
Eng. & Tech. Journal, Vol. 28, No.15, 2010                                         
 

* Technical College of Al-Musaib / Babylon   
** Technology Institute of Baghdad / Baghdad 

5036 

Influence of Butt Welding Shapes Design on the 
Microstructure and Stresses of Low Carbon Steel 

 
 

Dr. Hani Aziz Ameen* & Khairia Salman Hassan** 
Received on: 21/2/2010 
Accepted on: 3/6/2010 

Abstract  
           The aim of this paper is to demonstrate the influence of butt welding shapes 
on the microstructure, temperature and equivalent stresses of carbon steel type St-
37.The single butt welding was performed by V angles 15°,30°,45° and U shape. 
The finite element analysis via ANSYS software is performed , this analysis 
includes a finite element model for the thermal and mechanical welding 
simulation. The equivalent stresses and temperature distribution were 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. The work presents the finite element model for numerical 
simulation of welding stresses in carbon steel St-37 butt welding. The welding 
simulation was considered as a direct coupled thermo- mechanical analysis.  
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البنية المجهرية واالجهادات للفوالذ تأثير تصميم وصلة اللحام التناكبي على 
  الكربونالمنخفض 

 
  الخالصة 

في هذا البحث تم دراسة تأثير نوع وصلة اللحام على البنية المجهرية واالجهادات المكافئة       
حيث تم اللحام على وصالت تناكبية  St-37وتوزيع درجات الحرارة لفوالذ كاربوني نوع 

. من جهة واحدة Uوباالضافة الى حرف ) V)15°,30°,45°ايا اجريت لها عملية تحضير بالزو
لتحليل عملية اللحام، وهذا  ANSYSتم استخدام طريقة العناصر المحددة من خالل برنامج 

التحليل تضمن التحليل الحراري والميكانيكي لمنطقة اللحام حيث تم حساب توزيع االجهادات 
وقد تم استنتاج ان شكل منطقة اللحام لها تأثير كبير . المكافئة ودرجات الحرارة لمنطقة اللحام 

على البنية المجهرية لمنطقة اللحام حيث كلما كبرت منطقة اللحام فان العيوب سوف تقل بسبب 
زيادة كمية الحرارة في منطقة اللحام وتضمن البحث تحليل منطقة اللحام باستخدام الطريقة 
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