاقک برای چند کار مختلف استفاده کرد ،که البته اين مشکل بستگی به نوع کارها و ميزان تفاوت آنها دارد .
 -3-2-4خطرات بغرنج

برای غواص يا جوشکار خطر شک الکتريک وجود خواهد داشت .اقدامات احتياطی که انجام شده اند عبارتند از عيق بندی
مناسب و د ر حد کافی تجهيزات جوشکاری ،بسته شدن منبع الکتريسيته درست زمانی که قوس به پايان می رسد و نيز محدود
کردن ولتاژ جوشکاری قوس فلزی دستی در مدار باز دستگاه جوشکاری .خطر ديگر توليد شدن هيدروژن و اکسيژن در
جوشکاری مرطوب توسط قوس است.
اقدام های احتياطی می بايستی در مورد بلند کردن کپسول های گاز نيز رعايت شود .به اين دليل که آنها به صورتی بالقوه
توانايی زيادی برای منفجر شدن دارا هستند  .خطر بعدی ای که سالمت يا جان جوشکار را تهديد می کند نيتروژنی است که
در فشار زياد در معرض هوا قرار گرفته و می تواند به وی آسيب برساند .اقدامات احتياطی شامل فراهم آوری يک منبع گاز يا
هوای اضطراری می شود که در کنار غواص قرار گرفته است و نيز اتاقک فشار زدايی برای جلوگيری از خفگی توسط نيتروژن
که بعد از اشباع شدن روی سطح پخش می شود.
در سازه هايی که از جوشکاری مرطوبِ زير آب استفاده می کنند ،بازرسی بعد از جوشکاری ممکن است بسيار مشکل تر از
جوشکاری هايی باشد که در محيط بيرون و در معرض هوا انجام می پذيرد .اطمينان از بی نقص بودن چنين جوشکاری هايی
به مراتب اهميت بيشتری پيدا کرده و در واقع احتمال عيب و کاستیِ ناشناخته ای پديدار شود ،وجود دارد.

)Environmental Control System (ECS
)Non-Destructive Testing (NDT
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 نتیجه گیری-5
 در زير آب مورد استفاده قرار می گرفته و هنوز هم ابن،مدت های مديدی جوشکاری مرطوب به عنوان يک تکنيک جوشکاری
 اهميت جوشکاری زير آبی، اخيراً با پيشرفت هايی که در زمينه ساخت سازه های فرا ساحلی صورت گرفته.روش مرسوم است
 اين امر منجر به توسعه يافتن روش های جوشکاری ديگر از قبيل جوشکاری.را به طرز پيش بينی شده ای باال برده است
 جوشکاری انفجاری† و جوشکاری عمودی† شده است که هم اکنون مطالب قابل قبول و کافی در اين زمينه برای، *سايشی
. ارائه وجود ندارد
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