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Abstract 
        In this study, Manual Metal Arc Welding (MMAW) is carried out for low 
carbon steel (AISI 1015) with using electrode (E7018). Direct current straight 
polarity (DCSP) with the joint geometry of single -V- butt joint and weld one pass 
are used for plate of thickness 8mm. experimentally, obtained temperature 
distribution in fusion zone which is measured by insert the thermocouple in weld 
metal. Cooling rates are determined for the fusion zone at different welding 
currents (100, 120 and 140) Amp with constant welding speed at 3.2mm/s. 
Numerical analysis by using the Control Volume Method (CVM), applied to three-
dimensional heat transfer model to determine the cooling rate in fusion zone. 
Cooling rates models are helping in prediction the microstructure (phases, grain 
size and volume fraction) and microhardness distribution in weld metal and heat 
affected zone. The comparison of cooling curves between numerical and 
experimental work have a good agreement, so that deviation was in range ( 6℅ -
21℅  ) which is confirming the capability and reliability of the proposed numerical 
heat transfer model in manual metal arc welding. The best result for cooling rates 
when applying mathematical model is at welding current 140Amp. 
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التحليالت العددية  والعملية لتاثير تيارات  اللحام على معدالت التبريد  بطريقة 
 لحام القوس الكهربائي اليدوي

  الخالصه
 AISI) (  في  هذه الدراسه تم لحام صـفائح مـن الفـوالذ  مـنخفض الكربـون نـوع           

) E7018( باستخدام  قطب لحام نوع) MMAW(بطريقة لحام القوس الكهربائي المعدني 1015
وبتمريرة  لصفيحة  Single –V) (على شكل وصالت تناكبية مفردة (DCSP)وقطبية مباشرة 

)  معـدن اللحـام  (وتم عمليا قياس درجة الحراره في منطقة االنصـهار  .   mm 8ذات سمك  
وبعد  ذلك تم رسم منحنيات التبريـد مـع اخـتالف     ) معدن اللحام(بوضع  مزدوج حراري في 

امـا الدراسـة     .(3.2mm/s)مبير عند سرعة لحام ثابته أ) 140, 120, 100(ام تيارات  اللح
النظرية فقد تضمنت   التحليالت العددية اليجاد معدالت التبريد باستخدام طريقة الحجم المحدود 

وقد ساهمت معدالت التبريد النظرية  بشكل فعال .  والتي طبقت النتقال الحرارة الثالثي االبعاد
وكـذلك توزيـع   ) والكسر الحجمـي  , الحجم الحبيبي, االطوار( عن البنية المجهرية  في التنبؤ

ولغرض التحقق من صـحة  .   الصالدة  الدقيقة  في معدن اللحام والمنطقة  المتاثرة  بالحرارة
النتائج العددية  المستحصلة  من البرنامج الحاسوبي تم اجراء المقارنة  مع   النتـائج العمليـة    

 لة  من التجارب المختبرية  حيث كانت النتائج متوافقة  بشكل جيد وكان مقدار التقارب المستحص
لموديـل   أ كما تم الحصول على افضل نتيجة  لمعدالت التبريد عند تطبيق  ℅6- ℅21)(يتراوح 

  .مبيرأ  )140(الرياضي هي  عند  تيار لحام 
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