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ABSTRACT



This research presents a study using the finite element method and using the CATIA
V5 program for the types of joints used in metal structures. Several types of joints were
studied using different linking methods through the design and modeling of these links and
simulation of a virtual facility based on this type of connection. The links studied in this
study (a link between two sections I welded from the top and bottom, and another link
between the two sections I welded from the top and bottom and from the sides, joints of the
I segments are connected with some using welded plates from the top and bottom, Screws,
bolts and bolts fastened joints, threaded joints with bolts from the top and bottom,
couplings, column and front plate using bolts). In each case, the resulting maximum
stresses and transitions were calculated as well as the concentration of the concentric
stresses in the link (Top, bottom and side) All values were compared and plotted Khttat
between these cases. The effect of the number of bolts on the stresses and transitions was
studied and compared with the presence of welding to connect to the best case. Also, the
effect of the number and thickness of the reinforcing nerves on the stresses and transitions
in the couplings of a column with a front plate was studied.
Key Words: Finite Element Method, CAD, Analysis and Simulation, Metal
Structure,
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 مم ّخص



يقدم ىذا البحث دراسة بمساعدة طريقة العناصر المنتيية وباستخدام برنامج  CATIA V5ألنواع الوصالت
المستخدمة في المنشآت المعدنية حيث تمت دراسة عدة أنواع من الوصالت بأساليب ربط مختمفة عبر تصميم ىذه
الوصالت و نمذجتيا واجراء محاكاة لمنشأة افتراضية قائمة عمى ىذا النوع من الوصالت .الوصالت التي تمت دراستيا

في ىذا البحث (وصمة بين مقطعين Iممحومتين من األعمى و األسفل  ،وصمة أخرى بين مقطعين  Iممحومتين من
األعمى و األسفل و من الجوانب  ،وصالت من مقطعي  Iموصولين مع بعض باستخدام صفائح ممحومة من الجية
العموية و السفمية  ،وصالت صفائح مثبتة ببراغي  ،وصالت مثبتة ببراغي ولحام  ،وصالت صفائح مثبتة ببراغي من

األعمى األسفل و من الجوانب  ،وصالت عارضة وعمود وصفيحة جبيية باستخدام براغي) حيث تم في كل حالة

حساب اإلجيادات األعظمية الناشئة و االنتقاالت وكذلك حساب اإلجيادات المركزة في الوصمة ( عموية و سفمية و
جانبية) وتمت المقارنة بين جميع القيم ورسم المخططات بين ىذه الحاالت .وبعد ذلك تمت دراسة تأثير عدد البراغي
عمى اإلجيادات و االنتقاالت ومقارنتيا بحاالت وجود المحام لموصل لمحالة االفضل وكذلك درس تأثير عدد و سماكة
أعصاب التقوية عمى اإلجيادات و االنتقاالت الناشئة في وصالت عارضة عمود مع صفيحة جبيية.

الكممات المفتاحية :طريقة العناصر المنتيية  ،وصمة عارضة إلى عمود ،وصالت البراغي ،قوة الشد المسبقة

لمبرغي ،التصميم بمساعدة الحاسب ،النمذجة و المحاكاة.

*
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مقدمة
تستخدم الوصالت التي تعتمد عمى البراغي والمحام بكثرة في البنى المعدنية كوصالت مقاومة لمعزم ،وخاصة

في العوارض المستخدمة في اإلطارات والجسور والمنشآت المعدنية ،ويؤثر سموك الوصالت بشكل كبير عمى القوى
الداخمية والتشوه الكمي لمبنية .إن مشكمة مرونة الوصالت وتأثيرىا عمى أداء البنية المعدنية أصبحت الشغل الشاغل
لمباحثين وتصنف وصالت الصفائح النيائية عمى أنيا وصالت نصف صمبة وذلك ألن مفيوم الوصالت الصمبة
المثالية أو المثبتات المثالية ىي مفيوم نظري بحت.
أجريت عدة أبحاث باستخدام الطرق التحميمية والتجريبية عمى الصفائح لتحديد طريقة دقيقة لتوقع سموك الوصمة

الدوراني وذلك عند تطبيق األحمال الدورية فقد طور الباحثون نظام عددي لحساب عالقة ال  M-ϕلموصالت المعدنية
الصمبة والمرنة (وصالت عارضة إلى عمود ووصالت الصفيحة)] .[1قدم الباحثون نموذج عناصر منتيية باستخدام
برنامج  ANSYSلموصالت المزودة بصفيحة نياية غير بارزة ] . [2اقترح الباحثون نموذج تحميمي ليتنبأ بسموك
الوصالت الخاضعة لتأثير عزم انعطاف وقوة محورية .ولمعايرة نتائج التحميل قام بمقارنة النتائج مع نتائج التجارب

المنفذة من قبل ] Wald et al 2002. [3قدم الباحثون نموذج نظري لحساب عالقة ال  M-ϕلوصالت الصفيحة

ووصالت العمود إلى العارضة (الوصالت الصمبة والمرنة) .باإلضافة إلى أنو تم اختبار خمس عينات تجريبياً تحت

أحمال مضطردة لمتأكد من النموذج التحميمي] . [4اقترح الباحثون نموذج عناصر منتيية ثالثي األبعاد باستخدام برنامج

 ANSYSلمتحقق تحميمياً من تأثير األحمال في االتجاه الثانوي عمى أداء الوصالت نصف الصمبة في االتجاه الرئيسي

].[5قام الباحثون بإجراء دراسة تجريبية لوصالت جائز عمود مزود بصفيحة نياية وخاضعة لتأثير عزم انعطاف وقوة
محورية وتوصل بنياية التجربة لرسم مخططات عزم دوران لموصمة المدروسة يشرح بشكل مفصل الية تأثير القوة
المحورية المتزايدة عمى سموك الوصمة ].[6طور الباحثون

نموذج أسي لمتنبؤ بالمنحنيات  M-ϕلوصالت الصفيحة

المثبتة ببراغي ]. [7درس الباحثون تأثير خواص المادة واألبعاد اليندسية لمبراغي األربعة والصفيحة النيائية المرنة عمى
سموكيم أثناء التعرض ألحمال جانبية .دراسة البارامترات تضمنت دراسة  21بارامتر والذي كان من المتوقع ان يقوموا

بالتأثير عمى أداء الوصمة]. [8توصل الباحثون إلى أن طريقة التحميل باستخدام نظرية العناصر المنتيية تعطي القدرة
عمى محاكاة السموك الحقيقي لمجائز وبتكاليف بسيطة و بزمن قصير مقارنة مع النتائج التجريبية و إن برامج ال CAD
ىي برامج جيدة ووسيمة سيمة لدراسة سموك الوصالت المستخدمة في النموذج والتحقق من النتائج التجريبية وأن مخطط
العزم – زاوية الدوران لموصمة التي قام الباحثون بنمذجتيا ىي مماثمة لتمك التي حصموا عمييا تجريبا من حيث

الصالبة األولية وعزم الخضوع وتقميل عزم الفشل وزيادة انتقاالت الفشل].[9بين الباحثون أن تأثير القوة المحورية
الضاغطة بقيمة أقل من  20%من المقاومة المدنة لمجائز تسبب زيادة ممحوظة في مقاومة الوصمة لمعزوم وأنو عند
زيادة القوة المحورية الضاغطة عن النقطة  20%يالحظ بدء التحنيب في جناح الجائز مما يسبب انخفاضاً في مقاومة

الوصمة لمعزوم مما يعني أنو عند زيادة القوة المحورية الضاغطة فإن مقاومة الوصمة لمعزوم تزداد تدريجياً حتى نقطة

معينة موافقة لنمط انييار مختمف لتبدأ عنده باالنخفاض عند تطبيق عزم انعطاف المؤثر مع قوة محورية شادة قيمتيا

20%من المقاومة المدنة لمجائز فإن مقاومة الوصمة لمعزوم بمغ  30%عن حالة تأثير عزم فقط]. [10قام الباحثون
بدراسة وتصميم وتحميل وصمة جائز عمود عمي برنامج  CATIA V5أخذين بعين االعتبار نوع المادة و المواصفات
اليندسية لموصمة المدروسة ][11
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أىمية البحث و أىدافو
إن اليدف األساسي من ىذا البحث ىو تطوير نموذج عناصر منتيية ثالثي األبعاد موثوق لدراسة وتحميل أنواع

مختمفة من الوصالت المستخدمة في المنشآت المعدنية المثبتة بمحام وبراغي وتوضيح تأثير طرق الربط عمى

اإلجيادات واالنتقاالت الناشئة في المنشآت المعدنية مع األخذ بعين االعتبار قوى الشد المسبقة والتشوه األولي،
االنثناء ،االحتكاك بين السطوح المختمفة .أما اليدف الثاني من ىذا البحث يتمخص بدراسة تأثير عدد البراغي والمحام
مع بعضيما وكل عمى حدا وكذلك عدد وسماكة أعصاب التقوية عمى األداء األفضل ليذه الوصالت.

طرائق البحث ومواده
يعتمد ىذا البحث عمى استخدام النمذجة والمحاكاة من خالل برنامج  CATIA V5و طريقة العناصر المنتيية

وذلك لتحميل نتائج المحاكاة لوصالت مختمفة مع طرق ربط مختمفة وصوال إلى األداء األفضل ليذه الوصالت التي

تعتمد عمى استخدام المحام أو البراغي ومقارنة الحاالت المدروسة مع بعضيا من خالل مخططات االجياد األعظمي
لممنشأة االفتراضية واالجيادات المركزة في منطقة الربط بين العوارض وقيم االنتقاالت الحاصمة في كل حالة من
الحاالت ومن ثم دراسة تأثير عدد البراغي عمى االجيادات و االنتقاالت ومقارنتيا بحاالت وجود لحام .

النتائج و المناقشة
نموذج العناصر المنتيية ثالثي األبعاد

لقد تم بناء النماوذج المدروسة عمى برنامج  [12]CATIA V5لمحاكاة وصالت الجوائز المثبتة بمحام أو

ببراغي أو لحام وبراغي معا حيث أن الجدول رقم ( )1يبين مواصفات الجائز و العمود .
الجدول  : 1مواصفات الجائز والعمود

أبعاد المقطع

عرض الصفيحة

سماكة الصفيحة

الجائز

142

212

8

الجائز

142

212

8

الجائز

142

122

21

العمود

142

122

21

في النموذج الحالي جميع القطع (العارضة ،العمود ،األلواح ،والبراغي) رسمت و صممت عمى برنامج

 CATIA V5في البيئة الثنائية و البيئة الثالثية األبعادكما في الشكل رقم (. )2
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الشكل  : 1شكل و أبعاد الوصمة المدروسة

بعد رسم و تصميم النموذج الثالثي األبعاد تم إدخال المواصفات الميكانيكية لمادة كل قطعة من القطع المكونة
لموصالت من قائمة  Apply Materialكما ىو مبين بالشكل ( )2و يبين الجدول ( )2المواصفات الميكانيكية لممواد
المستخدمة في الوصمة المدروسة .
الجدول  : 2المواصفات الميكانيكية لمواد القطع اليندسية المكونة لموصمة المدروسة

المادة

اجياد الشد MPa

اجياد الخضوع
MPa

قوة الشد المسبقة
لمبراغيKN

الفوالذ– الجائز والعمود و الصفيحة

092 – 052

572 - 552

-

الفوالذ -البراغي

992 – 962

2292 - 2252

142 - 282

الشكل  2كيفية اختيار مادة القطع اليندسية ومواصفاتيا الميكانيكية

إن نمذجة االتصال بين األجزاء المختمفة لمنموذج يعتبر من أىم العمميات فإذا لم يتم بالشكل الصحيح فمن
تعكس نتائج التحميل سموك النموذج الحقيقي .في حالة االتصال بين الصفائح وجسم العمود أو العارضة يمكن اعتبار
الخاصتين التاليتين :السموك المماسي والسموك العادي التصال السطوح حيث يمكن التعريف عن السموك المماسي
بمعامل احتكاك قيمتو  2.0في شكل ثابت الصالبة والسموك العادي يعرف باالتصال القوي حيث تعتبر ىذه الخاصية
أن قيود االتصال تحدث فقط عندما تكون السطوح متالمسة وليست ممتصقة .والقيد  Bolt Tighteningيستخدم في

وصل البرغي أو الصامولة مع العارضة أو العمود أما عند وصل الصفيحة مع الجائز بالمحام تم استخدام القيد seam
 weldingالشكل (.)3
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الشكل  : 3نوع االتصال بين السطوح المستخدمة في الوصمة

بعد تحديد سطوح االتصال يتم تحديد الشروط الحدية و نوع القيود و التثبيت كنوع الوثاقة  Clampو نوع
الحموالت المطبقة عمى ىذه الوصمة كالضغط أو قوى موزعة أو قوى مركزة أو عزوم دوران لمتابعة مسار الحمل حتى
الوصول إلى نقاط الفشل كما في الشكل (.)4

الشكل :4الشروط الحدية الالزمة إلجراء عممية النمذجة لموصمة

من أىم المشاكل التي تعترض طريقة العناصر المنتيية ىو توليد شبكات العناصر المنتيية المناسبة لمنموذج

( ،)Meshحيث أن دقة القيم تعتمد بشكل كبير عمييا في ىذه النماذج تم اختبار أحجام مختمفة لمشبكات لتحديد شبكة
عناصر جيدة تعطي قيم دقيقة بوقت حساب أقل حيث استخدمت شبكة دقيقة عند مناطق تركز االجياد في أماكن
الوصل وشبكة خشنة عند بقية المناطق البعيدة عن مناطق االتصال وىذا اإلجراء اختياري ،كما في الشكل( .)5توضح
االشكال  6,7,8,9,10,11,12مخططات االجيادات و االنتقاالت عند جميع الحاالت المدروسة .

الشكل  : 5شبكة العناصر المنتيية التي تم توليدىا باستخدام البرنامج CATIA V5
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الحالة األولى ىي حالة ربط بواسطة لحام من الجية العموية والسفمية لعارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من

الطرفين بوثاقتين ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل . 6

الشكل :6الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت لحالة لحام عموي وسفمي

الحالة الثانية ىي حالة لحام من جميع الجيات لمنطقة اتصال عارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من الطرفين
بوثاقتين ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل .7

الشكل  :7الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت لحالة لحام من جميع الجيات

الحالة الثالثة ىي حالة ربط بصفيحتين ممحومتين لعارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من الطرفين بوثاقتين

ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل 8

الشكل :8الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت لحالة صفيحتين ممحومتين

الحالة الرابعة ىي حالة ربط بصفيحتين مثبتتين وبراغي لعارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من الطرفين بوثاقتين

ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل 9
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الشكل :9الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت لحالة صفيحتين مثبتتين ببراغي

الحالة الخامسة ىي حالة ربط بصفيحتين مثبتتين ببراغي ولحام لعارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من الطرفين

بوثاقتين ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل 10

الشكل :10الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت لحالة لصفيحتين مثبتتين ببراغي و لحام

الحالة السادسة ىي حالة ربط بصفيحتين مثبتتين ببراغي ولحام جانبي لعارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من

الطرفين بوثاقتين ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل 11

الشكل :11الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت ل حالة صفيحتين مثبتتين ببراغي و لحام جانبي

الحالة السابعة ىي حالة ربط بأربع صفائح وبراغي فقط لعارضتين من نوع  Iتم تثبيتيما من الطرفين بوثاقتين

ومعرضتين لحمولة موزعة كما ىو موضح في الشكل 12
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الشكل :12الشروط الحدية و مخطط االجيادات واالنتقاالت لحالة أربع صفائح

ستتم المقارنة بين جميع الحاالت السابقة بناءاً عمى قيم اإلجياد االعظمي الناشئة في المنشأة االفتراضية وعمى

مجموعة من قيم اإلجيادات المتركزة في الوصمة المستخدمة وكذلك عمى قيم االنتقاالت الناشئة في المنشاة المدروسة
حيث كانت الشروط الحدية و القوى الموزعة المطبقة ثابتة في جميع الحاالت وحالة الربط األفضل ستكون عند اقل
قيمة لإلجيادات االعظمية الناشئة و المركزة وأقل قيمة ممكنة لالنتقاالت وفي البداية ستكون المقارنة بين الحاالت
السبعة وفق قيم االجيادات الناشئة في المنشأة االفتراضية وفق ما ىو مبين بالشكل . 13

x

الشكل  :13مقارنة بين قيم االجيادات الناشئة عند جميع حاالت التثبيت

نالحظ من الشكل  13أنو في حالة وجود أربع صفائح ببراغي كانت أعمى قيمة لإلجياد األعظمي الناشئ في
المنشأة االفتراضية وبأنو عند استخدام الصفائح لمربط في الجيتين العموية و السفمية كان تثبيتيا ببراغي افضل من
تثبيتيا بمحام عموما وتسببت إضافة المحام إلى الصفائح المثبتة ببراغي بتحسين(تخفيض) قيمة االجياد الناشئ بنسبة
 44.1 %وأعطت أقل قيمة لإلجياد الناشئ بين جميع الحاالت السابقة ونالحظ أيضا أن إضافة المحام إلى الطرفين
الجانبين لمجائزين لم تؤثر عمى قيمة االجيادات االعظمية الناشئة عند استخدام الربط المباشر بالمحام وبأن إضافة
المحام الجانبي لمجوائز المثبتة بصفائح و براغي زادت االجيادات بنسبة  36.6%مقارنة مع حالة التثبيت بصفائح
مثبتة ببراغي فقط وكذلك تبين أن إضافة صفيحتين جانبيتين لمجوائز ببراغي زاد نسبة االجيادات االعظمية الناشئة
 57%مقارنة مع استخدام صفيحتين عموية و سفمية مثبتتين ببراغي فقط حيث كانت جميع القيم ب . N/m2
.

والحالة الثانية من المقارنات ستكون بين قيم االنتقاالت األعظمية المأخوذة ب  mm2في كل حالة من الحاالت

السبعة السابقة وفق الشكل . 14
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الشكل :14مقارنة بين قيم االنتقاالت عند جميع حاالت التثبيت

من الشكل  14نالحظ أن أعمى قيمة لالنتقاالت كانت عند استخدام أربع صفائح مثبتة ببراغي (الحالة السابعة)
و بالمقارنة بين الحالة الرابعة و الحالة السابعة يمكن القول أن إضافة الصفيحتين الجانبيتين أدى إلى زيادة كبيرة في
قيم االنتقاالت وبنسبة وصمت إلى . 95%
بالمقارنة بين الحالة الرابعة والخامسة نالحظ أيضا أن إضافة المحام إلى الصفائح المثبتة ببراغي لم يكن لو
تأثير واضح عمى االنتقاالت في الوصمة مقارنة مع حالة صفيحة مثبتة ببراغي فقط ولكنو أعطى قيم انتقاالت أقل .

نالحظ أيضا أنو بالمقارنة بين الحاالت الثالثة األولى عند استخدام المحام لوصل العوارض كانت قيم االنتقاالت

متقاربة سواء كان الوصل مباشر بالمحام أو بصفائح ممحومة .
بالمقارنة بين الحالة الثالثة و الحالة الرابعة نالحظ إن استخدام التثبيت بصفائح مع براغي أفضل من استخدام
صفائح ممحومة حيث قمت قيم االنتقاالت بنسبة . 89%

الحالة الثالثة لممقارنة ستتم بين قيم االجيادات الناشئة في مركز الوصمة ب  N/m2حيث حسبت االجيادات في

ثالث نقاط من الوصمة(عموية وسفمية وجانبية) في كل حالة من الحاالت السبعة السابقة كما ىو مبين في الشكل . 15
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الشكل :15مقارنة بين قيم االجيادات العموية و السفمية و الجانبية عند جميع حاالت التثبيت

من الشكل  15نالحظ أن قيم االجيادات الناشئة المتركزة العموية و السفمية و الجانبية كانت أقل في جميع
الحاالت التي استخدم فييا التثبيت بصفائح وبراغي مقارنة مع الحاالت األولى و الثانية والثالثة .
بالمقارنة بين الحالة الخامسة والسادسة نالحظ إن إضافة المحام عند استخدام التثبيت بصفائح وبراغي إلى
الصفيحة نفسيا أفضل من إضافة المحام إلى جانبي الجوائز بنسبة  ( 77%تم حساب النسب المئوية لالنخفاض في

االجياد بين األنواع الثالثة لإلجياد في الحالتين واخذ المعدل الوسطي لمنسب) .

تأثير عدد البراغي عمى اإلجيادات و اال نتقاالت في الوصمة ومقارنتيا بحاالت المحام
يتم في ىذه الفقرة دراسة تأثير عدد البراغي عمى اإلجيادات و االنتقاالت في وصمة جائز عمود مع صفيحة

جبيية حيث تم دراسة ثالث عينات مختمفة من حيث عدد البراغي فكانت العينة األولى تحوي  8براغي بقطر 18mm
والعينة الثانية تحوي  6براغي بقطر  18mmو العينة الثالثة تحوي  4براغي بقطر 18mmأجري تحميل ىذه العينات

بطريقة العناصر المنتيية عمى برنامج  CATIA V5وحسبت اجيادات  Von Misesواالنتقاالت و اإلجيادات الرئيسية

لكل عينة ،يبين الشكل  16توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت لمعينة االولى .
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الشكل :16توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت في العينة االولى

نالحظ من الشكل  16أن أعمى قيمة لإلجيادات ىي بحدود  2.2 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة لالنتقاالت

كانت بحدود . 0.693 mm

يبين الشكل  17توزع إجيادات  Von Misesو االنتقاالت لمعينة الثانية حيث نالحظ من الشكل أن أعمى قيمة

لإلجيادات ىي بحدود  2.99 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة لالنتقاالت كانت بحدود . 0.719 mm

يبين الشكل  18توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت لمعينة الثالثة نالحظ من الشكل  18أن أعمى قيمة

لإلجيادات ىي بحدود  3 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة لالنتقاالت كانت بحدود . 0.745 mm

الشكل :17توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت في العينة الثانية
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الشكل :18توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت في العينة الثالثة

بعد ذلك تم دراسة أربع عينات مختمفة األولى بصفيحة ال تحتوي براغي و تتصل مع العمود عن طريق لحام

حواف الصفيحة فقط في حين أن العينة الثانية تحوي عمى  4براغي بقطر  18mmو لحام عمى كافة حواف الصفيحة
والعينة الثالثة تحوي  6براغي بقطر  18mmولحام حواف الصفيحة والعينة الرابعة تحوي  8براغي و لحام حواف
الصفيحة وتم إجراء التحميل باستخدام طريقة العناصر المنتيية عمى برنامج  CATIA V5لمحصول عمى توزع اجيادات
 Von Misesو االنتقاالت في كل عينة  ،حيث يبين الشكل( )a -19توزع االجيادات و االنتقاالت في العينة االولى
التي تتصل فييا ا لصفيحة بالعمود عن طريق لحام حواف الصفيحة مع العمود و نالحظ من الشكل ( )a-19أن أعمى

قيمة لإلجيادات ىي بحدود 1.26 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة لالنتقاالت ىي بحدود 0.8mm

الشكل :19توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت في العينة االولى و الثانية

يبين الشكل) ) 19-bتوزع االجيادات و االنتقاالت في العينة الثانية حيث أن الصفيحة تتصل بالعمود عن
طريق  4براغي و لحام حواف الصفيحة مع العمود نالحظ من الشكل ( )b-19أن أعمى قيمة لإلجيادات ىي

بحدود 1.74 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة لالنتقاالت ىي بحدود  0.685mmيبين الشكل) )a-20توزع
االجيادات و االنتقاالت في العينة الثالثة حيث أن الصفيحة تتصل بالعمود عن طريق  6براغي ولحام حواف الصفيحة
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مع العمود نالحظ من الشكل ( )a-20أن أعمى قيمة لإلجيادات ىي بحدود 2.23 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة
لالنتقاالت ىي بحدود 0.68mm

الشكل :20توزع اجيادات  Von Misesو االنتقاالت في العينة الثالثة و الرابعة

يبين الشكل( ) b-20توزع االجيادات و االنتقاالت في العينة الرابعة حيث أن الصفيحة تتصل بالعمود عن
طريق  8براغي ولحام حواف الصفيحة مع العمود نالحظ من الشكل ( )b-20أن أعمى قيمة لإلجيادات ىي

بحدود 1.54 e 8 N/m2في حين أعمى قيمة لالنتقاالت ىي بحدود . 0.60mm

X

الشكل :21مقارنة بين جميع الحاالت البراغي فقط و لحام فقط و لحام وبراغي معا

بالمقارنة بين العينات األربعة كما في الشكل  21نالحظ أن أفضل حالة ىي الحالة الرابعة التي تحوي  8براغي
و لحام حواف الصفيحة حيث تكون قيمة االجيادات و االنتقاالت أقل من قيمة االجيادات و االنتقاالت في بقية
الحاالت السابقة وبالمقارنة بين حالة  8براغي مع حالة  8براغي فقط بدون لحام نجد أن قيمة االجيادات 1.21 e 8
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 N/m2في حالة  8براغي مع لحام و قيمة االجيادات  2.2 e 8 N/m2في حالة 8براغي فقط في حين أن قيمة
االنتقاالت في حالة  8براغي مع لحام ىي  0.60mmو قيمة االنتقاالت في حالة  8براغي فقط ىي . 0.693 mm

تأثير عدد أعصاب التقوية عمى أداء الوصمة المدروسة

في ىذه الفقرة سوف ندرس تأثير عدد اعصاب التقوية عمى أداء الوصمة .حيث تم تثبيت كافة البارامترات
االخرى وتمت الدراسة عمى وصمة مكونة من صفيحة سماكة  15mmو عدد براغي  4وبقطر 22mmو اخذت حالة
وصمة بدون وجود اعصاب تقوية و حالة مع وجود عصبي تقوية من الجية العموية و السفمية و حالة مع وجود 4
أعصاب تقوية من الجية العموية و السفمية و من الجيتين الطرفيتين وحسبت قيم االجيادات و االنتقاالت في كل حالة

كما ىو مبين بالشكل . 22وأجريت مقارنة بين جميع الحاالت السابقة كما ىو موضح بالشكل23

نالحظ من المخطط بالشكل  23أن وجود عصبي تقوية حسن مقاومة الوصمة لإلجيادات بنسبة  9%بالمقارنة
مع عدم وجود عصب تقوية ووجود اربع اعصاب تقوية حسن مقاومة الوصمة لإلجيادات بنسبة  10%بالمقارنة مع
عدم وجود عصب تقوية .

الشكل  :22توزع االجيادات واالنتقاالت بحالة عدم وجود عصب ووجود اعصاب مختمفة
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الشكل  :23مقارنة بين حالة عدم وجود عصب تقوية و حالة وجود عصبين و حالة وجود  4أعصاب تقوية

نالحظ أيضا أن وجود عصبي تقوية حسن مقاومة الوصمة لإلجيادات بنسبة  9%بالمقارنة مع عدم وجود
عصب تقوية ووجود اربع اعصاب تقوية حسن مقاومة الوصمة لإلجيادات بنسبة  10%بالمقارنة مع عدم وجود عصب
تقوية .
تأثير زيادة عدد االعصاب عمى االنتقال كان اكبر من تأثيره عمى االجيادات حيث أن وجود اعصاب التقوية

بغض النظر عن عددىا خفض قيم االنتقال في الوصمة بنسبة شبو ثابتو  10%أي تأثير عدد االعصاب عمى االجياد
كان اوضح بشكل عام.

تأثير سماكة أعصاب التقوية عمى أداء الوصمة المدروسة
في ىذه الفقرة سوف ندرس تأثير سماكة اعصاب التقوية عمى أداء الوصمة .حيث ثبتت كافة البارامترات

االخرى وتمت الدراسة عمى وصمة مكونة من صفيحة سماكة  15mmو عدد براغي  4وبقطر 22mmو اخذت
سماكات مختمفة ألعصاب التقوية  , 30mm 20mm , 10mm 50mm ,40mm, ,60mmو  70mmوحسبت
قيم االجيادات و االنتقاالت في كل حالة كما ىو مبين بالشكل  14و  .15وأجريت مقارنة بين جميع الحاالت السابقة

كما ىو موضح بالشكل.16
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الشكل  :24تأثير سماكة اعصاب التقوية في حالة 10mmو  20mmو 30mm

الشكل  :25تأثير سماكة اعصاب التقوية في حالة 40mmو  50mmو  60mmو 70mm
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الشكل  :26مقارنة قيم االجيادات و االنتقاالت عند سماكات أعصاب مختمفة

نالحظ من المخطط في الشكل  16أنو بزيادة سماكة عصب التقوية تتناقص قيمة االنتقاالت في الوصمة بشكل
طردي ونالحظ أيضا انو بزيادة سماكة عصب التقوية من 10 mmالى  30mmتتناقص قيمة االجيادات بشكل واضح
لتعود وتزداد قيمة االجيادات عند سماكة  40mmو 50mmثم لتعود بالتناقص من جديد بزيادة سماكة عصب التقوية.
يمكن ان نستنتج في حالتنا ىذه العالقة المثالية بين سماكة العصب وعرض الصفيحة المستخدمة في الوصمة =t1

 0.1875.tحيث أن  t1ىي سماكة عصب التقوية و  tىو عرض الصفيحة المستخدمة وذلك عمى اعتبار ان افضل
قيمة لإلجيادات كانت عند سماكة عصب التقوية  30mmوكانت سماكة الصفيحة  160mmوعمى اعتبار ان فارق
التحسن في االجيادات عند السماكات الكبيرة غير مجدي مقارنة مع التكمفة.

االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

)2

استخدام الصفائح ببراغي (الجانبية) لمتثبيت سبب زيادة كبيرة في االنتقاالت واالجيادات حيث ترافق

استخدام الصفيحتين الجانبيتين لمجوائز ببراغي مع زيادة كبيرة في االجيادات االعظمية الناشئة بنسبة وصمت إلى
 57%وزيادة في االنتقاالت بنسبة  95%مقارنة مع استخدام صفيحتين عموية و سفمية مثبتتين ببراغي فقط أي أن
استخدام الصفائح ببراغي يكون مثاليا عندما تكون الحموالت متعامدة مع الصفائح المستخدمة في الوصل.
)1
)0

عند استخدام الصفائح لمربط في الجيتين العموية و السفمية كان تثبيتيا ببراغي افضل من تثبيتيا بمحام.

إ ضافة المحام الى الصفائح المثبتة ببراغي حسن قيمة االجياد الناشئ  44.1 %واعطى أقل قيمة لإلجياد

الناشئ بين جميع الحاالت السابقة.
)4

إضافة المحام الى الطرفين الجانبين لمجائزين لم يؤثر عمى قيمة االجيادات االعظمية الناشئة عند استخدام

الربط المباشر بالمحام.

976

مجمة جامعة تشرين  العموم اليندسية المجمد ( )19العدد (Tishreen University Journal. Eng. Sciences Series 2199 )2

عند اضافة المحام الطرفي لمجوائز المثبتة بصفائح و براغي زادت االجيادات بنسبة  36.6%مقارنة مع

)5

حالة التثبيت بصفائح مثبتة ببراغي فقط .

ان اضافة المحام الى الصفائح المثبتة ببراغي لم يكن لو تأثير واضح عمى االنتقاالت في الوصمة مقارنة مع

)6

حالة صفيحة مثبتة ببراغي فقط.
عند استخدام المحام لوصل العوارض كانت قيم االنتقاالت متقاربة سواء كان الوصل مباشر بالمحام او

)7

بصفائح ممحومة.

نالحظ ان استخدام التثبيت بصفائح مع براغي افضل من استخدام صفائح ممحومة حيث قمت قيم االنتقاالت

)8

بنسبة 89%
قيم االجيادات الناشئة المتركزة العموية و السفمية و الجانبية كانت اقل في جميع الحاالت التي استخدم فييا

)9

التثبيت بصفائح وبراغي مقارنة مع الحاالت االولى و الثانية والثالثة.

ان اضافة المحام عند استخدام التثبيت بصفائح وبراغي في الصفائح ) Iمع  (Iالى الصفيحة نفسيا افضل

)22

من اضافة المحام الى جانبي الجوائز بنسبة  77%من حيث قيمة اإلجيادات المتركزة في الوصمة ( تم حساب النسب
المئوية لالنخفاض في االجياد بين االنواع الثالثة لإلجياد في الحالتين واخذ المعدل الوسطي لمنسب).
افضل حالة ىي الحالة التي تحوي  8براغي و لحام حواف الصفيحة في الوصالت من نوع جائز-عمود

)22

مع صفيحة حيث تكون قيمة االجيادات و االنتقاالت اقل من قيمة االجيادات و االنتقاالت في بقية الحاالت األخرى
المدروسة.
)21

أن وجود عصبي تقوية خفض قيم لإلجيادات بنسبة  9%بالمقارنة مع عدم وجود عصب تقوية ووجود اربع

اعصاب تقوية حسن مقاومة الوصمة لإلجيادات بنسبة  10%بالمقارنة مع عدم وجود عصب تقوية أي أن نسبة
التحسن التي ترافقت مع زيادة عدد األعصاب شبو ميممة مقارنة مع التكاليف المادية .
)20

تأثير زيادة عدد االعصاب عمى االنتقال كان اكبر من تأثيره عمى االجيادات حيث أن وجود اعصاب

التقوية بغض النظر عن عددىا خفض قيم االنتقال في الوصمة بنسبة شبو ثابتو  10%أي تأثير عدد االعصاب عمى
االجياد كان اوضح بشكل عام.
)24

بزيادة سماكة عصب التقوية تتناقص قيمة االنتقاالت في الوصمة بشكل طردي ونالحظ أيضا انو بزيادة

سماكة عصب التقوية من 10 mmالى  30mmتتناقص قيمة االجيادات بشكل واضح وتكون أفضل قيمة من حيث

الجدوى مقارنة مع جميع القيم األخرى لذلك يمكن ان نستنتج في حالتنا ىذه العالقة المثالية بين سماكة العصب
وعرض الصفيحة المستخدمة في الوصمة t1= 0.1875.tحيث أن  t1ىي سماكة عصب التقوية و  tىو عرض
الصفيحة المستخدمة عمى اعتبار ان فارق التحسن في االجيادات عند السماكات الكبيرة غير مجدي مقارنة مع التكمفة.

التوصيات

 .2إجراء دراسة تجريبية لعدد من العينات ومقارنة النتائج التجريبية مع النتائج التحميمية التي تم الوصول الييا

باستخدام طريقة العناصر المنتيية عمى برنامج CATIA V5
 .1اذا كان باإلمكان إجراء دراسة تحميمية مشابية ليذه العينات عمى برامج ىندسية اخرى مثل  ANSYSاو
 SIMULAلمتأكد من وثوقيو النتائج التي تم الحصول عمييا من برنامج CATIA V5

977

 نصره، سموم،زىرة

تأثير طرق الربط لوصالت المنشآت المعدنية عمى األداء االفضل باستخدام طريقة العناصر المنتيية

 إجراء دراسة تحميمو و تجريبية لعينات مشابية و تستخدم صفائح ذات سماكات أكبر من التي تم دراستيا في.0
بحثنا ىذا و أيضا تستخدم براغي اقطارىا أكبر من اقطار البراغي المستخدمة في دراستنا وذلك بغية دراسة السموك
العام ليذه الوصالت

I  دراسة الوصالت المعدنية ذات العوارض المختمفة المقاطع والبروفايالت ومقارنتيا بالبروفايالت.4
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