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  ةـالخالص
الصناعية لذلك تم تطوير العديد من الطرق لغرض  العمليات أهميعتبر اللحام واحد من          

تم المقارنة في هذا البحث . مختلفة من المعادن وألنواعالكلفة  الحصول على لحام كفؤ وواطئ
)  Arc Welding(اللحام هي طريقة القوس الكهربائي االعتيادية  أنواعمن  بين طريقتين

تخدام معدن من باس)  Tig Welding(ية القوس الكهربائي باستخدام غاز حمابحام وطريقة الل
االختبارات الميكانيكية كاختبار الشد  وقياس الصالدة واخذ  إجراء تم, الفوالذ الواطئ الكربون

 أنووجد , للعينات الملحومة ومقارنتها بعينة من نفس المعدن غير ملحومة صور للبنى المجهرية
 أما ,اكبر منها لغير الملحومة%) 22.5(غ بل (Arc)وع ملحومة نللعينة ال األقصىالشد  إجهاد

 255(فكانتدة لصالالقيمة العليا ل أما ,%) 7.5(فيكون اقل بنسبة ) (Tigللعينة الملحومة بطريقة 
 HV(   بطريقة)Tig ( بينما بلغت)200  HV ( في طريقة)Arc (.  

  
Study the Effect of Welding on Tensile and Hardness 

Properties for Carbon- Steel by Using Arc Welding &Tig 
Welding 

 
Abstract  
        Welding is one of important industrial processes, Therefore many techniques 
are development to get an efficient and low cost welding for different kind of 
materials. This research is  compared  between two technique procedures of 
welding ,  (Arc welding ) & (Tig welding )for a specimen from low carbon steel, 
The mechanical tests like tensile and  hardness are measured and taking a 
microstructure pictures ,We found that for the   max strength in (Arc welding) is 
greater than unwelded specimen by (22.5%) , and for (Tig welding) it is smaller 
by (7.5%),The  high value of  hardness  in  (Arc welding) is (200 HV) and high 
value in  (Tig welding) is (255 HV) . 
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