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 الملخص

 
برنامج   باستخدام   (FEM)بطريقة العناصر المحددة  ( Double-FilletTeejoint)وصلة لحام  نوع  محاكاة تمت

SolidworkSimulation2014)  )  من قطعتين على شكل حرف حيث تتكون  وصلة اللحامT كل قطعة مكونة من 

حيث كانت قطعتين بسمك قليل،الوقد أخذت   (Edge Weld)مقطع عمودي مثبت مع المقطع االفقي بأستخدام اللحام الزاوي 

 ((meshلتقليل ال    shellالى ه ثم تحويل ( (3dثالثي االبعاد  ج برسم نموذ وتمت المحاكاة   mm (20, 140 ,200 )د ابعاال

 .سرعه واكثر دقهوبالتالي يكون تحليل النتائج اكثر 

تم تحديد قيمة و الالزم ، اللحامحساب  سمك  الذي يسهل عملية (  (Edge Weld Check Plotايعاز  استخدام قد  تم و

 تحت تأثير احمال متغيرة   mm( 10-4) سمك الالزم للحام لكل حمل تتراوح بينلافتراضيه  ثابته 

1kN,2KN,4KN,6KN  و باستخدام ايعاز ) ثبيت و تسليط االحمالتم بعدها ت .Weld Check Plot   ( الموجودة في

النتائج النظرية حيث كانت تم التأكد من صحة هذه النتائج بمقارنتها مع  الحقيقية الالزمة لسمك اللحام وه البرنامج تم حساب القيم

 weld)فاع منطقة اللحام تم حساب قيمة ارتو (Weld Check Plot ) من خالل  ايعازكذلك و %.5نسبة الخطأ ال تتجاوز 

throat size) منطقة اللحامها يتم تمثيل بعد ودائما تكون قيمته اقل من السمك االزم لمنطقة اللحام  

أظهرت قد و ات.اللحام على تركيز اإلجهادسمك وصلة تأثير معرفة ولدراسة تركيز االجهادات على طول المنطقه  Beam) ك) 

واقصى قيمه لسمك اللحام االزم    1KNالحمل تأثير  تحت  mm ( ( 1.39 حام هوللسمك ال قيمه الزمه أقل  ان  النتائج

8.32)mm6 الحملتأثير  (  تحتKN   اقصى وحتى ال تفشل. حيث كلما زاد الحمل المسلط كلما زاد السمك الالزم لوصلة اللحام

  (6KNحمل )تأثير تحت    هو Beam)منطقة اللحام ك) تمثيل  بعد(   (Von mises Stressجهاد قيمه أل

 

 

 

 

 

Abstract 
 

THE DOUBLE-FILLETTEEJOINT WELDING LINK HAS BEEN SIMULATED BY USING THE 

SOLIDWORKSIMULATION2014 PROGRAM WHERE THE WELDING LINK CONSISTS OF TWO T-

SHAPED PIECES EACH PIECE OF 

A VERTICAL SECTION IS INSTALLED WITH THE HORIZONTAL SECTION USING THE EDGE 

WELD. THE TWO PIECES WERE SLIGHTLY THICKNESSED. THE DIMENSIONS WERE (20, 140, 

200). THE SIMULATION WAS DONE USING A 3D MODEL AND THEN CONVERTED TO A SHELL 

TO REDUCE THE MESH. ANALYSIS RESULTS ARE FASTER AND MORE ACCURATE. 

THE EDGE WELD CHECK PLOT WAS USED TO FACILITATE THE CALCULATION OF THE 

REQUIRED WELD THICKNESS, AND A DEFAULT VALUE OF THE WELD THICKNESS FOR EACH 

LOAD RANGING FROM 10-4 MM WAS DETERMINED UNDER VARIABLE LOADS 

1kN,2KN,4KN,6KN The loads were then installed and unloaded. Using the Weld Check Plot 

in the program, the true value of the weld was calculated and the results were verified against 

the theoretical results where the error rate did not exceed 5%, and the Weld Check Plot was 

calculated. Welding weld size and always have a value less than the thickness of the welding 

area after which the welding area is represented 

The results showed that the minimum required value for the weld thickness was (1.39) mm 

(under the impact of 1KN load and the maximum weld value of (8.32 mm) under the impact 

of 6KN load. The higher the load, the greater the thickness required for the welding link so 

that it does not fail. The maximum value of the Von mises stress after representing the 

welding area (Beam)     

 

 


