
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

welding 
underwater 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  ریز  یبا جوشکار  ییآشنا
 آب



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

   آب ریز   یجوشکار  خچهیتار  .1
  آب  ریز  یموارد استفاده از جوشکار  .2
 آب و راه حل آن ها ریز  یخطرات جوشکار  .3
 آب  ریز  یجوشکار  یانواع روش ها .4

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

در   یبا جوشکار  ی آب تفاوت چندان ریز یکه جوشکار  دیجالب است بدان
دانند؛ اما  ی را از آتش م یجوشکار  تیمردم ماه  اکثر .ندارد ی خشک

هوا  ی در خشک یجوشکار  یبرا .دارد ی کی قوس الکتر تیماه یجوشکار 
 نیبه ا دیبا البته .شود ی م  زهیونیآب، بخار آب  ریشود؛ اما در ز ی م  زهیونی

  نهیمهارت در زم اد،یعالوه بر دانش و مهارت ز دیتوجه کرد که جوشکار با
رشته خطرناک بوده  نی توان گفت که ا ی م پس .داشته باشد زین ی غواص 

 .دارد اجیاحت یادیز  نی به مهارت و تمر

 .پرداخت میآب خواه ریز یدر مورد جوشکار  ی جامع   حیادامه به توض در

 

 آب ر ی ز  یجوشکار  خچهی تار  1#

  نیبه نام کنستانت ی روس ی توسط شخص 1932آب در سال  ریز یجوشکار 
 ی زمان کشت   نیا در .بار انجام شد نینخست یبرا اهیس  یایدر در  نوف یخر

با وجود جنگ  نیهمچن .کردند دا یپ ازین ریشده و به تعم بیها دچار آس
 در شدند تا ی م   ریتعم  نهیهز نی زمان و با کمتر نی در کمتر دی ها با ی کشت

با به کار   ایتانی بر جهینت در .بتوان دوباره از آن ها استفاده کرد طیآن شرا
حرفه   نیدوم موجب شد ا ی آب در جنگ جهان ریدر ز یجوشکار  یر یگ

  یالدیدر دهه هفتاد م ی عن یدوم  ی از جنگ جهان بعد .کند دایرواج پ دایشد
را متاثر   یی ای که اقتصاد و صنعت در ایاستخراج نفت و گاز از در لیبه دل

 .برخوردار بود ی فراوان  تیاز اهم ینوع جوشکار  نی کرده بود، ا
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  آب ری ز  یموارد استفاده از جوشکار  2#

که نتوان قطعات و  ی طیآب تنها در شرا ریدر ز یتوان گفت جوشکار   ی م
انتقال  نیهمچن انتقال داد و  یخشک و مناسب جوشکار  طیسازه را به مح

داشته باشد، مورد استفاده  یادیز یها نهیهز  گرید  ی طیسازه ها به مح
 .ردیگ ی قرار م

 :آب عبارت اند از ریز یتفاده از جوشکار جمله موارد اس از

 یسازه ها یها هیها، اسکله ها و پا ی کشت رینظ یی بخش ها  ریتعم •
 آب  ریدر ز یی ایدر

 نفت یحفار  یسکوها نصب •
 استخراج یسکوها نصب •
 آب  ریخطوط لوله ز رات یو تعم نصب •
 ها ی بدنه کشت  ریتعم •
 مانند خطوط انتقال نفت و گاز  نیسنگ یسازه ها یاجرا •

  ریز یشود که سازه ها ی منجر م  یمانند طوفان گاه  یع یحوادث طب البته
 یجوشکار  ی طیشرا نیچن در داشته باشد که ازین یو بازساز  ری آب به تعم

 .راه حل است نیآب بهتر  ریدر ز
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 آب و راه حل آن ها  ر ی ز  یخطرات جوشکار  3#

در کنار   تهیسیحرفه، قرار گرفتن آب و الکتر  نیا یپر خطر برا لیاز دل  ی کی
. به دیوارد نما ی کیتواند در فرد جوشکار شوک الکتر ی م  هم است که
 یبند قیعا ،یجوشکار  زات ی لوازم و تجه ی تمام  دیاز آن با یر یمنظور جلوگ

 .و ضد آب شوند

د که چون مورد اشاره کر نیتوان به ا ی آب م  ریز یجوشکار  گریخطرات د از
 ادیآب ز ریدر ز یمدت زمان جوشکار  اگر است، ادیفشار ز ایدر اعماق در

منظور   به جوشکار به وجود آورد و یرا برا ی شود ممکن است مشکالت 
  یی فشار زدا ندیبا استفاده از عمق سنج، فرآ دیاتفاق با نیاز ا یر یجلوگ

 .ردیصورت گ

 

 آب ری ز  یجوشکار  یانواع روش ها 4#

 ی انجام م  ریآب به دو صورت ز  ری ز یاطراف، جوشکار  طیتوجه به مح با
 :ردیپذ

 مرطوب  یجوشکار  •
 خشک  یجوشکار  •

آن است  ازمندیخشک و مرطوب ن یجوشکار  یاز روش ها کی هر  انتخاب
 .ردیقطعه، مورد توجه فراوان قرار گ اژیآب و نوع آل عمق که
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 مرطوب  یجوشکار  1-4#

انجام   ی آب طیدر مح ینوع جوشکار  نی است که ا نیا ینام گذار  نیا علت
 .ردیگ ی م

 :مرطوب عبارت اند از یجوشکار  یروش ها انواع

 ی الکترود فلز  ایبا گاز  ی قوس یجوشکار  •
 یاصطکاک یجوشکار  •
 با الکترود پوشش دار  ی قوس یجوشکار  •

 .استفاده از انواع الکترود ضد آب است ازمندیمرطوب ن یجوشکار  انجام
 توسط سطح آب قرار دارد و یبر رو  هیمنبع تغذ  ینوع جوشکار  نیا در

 .شود ی جوشکار متصل م زات یمخصوص به تجه یکابل ها

برق و الکترود   میمستق انیبه روش مرطوب از جر یدر جوشکار  جوشکار
 ینگهدار  یی الکترود، توانا ینگهدارنده ها نیهمچن .کند ی استفاده م  ی منف

 ی م  دهیسر خم  کی یگرفتن الکترود دارا یبرا از دو نوع الکترود را دارند و
 .باشند

فقط از   ،ی کربن  یفولد ها ری اتصال و تعم یبه ذکر است که برا لزم
در  دروژنیاست که ه نیآن ا لیدل  .شود ی مرطوب استفاده م  یجوشکار 
روش استفاده نشود موجب   نی از ا اگر است و ادیکم کربن ز یفولد ها

 .شود ی در جوش م ی ترک خوردگ
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 ا یو مزا بیمعا

 :مرطوب عبارت اند از یجوشکار  بی معا

 شده و کیبخار آب تفک یقوس جوشکار  ی ک ی : در نزددروژنیه .1
مرطوب   یدر جوشکار  دروژنیه یاد یمقدار ز جادی ب اامر موج نیهم

  یاز جوشکار  ی ناش  یبا گرما دروژنیمجاورت ه جهینت در .شود ی م
 .کند ی م  جادیآب ا ریز یرا در روند جوشکار  ی مشکالت

 ریتوان به موارد ز ی م یجوشکار  وبی: از جمله عیجوشکار  وبیع .2
 :اشاره کرد

o شود ی آب که موجب تخلخل م ادیز بخار. 
o ی جوش م  ی فلز که موجب بال رفتن سخت  ع ی شدن سر دهیآبد 

 .است که در اطراف فلز وجود دارد ی آب ی دگ یآبد  نیا لیشود و دل

  یجوشکار  تیفیک یجوشکار بر رو دید  یی جوشکار: کاهش توانا  دید .3
جوشکار   یمنیموجب به خطر انداختن ا ی مواقع  در بوده و رگذاریتاث
 .شود ی م

 :مرطوب عبارت اند از یجوشکار  یای مزا

 یانجام جوشکار  طیو شرا زات ی که تجه نیکمتر: به علت ا نهیهز .1
آب ساده تر  ریخشک ز یبا جوشکار  سهیآب در مقا ریمرطوب ز 

 .است ازین یکمتر  نهیهز ینوع جوشکار  نیانجام ا یبرا است،
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  یجوشکار  یبه اتاقک مخصوص برا ازیمناسب: عدم ن سرعت .2
 یی با سرعت بال ینوع جوشکار  نیا آب موجب شده که ریمرطوب ز 

 .ردیانجام گ
  چیتوان بدون ه ی مرطوب م  یبال: با استفاده از جوشکار  ی دسترس  .3

 .انجام داد یجوشکار  ات ینقاط سازه عمل ی تمام  یبر رو ی ت یمحدود 

 خشک  یجوشکار  2-4#

  ی طیمح طیکنترل شرا لیدل به .انجام شد کایبار در آمر  نیروش نخست نیا
  یبا جوشکار  سهیشده در مقا جادی جوش ا تیفیک ،ینوع جوشکار  نیدر ا

  لهیبه وس یآب، محل جوشکار  ریخشک ز یجوشکار  در  .مرطوب بهتر است
آب که   ریز ی در اتاقک ینوع جوشکار  نی ا .شود ی م یبندمحفظه آب  کی

 .شود ی فشرده است، انجام م یهوا یدارا

 نیب .فشرده، تعادل فشار داخل و خارج اتاقک است یوجود هوا لیدل
لوله   نیتوسط ا  ازیمورد ن لیلوله رابط قرار دارد و وسا کی و اتاقک  ی کشت

تنفس   یمطبوع برا ی طیاتاقک ها مح نیا در .شود ی به اتاقک فرستاده م 
 .گروه جوشکاران وجود دارد

 جهیشده در نت  دیتول ی سم  یگازها شود؛ ی انجام م یکه جوشکار  ی هنگام
 .شود ی م هیتخل رونیاتاقک ها به طور مرتب به ب نیجوش توسط ا ندیفرا

 :شود  ی م یبند میآب به دو دسته تقس ری خشک ز یجوشکار 

 ی تحت فشار اتمسفر  یجوشکار  •
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 آب  کیدرواستات یتحت فشار ه یجوشکار  •

 ا یو مزا بیمعا

 :خشک عبارت اند از یجوشکار  بی معا

  زات یتجه  ازمندین یروش از جوشکار  نیمخصوص: در ا زات یتجه .1
 زیساخت اتاقک مخصوص ن البته .میهست یا ده یچیمخصوص و پ

 .باشد ی م یا دهیچیپ ار یبس ندیفرآ ازمندین
 زات یبوده و تجه دهیچیکه ساخت اتاقک پ نیبال: عالوه بر ا نهیهز .2

  کیممکن است وجود  ی گاه دارد، یی بال نهیخشک، هز یجوشکار 
ساخت  جهینت در .نباشد  ی مختلف کاف  یانجام کارها یاتاقک برا
را به همراه   یی بال نهیهر محل، هز یجوشکار  یتازه برا   یاتاقک ها

 .دارد
تر   شیب ی: هر چه عمق محل جوشکار یعمق آب بر جوشکار  ریتاث .3

با  زیساخت اتاقک ن نوع استفاده شود و یاز ولتاژ بالتر  دیباشد، با
 .توجه به اعماق مختلف فرق دارد

 :خشک عبارت اند از یجوشکار  یای مزا

  ی بال: قرار گرفتن جوشکار درون اتاقک مخصوص موجب م ی منیا .1
موجب حفظ غواص در برابر   نیکار بال رفته و همچن ی من یا شود که

 .گردد ی م  انات یجر
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 یکه در روش جوشکار   نیا لی: به دلیو تنوع جوشکار  تیفیک .2
شده کمتر   دیتول دروژنی مرطوب ه یخشک نسبت به جوشکار 

 .خواهد داشت یی بال تیفی شده ک لیجوش تشک جهی نت در ،است
توان به   ی خشک م ی: در روش جوشکار طیکنترل کردن شرا امکان .3

 .کرد ی بررس یجوشکار  ات یطور کامل محل اتصال را قبل از انجام عمل
جوش   ی نیتوان به صورت ع ی م یبعد از انجام جوشکار  نیهمچن

 شده را کنترل کرد.  جادیا


