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کاربرد مدل رگرسیونی برای پیشبینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء

از تخته چندال بر حسب قطر و عمق نفوذ

چکیده
هدف از اين پژوهش ارائه مدل رگرسيونی برای پيش بينیی اسیتامام االیال
ساخته شده با پيچ و اعضاء از ااته چندال بوده است .اعضای االیال از اتتیه
چندال با ضتامت  23ميلیمتر و ساخته شده از گونههای پهنبرگ بودنید .در
اين مطالعه پيچهای پانلی رزوه ريز و رزوه درشت با قطرهای اسمی  4 ،9/5و
 5ميلیمتر و طول اسمی به ارايب  4 ،9/5و  5سانتیمتر و پيچهای خودكیار
با قطر اسمی  4و  5ميلیمتر و طول اسمی  4سانتیمتر میورد اسیتفاده قیرار
گرفتهاند .نتايج نشان دادند كه با افزايش قطیر و عمی نفیو پیيچ ،اسیتامام
االال افزايش يافته است .االالهای ساخته شده با پیيچ رزوه درشیت دارای
استامام بيشتری در مقايسه با االیالهیای سیاخته شیده بیا پیيچ رزوه ريیز
بودهاند .بنابر مشاهدههیا ،بيشیترين اسیتامام در االیال بیا پیيچ پیانلی رزوه
درشت با قطر  5ميلیمتر و عم نفو  22ميلیمتر به دست آمیده اسیت .در
پايان ،مدلهای مناسبی با ضريب ابيين باال برای پيشبينی استامام االیال
برای پیيچ رزوه درشیت  Wc  2.127  D1.072  P 0.520و پیيچ رزوه ريیز
 W f  1.377  D1.156  P 0.581بر اساس قطر و طول نفو ارائه شده اسیت.
آناليز مقادير پيشبينی شده از مدلهای ارائه شیده ،اطیاب بسیيار خیوبی بیا
مشاهدههای آزمايشگاهی داشتهاند.
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واژگان کلیدی :استامام االیال ،اتتیه چنداليیه ،پیيچ ،پیيچ پیانلی ،میدل
رگرسيونی

مقدمه
امروزه صفاههای چندسازه يا فرآوردههیای صیفاهای
مانند اتته خرده چوب ،اتته فيبر و اتتیه چنیداليیه بیه
صورت گستردهای در ساخت مبلمان استفاده میشوند .بیه
طور كلی استامام هر سیازهای بیهطیور مسیتقيب بیه نیو
االالدهندۀ میورد اسیتفاده در آن بسیتگی دارد .گیزينش
االالی مناسب ،نه انها به كاری كه ساخته میشود زيبايی
میبتشد بلمه اسیتامام و دوام آن را زيیاد مییكنید [.]2

يمی از متداولارين االالدهندهها كه در صنعت مبلمان و
بهويژه سازههای ساخته شده بیا صیفاههیای چندسیازهای
مورد استفاده قرار میگيیرد ،االیال بیا انیوا پیيچ اسیت.
بنابراين در ساخت مبلمان افزون بر اعمال دقت در كيفيت
ملالح بايستی به شمل هندسی به هب آمدن اعضای االال
و روند ساخت االال روی آنها اوجیه شیود [ .]2بیه طیور
كلی اسیتفاده از روشهیای پیيشبينیی خیوام ممیانيمی
میاواند منجر به بیرآورد پرشیتاب و ارزانایر خیوام ايین
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فیرآوردههیا شیود .بیا اوجیه بیه اهميیت مقاومیت االییال
صفاههای چندسازه ،االشهای زيیادی بیرای پیيشبينیی
اوان نگهداری پيچ انجام شده است .نتستين بار يک مدل
خطی ساده (معادله  )2برای بیرآورد ایوان نگهیداری پیيچ
عمود بر لبه (ضتامت) اتتیهخیرده چیوب برپايیه چگیالی
اتته ارائه شد [.]9
274/9 D + 22/ 92 = 2SWRe

معادله -2

كه در آن  SWReایوان نگهیداری عمیود بیر لبیه و
دانسيته اتته است .از آنجا كیه ايین معادلیه خطیی سیاده
انها برپايه چگالی بيان شده بود ،دقت الزم را برای پیيش-
بينی ايین ويژگیی اتتیهخیرده چیوب نداشیت .از ايین رو
معادلههای ديگری برای پیيشبينیی ایوان نگیهداری پیيچ
عمود بر سطح و عمود بر لبه بیر اسیاس دانسیيته و عمی
نفو و قطر بدنه (ريشه) پيچ بيان شدند [.]4
D

معادله -2
× Db

2/25

)× (L – D/9

. /5

2

SWRf = 2055D

معادله -9
× Db

2/25

)× (L – D/9

. /5

SWRe = 2655D

كه در آنها  Lعم نفو پيچ D ،قطر بدنه پيچ ،
چگالی اتته SWRf ،اوان نگهداری پيچ عمود بر سطح و
 SWReاوان نگهداری پيچ عمود بر لبه (ضتامت) هستند.
ااقيقات زيادی برای ارزيابی دقیت معادلیههیای ارائیه
شده اوسی ( Eckelmanمعادلیههیای 2و )9و در شیراي
متتلف انجام شدهاند .نتايج نشان دادهاند كه اين معادلههیا
اوان نگهداری پيچ در اتتیه خیرده چیوبهیای هیوازده را
بسيار بيشتر از مقدار واقعی پيشبينی میكنند .ماققان بر
اين باور بودند كه در اين نیو اتتیههیا بیه میرور كيفيیت
چسبندگی داخلی كاهش يافته و به همين دليل پيشبينی
اوان نگهداری پيچ بر پايه چگالی دقت الزم را ندارد [.]5
به همين دليل در بررسیهیای ديگیری پیيشبينیی ایوان
نگهداری پيچ در اتتیهخیرده چیوب بیر پايیه چسیبندگی
درونی آن پيشنهاد شد (9و  .)5در نهايت معادلیه  4برپايیه
چسبندگی داخلی ،قطر و عم نفو پيچ برای پیيشبينیی
اوان نگهداری پیيچ عمیود بیر لبیه در اتتیهخیرده چیوب
و MDFارائه شد [.]6
Db

معادله-4
2/25

)(L – D /9

./25

)93(IB

= SWRe

كه در آن  IBچسبندگی درونی اتتیه اسیت .بررسیی
اواننگهداری پيچ در سطح و لبه پیيچ سیر مهیرهای بیرای
اتته خرده چوب و  MDFنشان داد كه گزينش بهينه قطر
سوراخ پيش ساخته به طور چشمگيری اوان نگهداری پيچ
را در اتتییه خییرده چییوب و  MDFافییزايش میییدهیید و
همچنين قطر سوراخ پيش ساخته بايد بیرای پیيچ ،حیدود
 20-25درصد قطر ريشیهی پیيچ باشید [ .]7بیا مشیت
شدن ااثير قطر سوراخ پيش ساخته بر اواننگهداری پیيچ،
معادله  5برای پيشبينی اوان نگهداری پيچ عمود بر سطح
اتتهخرده چوب و  MDFارائه شد [.]7
معادله -5
0/9
)× (2+ H/200

2/025

× IB

0/645

SWRf = 24 × D

كه در آن  Hقطر سوراخ پيش سیاخته D ،قطیر بدنیه
پيچ و  IBچسبندگی درونی اتته هستند.
بررسی پيشبينی چسبندگی درونی اتتهخرده چیوب
بر پايه معادلههايی كه برای پيشبينی اوان نگهداری پیيچ
ارائه شده بود نشان داد كه بين اوان نگهداری پیيچ عمیود
بر سطح و لبه اتته با چگالی آن همبسیتگی چشیمگيری
وجود ندارد؛ ولی بين اوان نگهداری پيچ عمود بیر سیطح و
لبه و چسبندگی درونی همبستگی خوبی وجیود دارد [.]2
ااقيقات  )2009( Eckelmanنشان داد كه اوان نگهداری
پيچ در لبه اتته خرده چوب نسیبت بیه سیطح رويیی 75
درصد است و اوان نگهداری پيچ متاثر از جرم ويژه اتتیه،
قطر االال دهنده ،عم نفو و چسیبندگی درونیی اتتیه
است [ Miljkovic .]3و همماران ( )2007ااثير قطر پیيچ،
شمل و اندازه رات بر روی اوان نگهداری پیيچ و مقاومیت
كششی درلبه اتته خرده چوب و اتتیه اراشیه جهیتدار
( )OSBرا بررسی كردند و نشان دادهاند كه اوان نگهیداری
پيچ با قطر  5ميلیمتر و مقاومت كششی در اتتیه اراشیه
جهتدار ( )OSBدر لبیه بیه ارايیب  56-79و  23درصید
بيشتر از اتته خرده چوب میباشد [ Rostampuor .]20و
همماران ( )2022اأثير اندازه هندسی و نو پيچ بیر ایوان
نگهداری انوا پيچ میورد اسیتفاده در صینعت مبلمیان در
ساخت االیال روی چیوب پالسیتيک صینعتی را بررسیی
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كردند .مشاهدههای اين پژوهشیگران نشیان دادنید كیه بیا
افزايش قطر ،عم نفو و شتاب بارگذاری ،ایوان نگهیداری
پيچ افزايش می يابد .با افزايش قطر سوراخ پيشسیاخته ایا
اندازه قطر ريشه پيچ ،اوان نگهداری عمود بر سیطح و لبیه
افزايش می يابید و سی ب بیا افیزايش قطیر سیوراخ پیيش
ساخته ،اوان نگهداریدو جهت ياد شده كیاهش مییيابید.
اوان نگهداری پيچ عمود بر سطح و لبه در چوب پالستيک
از  MDFو اتته خرده چوب بيشتر است [ .]22ااقيقیات
انجام شده اوس  )2002( Kasalبر روی ااثير قطر و عم
نفو پيچ بر ظرفيت لنگر خمشی االالهای ساخته شده از
 MDFو اتته خرده چوب مشت كرد كه اوان نگهیداری
پيچ بر روی ظرفيت لنگیر خمشیی االیال زيیر بارگیذاری
كششییی و فشییاری مییوثر اسییت [ .]22از ايیین رو داشییتن
اطالعات در مورد اوان نگهداری پیيچ در االیالهیا امیری
ضروری است .در معادلههای پيشين بيشتر به پیيشبينیی
اواننگهداری پيچ بر پايه اندازۀ هندسی پيچ ،عم نفیو و
قطر سیوراخ پیيش سیاخته ،چگیالی و چسیندگی درونیی
پرداختهاند و هيچ گونه بررسی در مورد ااثير نیو رزوه بیر
دقت پيشبينی استامام االال با پيچ انجام نشیده اسیت.
بنابراين در اين پژوهش سعی شده است كه مدلی را بیرای
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پيشبينی استامام االال با پيچ روی اعضاء از اتته چند-
الی پهن برگ ،بر حسب قطر و عم نفو پيچ رزوه ريیز و
درشت ادوين شود اا به كمک آنها بتوان استامام االال
ياد شده را با دقتی قابل قبول و بدون انجام آزمیايشهیای
اجربی ،پيشبينی كرد.

مواد و روشها
در اين پژوهش برای ساخت نمونههای آزمونی از اتته
چنداليه ( 22اليه) پهین بیرگ (راش ،ممیرز و اوسیما) بیا
چگییالی  0/79 g/cm3و مقاومییت خمشییی  66N/mm2از
كارخانه نما چوب ساری اهيه شد [ .]29چيدمان اليهها در
اتتییه چنداليییه در شییمل  2ارائییه شییده اسییت .نتسییت
نمونههای آزمونی به اندازه مورد نظر بريده شده و به میدت
سه هفته در اایا مشیرو سیازی بیا دمیای  20± 2 °cو
رطوبت نسبی  65 ± 2نگهداری شیدند ایا بیه رطوبیت 22
درصد برسند .پب از ثابت شدن رطوبت ،نمونههای آزمونی
سوراخماری شده و سی ب پیيچ مربیو بیه هیر ايمیار در
سوراخهای اعبيه شده قرار داده شد؛ به گونهای كه االیال
مورد نظر ايجاد شود .برای حفر سوراخها از متیه سیتونی و
برای نلب پيچ از دريل برقی استفاده شد.

شکل  -1شمایی از چیدمان تخته چندال مورد استفاده در این پژوهش

شکل  -2راستای نفوذ پیچ در تخته چندال الف) عمود بر لبه ب) عمود بر سطح
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الف)

ب)

ج)

شکل  -3انواع پیچهای مورد استفاده در این پژوهش الف) پیچ خودکار ب) پیچ پانلی رزوه درشت ج) پیچ پانلی رزوه ریز

آزمايش های انجام شده در اين پژوهش به ارايب برای
به دست آوردن رابطه قطر سوراخ پيش ساخته پيچ در لبه
و سطح و اسیتامام االیال بیا پیيچ بیوده اسیت .نتسیت،
مناسبارين قطر سوراخ پيش ساخته برای هر پيچ بر پايه
استاندارد  920 ENآزمون شد (شمل  .]24[ )2سی ب از
همان سوراخ پيش ساخته بیرای آزمیون اسیتامام االیال
استفاده شد .از آنجايی كه عم نفو اأثير بسيار زيادی بیر
اوان نگهداری پيچ دارد؛ بیرای مقايسیه ایوان نگهیداری از
عم نفو يمسان برای لبه و سطح استفاده شد .عم نفو
برای مقايسه اوان نگهداری سیطح و لبیه بیرای پیيچهیای
متتلف 23ميلیمتر بود .همچنیين طیول پیيچهیای میورد
بررسی نيز  50ميلیمتر بود .برای پيچ پانلی و پيچ خودكار
با قطر 4ميلیمتر ،قطر سوراخ پیيش سیاخته ،2/5 ،2 ،2/5
 9/5 ،9ميلیمتر ،و در پيچ با قطر  5ميلیمتر ،قطر سیوراخ
پيش سیاخته  4/5 ،4 ،9/5 ،9 ،2/5 ،2ميلییمتیر در نظیر
گرفته شد .برای پيچ پانلی با قطر  9/5ميلیمتیر نيیز قطیر
سیوراخ پییيش سیاخته  9 ،2/5 ،2 ،2/5ميلیییمتیر در نظییر
گرفته شد .شمل  9پيچهای مورد استفاده در اين پیژوهش
را نشان میدهد .س ب بیرای اعيیين قطیر سیوراخ پیيش
سییاخته در جهییت عمییود بییر سییطح و لبییه (ضییتامت)،
آزمونههای آماده شده بیا دسیتگاه اينسیترون میدل 4426
مورد آزمون قرار گرفتنید .سی ب ایوان نگهیداری پیيچ در
جهت عمود بر سطح و لبه با فرمول زير مااسبه شد:
Pmax
L

W 

كه در آن  Wاوان نگهداری پيچ ) Pmax ،(N/mmنيروی
بيشينه ) (Nو  Lعم نفو موثر ) (mmاسیت .سی ب اثیر
متغيرهای زير بر استامام االال شمل  4در مطلوب ارين
قطر سوراخ پيش ساخته بررسی شد [.]3

 .2قطر پيچ پانلی  4 ،9/5و 5ميلیمتر
 .2عم نفو پيچ پانلی  22 ،25 ،3ميلیمتر
 .9نو رزوه پيچ پانلی (ريز و درشت)

شکل  -4شمایی از آزمونه ساخته شده
برای بررسی استحکام اتصال با پیچ

برای بررسی اأثير نو پيچ بیر اسیتامام االیال روی
اعضاء از اتته چنداليه ،آزمونههای سیاخته شیده بیا پیيچ
خودكار به قطرهای  4و  5ميلیمتر و طیول  4سیانتیمتیر
آزمون شدند .برای هر ايمار  5امرار در نظیر گرفتیه شید.
نتايج به دست آمده با نرمافزار  SPSSمورد االيل آمیاری
قرار گرفتند و از طرح فاكتوريل و آزمون دانمن نيیز بیرای
مقايسییه ميییانگينهییا اسییتفاده شیید .در ايیین بررسییی از
مدلسازی رگرسيونی به روش ایوام اسیتفاده شیده اسیت.
مدلهای رياضی ارائه شده با اوجه به بيشیترين ایاثير هیر
كدام از عاملهیای متغيیر میورد بررسیی ،وارد میدل شیده
است .همچنين ضريب ابيين ( )R2به عنوان معياری بیرای
اندازهگيری كفايت مدل رگرسيونی به دست آمده اعيين و
درج شدهاست.
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نتایج و بحث
گزینش بهترین قطر سوراخ پیش ساخته
ميانگين مقادير اوان نگهداری پيچ پانلی و پيچ خودكار
در جهت عمود بر سطح و لبه اتتیه چنیدال در قطیرهیای
متتلف سوراخ پيش ساخته متتلف در جدول  2و  2ارائیه
شده است .همانطور كه در جیدول  2مالحظیه مییشیود،
بيشترين اوان نگه داری برای پیيچ خودكیار بیا قطیر 4و 5
ميلیمتر به ارايب در سطح (232/22و  )202/32و در لبه
(272/42و  N/mm )222/04در قطر سوراخ پيش سیاخته
 2/5ميلیمتر بوده است .نتايج جدول  2نشان میدهد كیه
بيشترين اوان نگهداری برای پيچ پیانلی رزوه ريیز بیا قطیر
 4 ،9/5و  5ميلیییییمتییییر بییییه ارايییییب در سییییطح
(269/269،29/27و  )230/22و در لبیییییییییه (،242/23
252/25و  N/mm )272/60در قطر سوراخ پیيش سیاخته
 2 ،2/5و 2ميلیمتر بوده است .بيشیترين ایوان نگهیداری
برای پيچ پانلی رزوه درشت با قطر  4 ،9/5و  5ميلیمتر به
ارايب در سیطح (232/23 ،273/22و  )237/72و در لبیه
(222/23 ،252/05و  N/mm )273/22در قطیییر سیییوراخ
پيش ساخته  2 ،2/5و 2ميلیمتر بوده است.
استحکام اتصال
ميییانگين مقییادير اسییتامام االییال در قطییر و عمیی
نفو های متتلف درجدول  9ارائیه شیده اسیت .همچنیين
برای مشت كردن اأثير هر يک از عاملهای متغير مورد
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بررسی بیر اسیتامام االیال ،جیدول اجزيیه واريیانب در
جدول  4ارائه شده است.
اثر قطر پیچ
برای بررسی اأثير قطر ،پيچ پانلی با قطرهای  4 ،9/5و
 5ميلیمتر آزمون شده است .قطیر سیوراخ پیيش سیاخته
برای پيچهای با قطر  4 ،9/5و  5ميلیمتر بیه ارايیب ،2/5
 2و  2ميلیمتر برابر جیدول  2در نظیر گرفتیه شید .برابیر
نتايج بیه دسیت آمیده جیدول  ،4ایأثير مسیتقل قطیر بیر
استامام االال پیيچ پیانلی رزوه ريیز و درشیت در سیطح
احتمال  35درصد معنیدار میباشد .شیمل  5رابطیه بیين
استامام االیال و قطیرهیای متتلیف را نشیان مییدهید.
همانگونه كه ديده میشود ،بيشیترين مقاومیت در هیر دو
نو رزوه مربو به پيچ با قطر  5ميلییمتیر و كمتیرين آن
مربو به پيچ با قطر  9/5ميلیمتر است .علت بيشتر بودن
استامام االال پيچ با قطر  5ميلیمتر نسبت به قطیر 9/5
ميلیمتر را میاوان به سطح درگير بيشتر پيچ با قطیر بیاال
نسییبت بییه قطییر كییب دانسییت .نتییايج ايیین قسییمت بییا
يافتییههییای  2009( Eckelman ،)2022( Rostampuorو
 )2375و  )2007( Miljkovicهمتییوانی دارد [،3 ،4 ،22
 .]20به طوری كه با اغيير قطر پيچ از  9/5اا  5ميلیمتیر،
مقدار استامام االال در پيچ پانلی رزوه ريیز  49درصید و
در پيچ پانلی رزوه درشت  96درصد افزايش میيابد.

جدول  -1توان نگهداری پیچهای خودکار عمود بر سطح و لبه با قطر  4و  5میلیمتر در قطرهای مختلف سوراخ پیش
قطر پيچ ()mm

4

5

قطر سوراخ پيش ساخته ()mm
2
2/5
9
9/5
2
2/5
9
9/5
4
4/5

*اعداد درون پرانتز اناراف معيار ايمارها را نشان می دهد.
** گروه بندی دانمن را نشان می دهد.

اوان نگهداری ()N/mm
عمود بر لبه

عمود بر سطح

**277/37 (22/26)b
272/42 (20/70)b
270/67 (22/05)b
265/02 (29/56)b
276/75 (99/33)b
222/04 (23/59) b
266/60 (92/22) b
257/42 (26/60) b
252/23 (25/22)b
20/52 (22/65)a

226/05 (22/29) * bc
232/22(24/40) bc
220/420(2/62) bc
265/54(22/26) b
223/47(7/74) bc
202/32(22/53) c
225/20 (29/44) bc
220/22 (22/90) bc
265/90(27/02) b
32/25(22/92) a
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جدول  -2توان نگهداری پیچهای خودکار عمود بر سطح و لبه با قطر  4 ،3/5و  5میلیمتر در قطرهای مختلف سوراخ پیش ساخته
قطر پيچ
()mm

قطر سوراخ پيش ساخته
()mm

9/5

2/5
2
2/5
9
2
2/5
9
9/5
2
2/5
9
9/5
4
4/5

4

5

اوان نگهداری ()N/mm
عمود بر سطح
رزوه ريز

رزوه درشت

269/27(22/57)cd
259/53(25/23)bcd
252/67(20/96)bc
222/37(22/29)ab
260/29(5/09)b
250/92(29/90)b
242/34(7/00)b
203/30(22/24)a
230/22(27/76)de
222/32(25/62)de
279/62(22/24)cde
262/67(22/54)bcd
297/72(6/22)b
67/94(27/25)a

*اعداد درون پرانتز اناراف معيار ايمارها را نشان می دهد.

عمود بر لبه

**

273/22(20/47) d
277/56(26/23)cd
262/09(27/42)cd
223/36(22/52)a
232/23(6/76)c
262/24(20/56)*b
257/42(24/26)b
242/54(20/92)b
237/72(22/96)e
223/55(20/24)de
227/92(22/56)de
275/90(90/50)cde
254/29(25/72)bc
22/20(22/52)a

رزوه درشت

رزوه ريز
bc

*)242/23(27/44
240/72(24/75)*abc
293/52(7/50)*abc
227/92(22/93)*ab
252/25(6/30)*bc
242/34(20/42)*bc
292/25(7/22)*b
69/27(3/22)*a
272/60(3/62)*d
263/93(22/65)*cd
253/60(27/49)*bcd
242/05(95/72)*bc
227/37(22/66)*b
60/44(4/63)*a

c

*)252/05(27/43
247/37(4/42)*bc
242/30(24/03)*abc
222/67(20/55)*a
222/23(27/23)*d
257/42(22/26)cd
249/32(24/62)*bc
222/93(22/93)*b
273/22(22/53)*d
272/56(26/26)*cd
263/53(25/56)*cd
246/40(26/92)*bcd
292/43(5/34)*bc
27/65(90/63)*a

** گروه بندی دانمن را نشان می دهد.

جدول  -3میانگین استحکام اتصال پیچ پانلی رزوه ریز و درشت
عم نفو ()mm

قطرپيچ ()mm

3
3
3
25
25
25
22
22
22

9/5
4
5
9/5
4
5
9/5
4
5

استامام االال ()N
رزوه ريز

رزوه درشت

*(2924/20 )224/92
(2945/40 )55/662
(2633/50 )292/94
(2395/40 )426/00
(2263/20 )33/72
(2242/40 )423/79
(2274/40 )274/24
(9553/40 )925/30
(9337/40 )234/22

(2522/40 )239/99
(2724/20 )993/492
(2360/20 )202/227
(2222/60 )597/30
(2303/40 )977/992
(9207/00 )906/69
(9002/40 )292/262
(9624/20 )622/502
(4963/40 )552/302

*اعداد درون پرانتز اناراف معيار ايمارها را نشان میدهد.

جدول  -4تجزیه واریانس اثر تأثیر مستقل و متقابل عاملهای متغیر بر استحکام اتصال ()N
پيچ پانلی رزوه ريز

عوامل متغير
مستقل و متقابل

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

Sig

قطر
عم نفو
قطر * عم نفو

2
2
4

2/927
2/402
222457/022

27/234
23/574
2/222

0/000
0/000
0/026

قطر
عم نفو
قطر *عم نفو

2
2
4

پيچ پانلی رزوه درشت
2/630
2/932
506039/223

26/502
25/756
9/204

0/000
0/000
0/027
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رزوه ریز

27

4500

c

رزوه درشت

c

4000

b

3500
b

a

2500
2000
1500

استحکام اتصال ()N

a

3000

1000
500
0
5

4
قطر پیچ()mm

3.5

شکل  -5تأثیر قطر پیچ بر استحکام اتصال در پیچ پانلی
(حروف روی نمودار گروه بندی دانمن را نشان می دهند كه برای پيچهای با رزوه ريز و درشت به طور جداگانه انجام شده است)

تأثیر عمق نفوذ پیچ
نتايج جدول  4نشان میدهد كه اأثير مسیتقل عمی
نفو بر استامام االال پیيچ پیانلی رزوه ريیز و درشیت در
سطح احتمیال  35درصید معنییدار بیوده اسیت .شیمل 6
رابطه بين استامام االال و قطرهای متتلیف پیيچ پیانلی
رزوه ريز و درشت را نشان میدهد .با افزايش عم نفیو از
 3اا  25ميلیمتیر ،اسیتامام االیال هیر دو نیو رزوه بیه
صورت خطی افزايش میيابد .بيشترين مقاومیت در هیر دو
نو رزوه مربو بیه پیيچ بیا عمی نفیو  22ميلییمتیر و
كمترين آن مربو به پيچ با عم نفو  3ميلیمتیر اسیت.
بنابراين با افزايش عم نفو پيچ ،سطح اماس بين االیال
دهنده و اعضای االال بيشتر خواهد شد و استامام االال
افزايش میيابد .نتايج بیه دسیت آمیده در ايین قسیمت بیا
يافتییههییای  )2022( Rostampuorو  2009( Eckelmanو
 )2375هماهنگ است [ .]22،3،4آنان نيز در پژوهششان
به اين موضو دسیت يافتنید كیه بیا افیزايش عمی نفیو
استامام االال پيچ افزايش میيابد .بیا اغييیر عمی نفیو
پيچ از  3اا  22ميلیمتر ،مقیدار اسیتامام االیال در پیيچ
پانلی رزوه ريز  296درصید و در پیيچ پیانلی رزوه درشیت
 222درصد افزايش میيابد.

تأثیر نوع پیچ
برای بررسی اأثير نو پيچ از دو نو پيچ ،پيچ پانلی
(رزوه ريز و درشت) و خودكار استفاده شده است .نتايج
اين آزمون در شمل  7نشان داده شده است .همانطور كه
ديده میشود بيشترين استامام االال ( )47/99Nمربو
به پيچ پانلی رزوه درشت با قطر  5ميلیمتر و كبارين آن
( )95/07Nمربو به پيچ پانلی رزوه ريز است .بر پايه
نتايج ،پيچ رزوه درشت باالارين ميزان استامام را داشت
كه علت آن مممن است بيشتر بودن ارافا رزوه آن باشد
كه سبب درگيری بهتر پيچ با اتته چندال میشود.
پب از انجام آزمايشها و گردآوری دادهها با اوجه به
معنیدار بودن عاملهای متغير مورد بررسی ،قطر و عم
نفو پيچ بر استامام االال پيچ رزوه ريز و درشت ،با
استفاده از نرم افزار  SPSSرابطهی بين قطر ،عم نفو و
نو رزوهی پيچ مورد بررسی قرار گرفت و معادله  6به
صورت معادله اوانی برای پيشبينی استامام االال به
دست آمد .مدل رگرسيونی به دست آمده ،نشان داد كه
ااثير قطر و عم نفو پيچ در سطح اعتماد  35درصد بر
استامام االال معنیدار میباشد و عاملهای قطر و عم
نفو پيچ به عنوان متغيرهايی كه بيشترين ااثير را در
اغييرات استامام االال دارند ،وارد مدل شدند.
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ابيين( )R2بسیيار بیااليی مییباشید و ايین ضیريب نشیان
میدهد كه با حدود اعتماد  32درصید اغييیرات اسیتامام
االال پيچ اات ااثير دو عامل قطر و عم نفو پيچ می-
باشد .میاوان اين معادلهها را به عنوان رابطه اجربی بیرای
پيشبينی استامام االال پيچ رزوه ريیز در اتتیه چنیدال
استفاده كرد .همچنين اجزيه و االيل مقادير پیيشبينیی
شده از مدل ارائه شده ،معادله  2بیرای قطیر و عمی نفیو
پيچ رزوه درشت با ضريب ابيیين ( )R2رگرسیيونی نشیان
میدهد كه مدل يیاد شیده اوانیايی پیيش بينیی اغييیرات
اسییتامام االییال پ یيچ را در حییدود  72درصیید دارد .و بییا
مقادير اجربی با يک اقريب بیه نسیبت خیوب همتیوانی
دارد؛ به طوری كه مقادير پيشبينی شده با مقیادير واقعیی
نزديک میباشیند .از ايین رو جیدول  ،5ميیانگين بيشیينه
استامام االال ميزانهای اندازهگيری شیده و پیيشبينیی
شده با معادله های  7و  2را نشان میدهید ،نتیايج پیيش-
بينی شده همتوانی بسيار خیوبی بیا مقیادير انیدازهگيیری
شده دارند.

Wf c  KD a Pb

معادله -6

در اين معادله  W f - cاستامام االال پيچ رزوه ريز و
درشت D ،قطر پيچ و  Pعم نفو پيچ  Kمقدار ثابت و a
و bضرايب رگرسيونی میباشند .پب از االيلهای صورت
گرفته مقادير ثابت ( aو ،)bضريب همبستگی بين اابع و
متغيرها و معادله های  7و  2به دست آمدند.
معادله -7
ضريب ابيين

2

R = 0/32

Wf  0.086  D0.942  P0.704

معادله -2
ضريب ابيين

2

R = 0/72

Wc  0.189  D 0.726  P 0.577

معادله های  7و  2بيانگر رابطه عاملهای متغير قطر و
عم نفو پيچ رزوه ريز و درشیت بیا اسیتامام االیال در
اتته چندال میباشند ،كه بر پايیه میدل  2دارای ضیريب

رزوه ریز

5000

c

رزوه درشت

4500

c

4000

b
b

3000
2500

a

a

2000
1500
1000
500
0

28
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9

طول نفوذ ()mm

شکل  -6تأثیر عمق نفوذ بر استحکام اتصال در پیچ پانلی

استحکام اتصال ()N

3500
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4 mm

23

4000

c

5 mm

b

b

b

3500

b

3000

a

2000
1500

استحکام اتصال ()N

2500

1000
500
0
پانلی رزوه ریز

خودکار

پانلی رزوه درشت
نوع پیچ

شکل  -7مقایسه استحکام اتصال در پیچ خودکار و پیچ پانلی رزوه ریز و درشت در قطرهای مختلف

جدول  -5میانگین مشاهده و پیش بینی شده بیشینه استحکام اتصال پیچ پانلی رزوه ریز و درشت
استامام االال ()N
عم نفو ()mm

قطر پيچ ()mm

3
3
3
25
25
25
22
22
22

9/5
4
5
9/5
4
5
9/5
4
5

رزوه درشت

رزوه ريز
مشاهده شده

پيش بينی شده

مشاهده شده

پيش بينی شده

2924/20
2945/40
2633/50
2395/40
2263/20
2242/40
2274/40
9553/40
9337/40

292/46
243/02
229/35
222/95
229/60
269/57
232/22
992/46
403/00

2522/40
2724/20
2360/20
2222/60
2303/40
9207/00
9002/40
9624/20
4963/40

266/74
229/72
226/02
229/30
246/63
230/02
920/37
959/64
425/29

نتیجهگیری
در هنگام نلب انوا پيچهیا بیرای جلیوگيری از ایر
خوردن ماده مورد استفاده در ساخت سازه مبلمان چیه بیا
چوب (به ويژه چوبهای بیا چگیالی بیيش از 0/4g/cm9و
چه با چندسازههای چوبی ،ايجاد يک سوراخ پيش سیاخته
ضروری است .ااقيقاای در ايین زمينیه بیرای انیوا اورا
فشرده چوبی انجام شیدهانید كیه از آن بیين مییایوان بیه
 2379( Eckelmanو ( )2375برای اتتیه خیرده چیوب و

 )MDFو ( )2022( Rostampuorبرای چیوب پالسیتيک)
اشاره كرد [ .]6،4،22ااحدودی همه اين ااقيقیات ايجیاد
يیک سییوراخ پییيش سییاخته را بییرای نلییب پییيچ ضییروری
دانستهاند .قطر سوراخ پيش ساخته برای نلب هیر پیيچ از
مهبارين عوامل ااثيرگذار بیر ایوان نگهیداری االیالهیای
ساخته شده با انوا پيچ است .ااقيقیات يیاد شیده نشیان
دادهاند كه مناسب ارين قطر سوراخ پيش سیاخته از نظیر
مقاومتی دارای قطری نزديک قطر ريشه پيچ است .هر چه
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از آن مقدار كمتر باشد سبب لهيدگی عضو شده و هر چیه
از آن مقدار بيشتر شود سبب كاهش سطح درگير پیيچ در
اعضای االال میشود كه در هر دو صورت اوان نگهیداری
االالهای ساخته شده با انوا پيچ كاهش میيابد .پب بیا
اوجه به موارد ياد شده الزم بود برای هر پيچ مناسبایرين
قطر سوراخ پيش ساخته از نظر مقیاومتی بیرای پیيچهیای
مورد بررسی در اين پژوهش اعيين شود اا سیاخت االیال
با اين پيچها در مناسبایرين قطیر سیوراخ پیيش سیاخته
انجام شود .نتايج نشان دادند مناسیب ایرين قطیر سیوراخ
پيش ساخته برای پيچ خودكار بزرگار از پيچهیای پیانلی
رزوه ريز و درشت است .دليل آن را میاوان بزرگار بیودن
قطر ريشه پيچ خودكار نسبت به پيچ پانلی دانست .در بين
دو نییو شییمل رزوه مییورد بررسییی ،پییيچ بییا رزوه درشییت
باالارين ميزان اواننگهیداری را داشیت كیه علیت بيشیتر
بودن اواننگهداری االال ساخته شده با پيچ رزوه درشیت
را به ارافا بيشیتر رزوه آن در مقايسیه بیا پیيچ رزوه ريیز
نسبت داد كه سبب درگيری بهتر پیيچ در اعضیای االیال
میشود (شمل.)2

الف

ب

شکل  -8ارتفاع رزوه ،عامل درگیری بهتر پیچ رزوه درشت
نسبت به رزوه ریز الف) رزوه درشت ب) رزوه ریز

استامام االال پيچ در اتته چندال با افیزايش قطیر و
عم نفو افزايش يافته است .با افزايش قطر و عمی نفیو
پيچ ،سطح اماس بين االال دهنده و اعضای االال بيشتر
خواهییید شییید و اسیییتامام االیییال افیییزايش مییییيابیید
[.]22
نتايج مربو به مقايسه استامام االال در پيچ خودكیار
با پيچ پانلی رزوه ريز و درشت نشان میدهید كیه اسیتامام
االال پيچ خودكار از پيچ پانلی رزوه ريز بيشتر بیوده ولیی از
پيچ رزوه درشیت كیبایر اسیت .بیر پايیه نتیايج ،بيشیترين
استامام االال به پيچ پانلی رزوه درشت با قطر  5ميلیمتیر
و عم ی نفییو  22ميلیییمتییر اعل ی دارد .بنییابراين از ميییان
االالهای بررسی شده ،پيچ ياد شیده بیرای ايجیاد االیالی
مقاوم در اتته چندال پيشنهاد مییشیود .همچنیين ميیزان
دقت مدل پيشبينی استامام االال با پیيچ بیه عامیلهیای
زيادی از جمله شمار و نو متغيرهای به كیار گرفتیه شیده،
روش مورد استفاده ،ويژگی مالول نهايی و ...بسیتگی دارد.
بنابراين پب از جمعآوری دادههای الزم به كمک اين دادهها
مدلهای مطلوبی برای پيشبينی استامام االال پیيچ رزوه
ريییز و درشییت بییه ارايییب W f  0.086  D0.942  P 0.704
و  Wc  0.189  D 0.726  P 0.577بر پايه قطر و عم نفو
به دسیت آمدنید .نتیايج بیه دسیت آمیده از میدلسیازی
پيشبينی استامام االال برای مشتلههای قطر و عمی
نفو و نو رزوه نشان میدهد كه مقادير پيشبينیی شیده
اوس اين مدل ،همتوانی بسيار خوبی را با مقادير اجربیی
دارند .بنابراين اين مدلها نشان میدهنید كیه افیزايش دو
عامل قطر و عم نفو پيچ مهبایرين عامیلهیا در بهبیود
اواننگهداری االال پيچ میباشند .نمته حايز اهميت ايین
است كه مقادير استامام االال پيچ را میایوان بیا روش-
های مناسب و بی زيان به دست آورد و مقدار اسیتامام را
اعيين كرد .در حالی كه برای به دست آوردن استامام به
طور اجربی انها میاوان آزمیايشهیای متیرب انجیام داد.
بنابراين ،هر االشی برای كاستن اهميت انجام آزمايشهای
زيانبار با ارزش است.
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The predicting ultimate of joint withdrawal resistance constructed of plywood
with regression models application according to diameter and penetrating depth

Abstract
The goal of this study was to present regression models for
predicting resistance of joints made with screw and plywood
members. Joint members were out of hardwood plywood that
were 19 mm in thickness. Two types of screws including
coarse and fine thread drywall screw with 3.5, 4 and 5mm in
diameter and sheet metal screw with 4 and 5mm were used.
Results have shown that withdrawal resistance of screw was
increased by increasing of screws, diameter and penetrating
depth. Joints fabricated with coarse thread drywall screws were
higher than those of fine thread drywall screws. Finally,
average joint withdrawal resistance of screwed could be
predicted by means of the expressions Wc=2.127×D1.072×P0.520
for coarse thread drywall screws and Wf=1.377×D1.156×P0.581
for fine thread drywall screws by taking account the diameter
and penetrating depth. The difference of the observed and
predicted data showed that developed models have a good
correlation with actual experimental measurements.
Keyword: Joint withdrawal resistance, Plywood, Screw,
Drywall screw, Regression model
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