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الکترودهاي مورد مصرف در جوشکاري قوسي زیر آبي از انواع اصالح شده 
الکترودهاي دس��تي معمولي هستند. سیستم کدگذاري خاصي براي این 
الکترودها وجود ندارد و اغلب آنها بر اس��اس نام تجاري شناخته شده و بر 

اساس قابلیت و سهولت استفاده براي جوشکاران کاربرد یافته اند.
پرمصرف تری��ن این الکترودها، الکترودهاي م��ورد مصرف براي فوالدهاي 
کربني/منگنزي هس��تند. خواص مکانیکي جوش زیرآبي به شدت به عمق 
جوش��کاري وابس��ته بوده و با افزایش عمق محل جوشکاري، این خواص 
کاه��ش مي یابند. با افزایش عمق، فش��ار افزایش مي یاب��د. این امر باعث 
ورود اکس��یژن ناش��ي از تجزیه آب و افزایش مقدار آن و درنتیجه کاهش 
منگن��ز و س��یلیکون و افزایش کربن در حوضچه ج��وش و ایجاد تخلخل 
در جوش هنگام س��رد ش��دن آن میگردد. همچنین ممکن اس��ت مقدار 

هی��دروژن افزایش یابد که نتیجه آن ازدیاد تخلخل و کاهش پایداري 
قوس اس��ت چرا که در عمق هاي زیاد بدلیل پتانس��یل یونیزاس��یون 

باالي هیدروژن، پایداري قوس کاهش میابد.
یکي دیگر از مشکالت قابل توجه در جوشکاري زیرآبي احتمال ایجاد 
ترکهاي هیدروژني در اثر حضور آب و رطوبت میباشد که ریسک این 
پدیده نیز با افزایش عمق، افزایش مي یابد. این موضوع در حالتي که 
از الکترودهاي با روکش اسیدي استفاده میشود از حساسیت بیشتري 
برخوردار است چراکه قابلیت جذب رطوبت در این نوع پوشش بیشتر 
بوده و هیدروژن تجزیه ش��ده از این رطوبت براحتي جذب فلز جوش 

مذاب میگردد.

الکترودهاي
جوشکاري زیر آبي
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به همین دلیل در جوش��کاري زیرآبي استفاده از الکترودهاي نوع روتیلي 
ترجیح داده میشود. روکش این الکترودها حاوي مواد مختلفي براي بهبود 
ش��رایط جوش��کاري و خواص جوش میباش��د. بعنوان مثال فرومنگنز به 
منظور جذب اکس��یژن و کاهش تخلخل و تیتانیوم و بور بدلیل تش��کیل 
س��اختار فریت س��وزني و بهبود خواص مکانیکي، به مواد پوشش الکترود 
اف��زوده میگردد. همچنین گاهي نیکل ب��ه منظور بهبود چقرمگي به مواد 

پوشش افزوده میشود.
جوش��کاري زیرآب��ي فوالدهایي با اس��تحکام باالتر معموال با اس��تفاده از 
الکتروده��اي زنگ نزن آس��تنیتي انج��ام میگیرد تا احتم��ال ایجاد ترک 
هیدروژني کاهش یابد. اما در این حالت باید احتیاطهاي الزم صورت گیرد 

تا از ایجاد ترک در ناحیه متاثر از حرارت )HAZ( پیشگیري شود.
در الکترودهاي دس��تي معموال بدلیل کمتر بودن سرعت سوخت پوشش 
الکترود نسبت به ذوب مغزي آن، یک چاله در سر الکترود تشکیل میگردد 
که قوس، درون آن گودي که از اطراف توسط فالکس پوشش احاطه شده، 
ایجاد میش��ود. این پدیده به حفاظت از ذرات مذاب جدا ش��ده از الکترود 
و همچنین کنت��رل انتقال آنها کمک میکند. چاله س��ر الکترود در بحث 
جوش��کاري زیرآبي بسیار حائز اهمیت است.ار آنجایي که این پدیده باعث 
پایداري قوس و کنترل طول آن میگردد، بدون حضور آن دستیابي به یک 
جوش زیرآبي قابل قبول و مناس��ب بسیار مش��کل خواهد بود. بنابراین با 
استفاده از این تکنیک جوشکاران میتوانند حتي درصورت عدم وجود دید 
کافي با وارد آوردن کمي فشار به الکترود، بدون نیاز به کنترل طول قوس، 

با یک نرخ تغذیه ثابت جوشکاري را انجام دهند.
یکي از وظایف پوشش الکترود تولید اتمسفر محافظ در اطراف حوضچه جوش 
اس��ت. در جوش��کاري زیرآبي نیز این پدیده وجود دارد و بدلیل وجود آب، از 
اهمیت بسیار باالتري برخوردار است. یکي از تفاوتهاي قوس زیر آب با قوس 
در هوا ایجاد حبابهاي گاز در ناحیه قوس است. رفتار این حبابها در جوشکاري 
زیرآبي از اهمیت باالیي برخوردار است. این حبابها عالوه بر ناپایدار کردن قوس 

میتوانند باعث تالطم حوضچه جوش نیز شوند.

شکل 1- محافظت حوضچه جوش در جوشکاري زیرآبي
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با توجه به موارد مطرح شده، باید تدابیر ویژه اي در انتخاب مواد فالکس 
پوش��ش الکترود توس��ط س��ازندگان اتخاذ گردد تا ج��وش حاصل از آنها 

کیفیت و خواص مورد نظر را تعبیه کند.
بس��ته به خواص م��ورد نیاز و نیز عمق آب، ممکن اس��ت الکترود خاصي 
بهترین نتیجه را ایجاد نماید. براي تایید کیفیت دس��تورالعمل و همچنین 
تایی��د الکترودهاي مورد اس��تفاده باید آزمونهاي خاصي انجام ش��ود. این 

آزمونها در کد AWS D 3.6 تشریح شده اند. 
مهمتری��ن تف��اوت ظاهري الکترودهاي دس��تي معمولي ب��ا الکترودهاي 
جوشکاري زیرآبي، پوشش ضد آب الکترودهاي زیرآبي است. الکترودهاي 
مورد مصرف در جوش��کاري قوسي زیرآبي توس��ط یک موم یا پالستیک 
ضد آب پوش��ش داده میشوند تا فالکس روکش الکترود را تا زمان مصرف 
از تماس با آب محافظت کرده و یا حداقل نفوذ رطوبت را محدود س��ازد. 
کیفیت این پوش��ش بسیار مهم اس��ت. درصورتیکه پوشش ضد آب بطور 
یکپارچه س��طح الکترود را نپوشانده باش��د، آب از طریق درزهاي موجود 
درآن نفوذ کرده و باعث مرطوب شدن فالکس الکترود و در نتیجه کاهش 
کیفیت جوش میگردد. همچنین در جوش��کاري در اعماق زیاد بدلیل باال 
بودن فشار هیدروستاتیک، آب میتواند از پوششهاي نامناسب عبور کرده و 
فالکس الکترود را مرطوب نماید. پوششهاي ضدآب عالوه بر موارد مطرح 
شده باید بدون جاگذاشتن مواد مضر بسوزند و همچنین خللي در شرایط 

قوس و انتقال قطرات مذاب ایجاد ننمایند.
نگهداري و محافظت از پوشش ضدآب این الکترودها باید به دقت صورت 
گیرد تا از آسیب رسیدن به آنها جلوگیري گردد. همچنین بدلیل اهمیت 
این موضوع باید روش��هاي جابجایي و نگه��داري الکترودها در زیر آب در 

دستورالعمل جوش )WPS( قید شده باشد.
این پوشش��ها سرتاس��ر الکت��رود را فرا گرفت��ه اند و ام��کان ایجاد اتصال 
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الکتریک��ي نیز در این حالت وجود ندارد. ل��ذا براي برقرار گردن جریان و 
ش��روع جوشکاري، جوشکار باید با فش��ردن دندانه هاي انبر جوشکاري بر 
روي انتهاي الکترود، خراشي در پوشش ایجاد نماید. براي ایجاد قوس نیز 
باید نوک الکترود را با فش��ار بر روي س��طح بکشد تا پوشش آن ناحیه نیز 

برداشته شده و قوس برقرار گردد.
س��ازندگان الکترود پیشرفت قابل مالحظه اي در توسعه سیستمهاي ضد 
آب براي الکترودهاي جوش��کاري زیرآبي داش��ته اند. جزئیات و اطالعات 
این سیس��تمها مختص س��ازندگان آنهاس��ت، اما درهرحال نتیجه حاصل 
از مجموع تالش��هاي این س��ازندگان، تولید نس��ل جدی��د از الکترودهاي 
جوش��کاري زیرآبي ب��ا قابلیت ایجاد جوش با کیفی��ت باالتر بود. تعدادي 
از معروفتری��ن ای��ن الکترودها در جدول ش��ماره 1 آورده ش��ده که براي 

جوش��کاري در تم��ام وضعیتها کارب��رد دارند. در صورت مناس��ب بودن 
دس��تورالعمل و تجهیزات، جوش حاصل از ای��ن الکترودها داراي ظاهري 

خوب و خواص مکانیکي مناسب خواهد بود.
در جوشکاري زیرآبي معموال از جریان DCEN استفاده میگردد که باعث 
افزای��ش طول عمر انبر الکترود میش��ود. البته این انتخاب جنبه اقتصادي 
دارد و ممکن است در مواردي استفاده از جریان DCEP جوش با کیفیت 
باالتري را ایج��اد نماید. درهر صورت بهترین حالت تنظیم جریان و ولتاژ 
اس��تفاده از مقادیر پیش��نهادي سازنده میباش��د. جدول 2 جریان و ولتاژ 
پیشنهادي براي اس��تفاده از الکترودهاي معرفي شده در جدول یک را تا 

عمق 50 پایي زیر آب نشان میدهد. 

جدول شماره 1- لیست تعدادي از معرفترین الکترودهاي جوشکاري زیرآبي

جدول 2- جریان و ولتاژ پیشنهادي براي جوشکاري تا عمق 50 پایي
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