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 Abstract 
       Submerged arc welding is carried out and efficient metal- joining process widely 
used in great importance in many industrial applications, structures of ships, storage 
tanks and agriculture equipments.  Low alloy steel used  under welding conditions 
which  are, (560 Amp) welding current, (42cm/min) welding speed, (3.25mm) wire 
diameter, direct current straight polarity (DCSP) with the joint geometry of single -V- 
butt joint and weld one pass are used for plate of thickness 16mm.  After welding, the 
components have be submitted  to a normalization heat treatment in order to recover  
the original  mechanical properties of the welds. In this work two different filer metals 
both in the as welded condition and after normalizing heat treatment have been studied. 
Optical microscopy was used to observe the weld microstructure. Tensile and Charpy 
V toughness testing and microhardness measurements were used to evaluate the 
mechanical properties of joint. Results show that normalizing reduces the original 
columnar structure in the as welded condition to an equiaxial structure. It was observed 
a high decrease in the tensile properties specially the yield strength after normalizing. 
In respect of toughness, the normalizing heat treatment was observed to increase the 
Charpy V energy.   
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تحسين الخواص الميكانيكية لملحومات القوس الكھربائي القاطع باستخدام المعاملة 
 الحرارية بالمعادلة

  الخ�صه 
تعتبر عملية  لحام القوس المغمورعملية  فعالة في ربط المعادن والتي تستخدم بصورة واسعة ف�ي 

أس�تخدم ف�ي ھ�ذا العم�ل  . ت الزراعي�ةالخزان�ات والمع�دا, معظم تطبيقات الص�ناعات الفخم�ة كبن�اء الس�فن
 42 -س��رعة لح��ام(, )أمبي��ر 500 -تي��ار:  ( ف��و,ذ س��بائكي م��نخفض الكرب��ون تح��ت ظ��روف لح��ام ھ��ي

 -V-مع شكل لھندسية  وص�لة اللح�ام , وبتيار وقطبية مباشرة)  ملم 3,25 -قطر سلك اللحام(, )دقيقة/سم
الملحومات يجب ان تعرض , بعد عملية اللحام .  ملم 16التناكبي  لتمريرة لحام واحدة  ولصفائح بسمك 

ف��ي ھ��ذا العم��ل ت��م . عل��ى  المعامل��ة الحراري��ة بالمعادل��ة  وذل��ك  6س��تعادة  الخ��واص الميكانيكي��ة ا,ص��لية
دراس���ة مع���دنين مختلف���ين م���ن الحش���و المع���دني  ف���ي ح���التي الملحوم���ة  قب���ل  وبع���د المعامل���ة الحراري���ة  

المتان�ة , كم�ا أجري�ت أختب�ارات الش�د. ي للكش�ف ع�ن بني�ة الملحوم�اتاستعمل المجھر الضوئ.  بالمعادلة
توض�ح النت�ائج ب�أن . بمقياس شاربي وقياس الص9دة الدقيقة في تقييم الخواص الميكانيكية لوص�لة اللح�ام

العاملة الحرارية بالمعادلة تقلل من بنية التراكيب الطولية ا,صلية للملحوم�ة وتحولھ�ا ال�ى بني�ة متس�لوية 
وقد لوحظ  نقصان  في خ�واص الش�د خاص�ة مقاوم�ة الخض�وع بع�د اج�راء المعامل�ة الحراري�ة . حاورالم

 ).طاقة شاربي(بالمعادلة مع زيادة خاصية المتانة
 


