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Abstract  

The aim of this paper is to demonstrate the influence of the single butt joint design 
of TIG welding on the thermal stresses for carbon steel type St-37. The butt welding 
was performed by V angles 30°,45°,60° and 90° and the thermal stresses analysis is 
based on the local  moving heat flux. The numerical model developed by ANSYS12 
software based on solving the three dimensional energy equation, considering moving 
heat source and temperature dependent material properties. Temperature and stresses 
distributions were obtained function of time. From the results, it is evident that the 
joint design has an important role in the welding process, when the edge angle of the 
welding region gets bigger, the faults get less due to increase of heat flux in the 
welding region. It can be concluded that the specimen with less than 6mm thickness 
can be welded without edge angle preparation, due to increase the thermal stresses 
when edge angle is evident and higher thermal stresses distribution was at edge angle 
60° and lowest thermal stresses distribution was at 90°. 
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 باستخدام قطب التنكستن على االجهادات الحرارية  تأثير تصميم وصلة اللحام
   

  الخالصة 
لفوالذ كاربوني نوع على االجهادات الحرارية  في هذا البحث تم دراسة تأثير تصميم وصلة اللحام

St-37     حيث تم اللحام بطريقة القوس الكهربائي باستخدام قطب التنكستن ووجـود غـالف غـازي
) V)30°,45°,60°,90°للحصول على وصالت لحام تناكبية واجريت لها عملية تحضير بالزوايـا  

لقد تم اعـداد  . وفق مصدر حراري متحرك ، حيث ان تحليل االجهادات الحرارية تممن جهة واحدة
ثالثية  أعتمد في النموذج العددي حل معادلة الطاقة،  ANSYS12موديل عددي من خالل برنامج 

 تغيـر الطـور  ولمصدر حراري متحرك ، لمواصفات فيزيائية متغيرة مع درجة الحـرارة،   األبعاد
ان توزيـع  . وباعتبار وجود مصدر حراري متحرك وخواص المواد معتمد على درجـة الحـرارة  

وقد تـم اسـتنتاج ان   . درجات الحرارة واالجهادات الحرارية تم ايجادها لمنطقة اللحام دالة للوقت 
ـ   ان العيـوب  تصميم حافة اللحام لها تأثير كبير على منطقة اللحام حيث كلما كبرت زاوية الحافـة ف

وقد تم االستنتاج بانه يتم لحـام االسـماك   . سوف تقل بسبب زيادة كمية الحرارة في منطقة اللحام 
ملم بدون زوايا تحضيرية بسبب زيادة االجهادات الحرارية التي تتولـد نتيجـة زوايـا     6االقل من 

   .°90ند واقل توزيع كان ع° 60اللحام حيث ان اعلى توزيع حراري كان عند زاوية لحام 
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