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Abstract  

The aim of this paper is to demonstrate the influence of butt welding shapes 
on the corrosion rate, microstructure and temperature of carbon steel type 
St37.The double butt welding was performed by V angles 15°,30° and 45°. The 
finite element analysis via ANSYS software is performed, this analysis includes a 
finite element model for the thermal welding simulation. The temperature 
distribution was obtained. From the results of the microscopic structure it is 
evident that the geometric shape has an important role in the welding process, 
when the geometric value of the welding region gets bigger, the faults get less due 
to increase of heat quantity in the welding region and the corrosion rate for the 
rain water is less than of sea water. The work presents the finite element model for 
numerical simulation of welding in carbon steel St37 double butt welding.  

  
Keywords: Welding Technology , Finite Element Method, Heat Transfer,  

ANSYS  software , Corrosion 
 

 
المنخفض للفو$ذ المزدوجة  تصميم وصلة اللحام التناكبيمعدل التآكل على تأثير 

 الكربون
  الخ,صة 

وص�لة مع�دل التآك�ل وبح�التين م�اء البح�ر وم�اء المط�ر عل�ى في ھ�ذا البح�ث ت�م دراس�ة ت�أثير         
البنية المجھرية وتوزيع درجات الحرارة لفو2ذ كاربوني نوع وتم دراسة ، المزدوجة التناكبياللحام 
St37  اجري���ت لھ���ا عملي���ة تحض���ير بالزواي���ا مزدوج���ة حي���ث ت���م اللح���ام عل���ى وص���;ت تناكبي���ة

V)15°,30°,45°( . ت��م اس��تخدام طريق��ة العناص��ر المح��ددة م��ن خ��;ل برن��امجANSYS  لتحلي��ل
وق�د ت�م اس�تنتاج ان ش�كل منطق�ة . لمنطقة اللحامعملية اللحام، وھذا التحليل تضمن التحليل الحراري 

اللحام لھا تأثير كبير على البنية المجھرية لمنطقة اللحام حيث كلما كبرت منطقة اللح�ام ف�ان العي�وب 
وايضا ان معدل التآكل في ماء المطر اقل من سوف تقل بسبب زيادة كمية الحرارة في منطقة اللحام 

العناص�ر المح�ددة واع�داد نمذج�ة  نطق�ة اللح�ام باس�تخدام طريق�ةتض�من البح�ث تحلي�ل م. ماء البحر 
 . St37عددية لعملية اللحام التناكبي المزدوج لفو2ذ نوع 

 
 
 
 
 
 
 
 


