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ارائه مدل رگرسیونی برای پیشبینی ظرفیت لنگر خمشی اتصالهای ساخته شده
از تخته چندال با پیچ و مقایسة آن با  MDFو تختهخردهچوب صنعتی

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي امكان پيشبيني ظرفيت لنگر خمشي اتصالهای
ساختهشده از تخته چندالی پهنبرگ ،با پيچ رزوه ريزودرشت ،باا اساتداده از
مدلهای رگرسيوني انجامشده است .ضخامت تختهچنادال در اضااای اتصاال
 91ميليمتر بود و برای مقايسه از تختاهخاردهچاوب و تختاه فيبار باا چگاالي
متوس ا ( )MDFبااا ضااخامت اساامي  98ميلاايمتاار اسااتداده شااد .پاايچهااای
موردبررسي پيچ پانلي رزوه ريز و رزوه درشت با قطرهاای اسامي  4 ،3/5و 5
ميليمتر و طول اسمي به ترتيب  4 ،3/5و  5سانتيمتر و پيچهای خودكار باا
قطر اسمي  4و  5ميليمتر و طول اسمي  4ساانتيمتار بودناد .نتااي نشاان
دادند كه ظرفيت لنگر خمشي اتصال با افزايش طول ندوذ و قطر پيچ افازايش
مييابد و طول ندوذ پيچ در مقايسه با قطر آن ،تاث ير بيشاتری روی ظرفيات
لنگر خمشي داشت .ظرفيت لنگر خمشي در اتصالهای ساختهشاده باا پايچ
رزوه درشت در مقايسه با اتصالهای ساختهشده با پيچ رزوه ريز بيشتر بودند.
بيشترين ميزان ظرفيت لنگار خمشاي ( )29/27 N.mمرباو باه پايچ رزوه
درشت باا قطار  5و طاول نداوذ  28ميلايمتار باوده و كامتارين ميازان آن
( )92/88 N.mدر پيچ رزوه ريز با قطر  3/5و طول ندوذ  1ميليمتر ديدهشده
است .بر پايه مشاهدات ،ظرفيت لنگر خمشي تختهچندال نسابت باه  MDFو
تختهخردهچوب بيشتر است .در نهايت با تحليلهای صاورت گرفتاه مدادلاه
 Wc = 3.426×D0.615×P0.639برای پيشبيني ظرفيت لنگر خمشي با پيچ رزوه
درشت و  Wf = 4.684×D0.415×P0.568برای پيشبيني ظرفيت لنگر خمشي باا
پيچ رزوه ريز بر پايه قطر و ضمق ندوذ پيچ به دست آمدند .مقادير پيشبيناي
شده از مدل ارائه شده ،با اندازهگيریهای تجربي با يک تقريبِ نسبتا خوب،
همخواني نشان ميدهند.
واژگان کلیدی :ظرفيت لنگر خمشي ،تختاهچنادال ،رزوه ريزودرشات ،پايچ
پانلي ،مدل رگرسيون ،اتصال پيچ.
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مقدمه
در ساخت سازههای ساختماني و مبلمان ،تختهچنادال،
به دليل داشاتن مقاومات ،باات ابدااد و مادولكشسااني
(االستيسيته) باال كاربرد فراواني دارد .پيشرفت فانآوری و
ضرضه يارا آالت جدياد باا كاارايي بااال ،ساهم زياادی در
توسده صندت مبلمان داشتهاند .بهطوركلي اتصالها ،مسير
انتقال بار به تكيهگاه سازه را تشكيل مايدهناد و شكسات
اتصالها بهطورمدمول از ايراد در طراحي ،مواد نامناساب و
يا اجرای نادرست آن ناشي ميشود [ .]9بناابراين طراحاي
مناسب اتصالها اهميات وياژهای دارد .پايچ باا توجاه باه
مقاومت مناسب ،قابليت مونتاژ و همچناين اجارای آساان،
يكي از اتصاالت پركاربرد در صندت مبلمان صدحهای برای
مونتاژ اتصال گوشهای سربه سر محسوب ميشود؛ بناابراين
پيشبيني استحكام انواع اين اتصالدهنده كاه مصارف آن
در صندت مبلمان مدمول اسات ،بسايار مهام و ارزشامند
است .در سالهای اخير اساتداده از مادلهاای رگرسايوني
برای پيشبيني استحكام اجزا و اتصالها در چندسازههاای
چاوبي رشاد چشامگيری پياداكرده اسات .باديهي اسات،
استداده مناسب از اين روشها برای برطرف نمودن برخاي
ضدم قطديتها و پيشبيني نتاي  ،در شرايطي كه بهدسات
آوردن اطالضااات ،سااخت و گاااهي ناااممكن اساات ،بساايار
سودمند است؛ زيرا استداده از اين روشها ميتواناد منجار
به برآورد پرشتاب و ارزانتر خواص ايان فاراوردههاا شاود
[ Semple .]2و همكاران ( )2887تث ير چسبندگي دروناي
بر ظرفيات نگهاداری پايچ در تختاهخاردهچاوب را ماورد
ارزيابي قرار دادند .نتاي تحقيقات اين پژوهشاگران نشاان
داد كه بين توان نگهداری پايچ در ساطو و لباخ تختاه باا
دانسيته آن همبستگي چشمگيری وجود نادارد ولاي باين
توان نگه داری پيچ و چسبندگي دروناي تختاه همبساتگي
خااوبي وجااود دارد ) .]3[(r 2>./2بنااابر مدادلااه تجربااي
ارائهشده در كتاب مهندسي مبلمان ظرفيت نگهداری پايچ
در تختهخردهچوب ،وابستگي شديدی به قطر پايچ ،طاول
ندوذ ،چگاالي و چسابندگي دروناي تختاه دارد .همچناين
ظرفياات نگااهداری  MDFحاادود  31درصااد از تختااه-
خااردهچااوب بيشااتر اساات [ )9171( Eckelman .]4بااا
بررسااي نيااروی اندصااالي و مقاوماات خمشااي پااينهااای
ساختهشده از تختهچندال و  OSBضنوان كرد كاه مقاومات
كششاااي ايااان پاااينهاااا را مااايتاااوان باااا مدادلاااه
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 -P( p  a0 Da1 La2Wa 3مقاوماات كششااي -D ،قطاار
پين -L ،ضمق ندوذ -W ،چگالي تختاه و  a1, a2, a3ضاريب
رگرسيوني) محاسبه كرد [ Hill .]5و همكاران ( )9123باا
بررسي مقاومت خمشي اتصال كاموزبانه ضنوان داشتند كاه
مقاومت خمشي اين اتصالها تابع گونه چوبي ،نوع چساب
مصرفي ،ابداد زبانه و كام و ميزان كيپ بودن زباناه در كاام
است .اين محققان همچنين بيان كردند كه تاث ير متقابال
اين ضاملهاا روی ضملكارد نهاايي اتصاال در ياک مدادلاه
تجربي بهصورت زير است:
M = 0/7 ×S × A × B × C ×D

كااه در مدادلااه فااو  - Mمقاوماات خمشااي نهااايي
( -S ،)lb/in2مقاومت برشي گونه چاوب (52 w( -A ،)psi
 d ،)8/24 d + 8/ضرض افقي در نمونه  Tشكل و  wضارض
زبانه اتصال ( -B ،)inضامل طول زباناه  -Cضامال چساب و
 Dضامل كيپ شدن زبانه ميباشند [.]7
 Bahmaniو همكاران ( )2881تث ير افزايش قطر و طول
ندوذ پين بر مقاومت خمشي و نيروی كششي اتصال با پاين
چاوبي در تختاه فيبار چگاالي متوسا ( )MDFرا بررساي
كردند .نتاي آناان نشاان داد كاه بااالترين ميازان مقاومات
كششي و خمشي اتصال ساختهشده با پين چوبي به قطار 8
ميليمتر و طول ندوذ  92ميليمتر ايجاد ميشاود .در پاياان
باااا تحليااالهاااای صاااورت گرفتاااه مدادلاااه تجرباااي
 Wt  2 D .08 L.69 ( IB) 2.3برای پيشبيني مقاومت كششاي
حاصل شد كاه در مدادلاه بااال  -Wtمقاومات كششاي D ،و
 -Lبه ترتياب قطار و طاول نداوذ دوبال و  -IBچسابندگي
درونااااي تختااااه ماااايباشااااند و مدادلااااه تجربااااي
 Wb  (d / 2  w / 3  e / 3)Wtباارای پاايشبينااي مقاوماات
خمشاي باهدساات آماد كاه  -Wbمقاوماات خمشاي نهااائي،
 -dفاصله بين دو پاين (محاور تاا محاور) -w ،پهناای قياد،
 -eفاصله تا محور خنثي -Wt،مقاومت كششي اتصال باا پاين
ميباشند .همچنين رابطه  Wb  10Wtرا بهضنوان رابطهای
برای پيشبيني مستقيم مقاومت خمشي نهاائي ارائاه دادناد
[.]2
 Kasalو همكاران ( )2888تث ير قطر پيچ ،طول ندوذ،
شمار پيچ و نوع پانل را بر ظرفيت لنگر خمشي اتصالهای
گوشااهای بررسااي كردنااد و نشااان دادنااد كااه مقاوماات
اتصالهای ساختهشده باا  MDFزيار بارگاذاری كششاي و
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فشاری بيشتر از تختهخردهچوب است و افزايش قطر ،طول
ندوذ و شمار پيچ باضث افازايش مقاومات اتصاال مايشاود
[ .]8اين پژوهشاگران همچناين از رابطاه رگرسايوني باه
بررسي ظرفيت لنگر خمشي اتصال پيچ با قطار  4/5و 5/7
ميليمتر در حالتهای بادون چساب و آغشاته باا چساب
پلياورتان در  MDFو تختاهخاردهچاوب پرداختناد .آناان
بناابر مدادلاه  Y= AX + Cكاه در آن  -Yتانش شكسات
( -X ،)MPaنسبت طول ندوذ به قطر پيچ -A ،شيب خا
رگرساايون و  -Cمحاال تقاااطع خا رگرساايون بااا محااور
ضمودی Yها است ،ظرفيت لنگر خمشي اتصال را محاسابه
كردند .نتااي نشاان داد بهتارين نتيجاه رگرسايوني ،زيار
بارگذاری كششي برای پيچ با قطر  5/7ميليمتار در MDF
قابلدستيابي است و اتصالهاای آغشاته شاده باه چساب
نسبت به بدون چسب از مقاومت بيشتری برخوردار بودناد
[ .]7يكي از مشكلهای اصلي تختهخردهچوب و  MDFدر
سااخت اناواع ساازه باهوياژه قدساه كتااب محادوديت در
گزينش طول دهانه در اين سازهها اسات كاه سابب خياز
ب ايشازحااد صاادحه زي ارِ بااارِ وارده ماايشااود .بااا كاااربرد
تخته چندال در اين سازهها ميتوان اين مشاكل را برطارف
كرد و طول دهانه بيشتری نسبت باه تختاهخاردهچاوب و
 MDFگزينش كرد .به طوركلي ضاملهايي مانند قطر پايچ،
طول ندوذ پيچ ،نوع رزوه ،شمار پيچ ،فاصله باين پايچهاا و
فاصله بين پيچ تا لبه ضاو و  ...بار ظرفيات لنگار خمشاي
اتصال با پيچ مؤ رند .اگر بخواهند تث ير هر يک اين ضاملها
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بر خواص يادشده را بررسي كنند ،نيازمناد صارف وقات و
هزينه فراواني است و ازآنجاكه همواره در صاندت ،كااهش
هزينه و زمان موردتوجه است ،در اين پژوهش از مدلهای
رگرساايوني باارای پاايشبينااي ظرفياات لنگاار خمشااي
اتصال های Tساختهشده از تختهچندال با پيچ برحسب قطر
و طول ندوذ پيچ رزوه ريزودرشت استداده شدهاست.

مواد و روشها
در اين پژوهش از تخته چندالی ساخته شده از گوناه-
های پهنبرگ راش ،ممرز و توسكا ( 99الياه) باا ضاخامت
اسمي  91ميليمتر ،تختهخردهچوب و تخته فيبر با چگالي
متوس ( )MDFبا ضخامت اسمي  98ميلايمتار اساتداده
شد .بداي از خواص اصلي تختههای باهكااربرده شاده در
اين پژوهش در جدول  9ارائهشده است .نخست نمونههاای
آزموني به اندازه موردنظر بريدهشده و به مدت سه هدته در
اتا مشرو سازی باا رطوبات نسابي  75درصاد و دماای
 28°Cنگهداری شادند تاا باه رطوبات اسامي  92درصاد
برسند .پس از ابات شادن رطوبات ،نموناه هاای آزماوني
سوراخكاری شده و ساسس پايچ مرباو باه هار تيماار در
سوراخهای تدبيهشده قرار داده شد .برای حدر سوراخهاا از
مته ستوني و برای نصب پيچ از دريل برقاي اساتداده شاد.
نمونههای آزموني با ابداد  38×23سانتيمتر (ضاو فرضي) و
 23×97سانتيمتر (ضاو اصلي) ساخته شدند ( شكل .)9

جدول  -1خواص تختههای مورداستفاده
نوع تخته

چگالي g/cm3

)IB(MPa

)MOR (MPa

تختهخردهچوب

8/7

8/77

25/25

MDF

8/2

8/8

37/93

تختهچندال

8/2

-

77

شکل  -1آرایش آزمون ظرفیت لنگر خمشی اتصال  Tشکل
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فاصله پيچها از لبه  5سانتيمتر و فاصله بين پيچها ابت
بود .انواع پيچهای مورداستداده در اين پژوهش شامل پيچهای
پانلي رزوه ريز و رزوه درشت با قطرهای اسمي  4 ،3/5و 5
ميليمتر (به ترتيب شمارههای  8 ،4و  )98و طول اسمي به

ترتيب  4 ،3/5و  5سانتيمتر و پيچهای خودكار با قطر اسمي
 4و  5ميليمتر (به ترتيب شمارههای  8و  )98و طول اسمي 4
سانتيمتر بودند كه از بازار ابزار و يرا آالت تهيهشدهاند .شكل
 2پيچهای مورداستداده در اين پژوهش را نشان ميدهد.

شکل  -2انواع پیچهای مورداستفاده در این پژوهش
الف) پیچ خودکار ب) پیچ پانلی رزوه درشت ج) پیچ پانلی رزوه ریز

برای بررسي تاث ير ناوع پايچ بار ظرفيات لنگار خمشاي
تختهچندال ،آزمونههای ساختهشده با پيچ خودكار به قطرهای
 4و  5ميليمتر و طول  4سانتيمتر مورد ارزيابي قرار گرفتناد.
سرضت بارگاذاری در ايان آزماون  5 mm/minتنظايم شاد و
آزمونهها تا شكست كامل بارگذاری شدند .برای انجاام آزماون
از دستگاه اينسترون مدل  4487استداده شد .بارای محاسابه
ظرفيت لنگر خمشي اتصال  Tاز مدادله زير استداده شد:
()9

M=Pmax × Y

كاااه در آن  Mمقااادار لنگااار خمشاااي (Pmax ،)N.m

بيشترين بار برای هر نمونه ( )Nو  Yطول بازوی لنگر ()m
است .برای هر تيمار  5تكرار در نظر گرفته شد .در نهايات
نتاي بهدستآمده با استداده از نرمافزار  SPSSمورد تحليل
آماری قرار گرفتناد و از طارف فاكتوريال و آزماون دانكان
برای مقايسه ميانگينهاا اساتداده شاد .همچناين در ايان
پژوهش از مدلسازی رگرسايوني باه روش تاو م اساتداده
شدهاست .مدلهای رياضي ارائه شده با توجه باه بيشاترين
تث ير هركدام از ضاملهاای متیيارِ موردبررساي ،وارد مادل
شده است .همچنين ضريب تبيين ( )R2بهضناوان مديااری
برای اندازهگيری كدايتِ مادل رگرسايوني باه دسات آماده
تديين و درج گرديده است.

نتایج و بحث
ميانگين مقادير ظرفيت لنگر خمشاي بار حساب قطار و
طول ندوذهای مختلف در جدول  2ارائهشده است.
همچنين برای مشخص كردن اهميات تاث ير هار ياک از
ضاملهای متیيرِ موردبررسي بر ظرفيت لنگار خمشاي ،نتااي
تجزيه واريانس در جادول  3آماده اسات .هماانطاور كاه در
جدول  2ديده ميشود بيشترين ميزان ظرفيت لنگار خمشاي
( )29/27 N.mمربو به پيچ رزوه درشت باا قطار  5و طاول
ندوذ  28ميليمتر بوده اسات .كمتارين آن ( )92/88 N.mدر
پيچ رزوه ريز با قطر  3/5و طول ندوذ  1ميلايمتار ديادهشاده
اساات .ضلاات بيشااتر بااودن ظرفياات لنگاار خمشااي اتصااال
ساختهشده با پيچ رزوه درشت را به ارتداع و فاصله باين رزوه-
های آن ميتوان نسبت داد كه سبب درگيری بهتار پايچ رزوه
درشت نسبت به رزوه ريز ميشود و سبب كاهش له يا خاالل
شدن اليههای تخته ميشود.
شكل  ،3ظرفيت لنگر خمشي اتصالهای  Tسااختهشاده
را بر حسب قطرهای مختلف پيچ نشان ميدهد.
همانگونه كه ديده ميشود با افزايش قطر پايچ از 3/5
به  5ميليمتر ،ظرفيت لنگر خمشي افزايشيافتاه ولاي باا
افزايش آن از  4به  5ميليمتر ،اين روند تیييرات كامتاری
نشان ميدهد .دليل اين امر اين است كه هنگام بارگاذاری
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قطر پيچ به دليل سطو تماس بيشتر آن با اضاای اتصاال،
افزايش مقاومت اتصال را به دنبال خواهد داشت .نتاي اين

اتصال با پيچ به قطر  5ميليمتر ،خود پيچ شكسات و ايان
ضامل باضث شد كاه پايچ باا قطار  4و  5ميلايمتار بااهم
اختالف مقاومت چنداني نداشته باشند .همانگوناه كاه در
شكل  3مشاهده ميشود ،بيشترين مقاومت در هر دو ناوع
رزوه مربو به پيچ با قطر  5ميليمتر است .چراكه افزايش

قساامت بااا يافتااههااای  Kasalو همكاااران ( ]8[ )2888و
 )2883( Eckelmanهمخواني دارد [.]5

جدول  -2میانگین ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی رزوه ریزودرشت ،قطر و طول نفوذ پیچ
ميانگين ظرفيت لنگر خمشي اتصال پيچ پانلي رزوه ريز ()N.m

قطر پيچ
()mm

طول ندوذ ()mm
1

95

28

3/5

(28/898 )5 /34

(34/825 )3 /24

(58/558 )2 /29

4

(22/878 )4 /13

(45/985 )4 /59

(79/785 )98 /33

5

(28/875 )3 /22

(42/238 )7 /85

(72/ 248 )1 /58

ميانگين ظرفيت لنگر خمشي اتصال پيچ پانلي رزوه درشت ()N.m
3/5

* (23/298 )9 /38

(43/425 )8 /78

(78/948 )1 /48

4

(38/225 )3 /48

(52/ 825 )2 /74

(28/ 118 )8 /88

5

(33/338 )3 /19

(41/788 )1 /29

(29/275 )1 /58

اضداد درون پرانتز انحراف مديار تيمارها را نشان ميدهد.
جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر مستقل و متقابل عاملهای متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی
پيچ پانلي رزوه ريز

ضاملهای متیير
مستقل و متقابل

درجه آزادی

ميانگين مربدات

F

Sig

قطر

2

312/814

2/339

8/882

طول ندوذ

2

4478/385

82/344

8/888

قطر× طول ندوذ

4

35/445

8/754

8/728

پيچ پانلي رزوه درشت
قطر

2

422/357

2/324

8/882

طول ندوذ

2

5795/881

18/837

8/888

قطر× طول ندوذ

4

98/982

8/392

8/874

رزوه ریز

80

b

b
b

a
a

60
50
40
30
20

ظرفیت لنگر خمشی ()N.m

رزوه درشت

b

70

10
0
5

4

3/5

قطر پیچ ()mm

شکل  -3تأثیر مستقل قطر پیچ بر ظرفیت لنگر خمشی در پیچ پانلی
(حروف روی نمودار گروهبندی دانكن را نشان ميدهند كه برای پيچهای با رزوه ريزودرشت بهطور جداگانه انجام شده است).
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نتاي نشان داد كه با تیيير قطر پيچ از  3/5تا  5ميليمتار،
مقدار ظرفيت لنگار خمشاي در پايچ پاانلي رزوه رياز 27
درصد و در پيچ پانلي رزوه درشت  29درصد افزايش ماي-
يابد .ضامل ديگری كه تث ير آن بار ظرفيات لنگار خمشاي
اتصال پيچ موردبررسي قارار گرفات ،طاول نداوذ پايچ در
اضااء اتصال بود .در اين بررسي از طول نداوذ  95 ،1و 28
ميليمتر استدادهشده است .باا توجاه باه جادول  ،3تاث ير
مستقل طول ندوذ بر ظرفيت لنگر خمشي پيچ پاانلي رزوه
ريزودرشت در سطو احتماال  15درصاد مدنايدار اسات.
شكل  ،4تث ير مستقل پيچهای پانلي را در طول ندوذهاای
مختلف ،بر ظرفيت لنگر خمشاي اتصاال نشاان مايدهاد.
رزوه ریز

همانگونه كه ديده ميشود با افزايش طاول نداوذ از  1تاا
 28ميليمتر ،ظرفيات لنگار خمشاي باه طاور فزايناده ای
افزايش مييابد .دليل اين امر اين است كه با افزايش طاول
ندوذ پيچ ،سطو تماس بين پايچ و اضااای اتصاال بيشاتر
شده و باضث افزايش ظرفيت لنگر خمشي اتصال مايشاود.
همچنااين نتاااي اياان قساامت بااا گاازارشه اای  Kasalو
همكاااران ( 2887و  )2888همخااواني دارد [ 8و  .]1بااا
تیيير طول ندوذ پيچ از  1تا  28ميليمتار ،مقادار ظرفيات
لنگر خمشي در پيچ پانلي رزوه رياز  45درصاد و در پايچ
پانلي رزوه درشت  33درصد افزايش يافت.

90

c

80

c
b

60

b

50
a

a

40
30
20

ظرفیت لنگر خمشی()N.m

رزوه درشت

70

10
0
28

9

15
طول نفوذ ()mm

شکل  -4تأثیر طول نفوذ بر ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی
(حروف روی نمودار گروهبندی دانكن را نشان ميدهند كه برای پيچها با رزوه ريزودرشت بهطور جداگانه انجام شدهاست).

برای بررسي تث ير نوع پيچ ،از دو نوع پيچ ،پايچ پاانلي
(رزوه ريزودرشت) و خودكار استداده شدهاست .نتااي ايان
آزمون در شكل  5نشان داده شدهاست.
همانطور كه ديده مي شود بيشاترين ميازان ظرفيات
لنگر خمشاي ( )52/82 N.mمرباو باه پايچ پاانلي رزوه
درشت با قطر  5ميلايمتار و كامتارين آن ()48/22 N.m
مربو به پيچ خودكار با قطر  4ميليمتر است .ضلات ايان
است كه هنگام بارگذاریِ اتصال با پيچ خودكار ،خاودِ پايچ
شكست كه اين مسئله به تراكم بيشتر تنش روی اين پايچ
به دليل بيشتر بودنِ سطو درگير آن مربو ميشود و اين
ضامل باضث كاهش مقاومت اتصال آن نسبت به پايچ پاانلي
شد .برای مقايسه ظرفيت لنگر خمشي پيچ در تختهچندال،
 MDFو تخته خرده چوب صندتي از پيچ های پانلي درشات

با شمارههای  8و ( 98با قطار اسامي  4و  5ميلايمتار) و
طول  5سانتيمتر استدادهشده است .همانگونه كاه شاكل
 7نشان ميدهد ،بيشاترين ميازان ظرفيات لنگار خمشاي
( )29/27 N.mمربو به تختهچندال با قطر  5ميلايمتار و
كمتاارين مقاادار مقاوماات ( )91/97 N.mمربااو بااه
تختهخردهچوب با قطر  4ميليمتر است.
نتاي نشان داد با تیيير نوع تخته و قطر پيچ ،مقاومات باه
لنگر خمشي به ترتياب  917و  29درصاد افازايش مايياباد.
ظرفيت لنگر خمشي اتصالها سااختهشاده از تختاهچنادال از
ظرفياات لنگاار خمشااي اتصااالهااا ساااختهشااده بااا  MDFو
تختهخردهچوب بيشتر است كه دليل اين مسائله را مايتاوان
به ساختار تختهچنادال نسابت داد ،در سااختار تختاهچنادال،
استداده از اليههای چاوب ماسايو باهطاور مساتقيم بارخالف
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 MDFو تختهخردهچوب كه ذرات سازنده آنها بسايار ريزتار
است و با چسب به هم متصل شدهاند ،باضث درگياری بيشاتر
اتصالدهنده باا اضااای اتصاال مايشاود و موجاب افازايش
ظرفيت لنگر خمشي ميشود .همچنين بنابر تحقيقات Kasal
و همكاران ( )2888چسبندگي دروني تختههای مورداساتداده
در ساخت اتصالها نيز بار ظرفيات لنگار خمشاي اتصاالهاا

33

جدول تجزيه وارياانس ظرفيات لنگار خمشاي بارای تدياين
ميزان اضتبار مدل رگرسيوني نشان داد كه تث ير قطار و طاول
ندوذ پيچ در سطو اضتماد  15درصد بر ظرفيت لنگار خمشاي
پيچ رزوه ريزودرشت مدنيدار است .ازاينرو ضاملهاای قطار و
طول ندوذ پيچ كاه تاث ير زياادی بار تیييارات ظرفيات لنگار
خمشي دارند ،وارد مدل شدند.

گوشهای ا ر مدنيداری دارد [ .]8همچناين نتااي حاصال از
4m m

70

5m m

bc

c

60

وت

ab

40

لنگر خمشی ((N .m

a

a

ab

50

30
20
10
0
رزوه درشت

خود ر

رزوه ریز
نو پیچ

شکل  -5مقایسه ظرفیت لنگر خمشی پیچ خودکار و پیچ پانلی رزوه ریزودرشت با قطرهای مختلف

c
خرده و

c

ن

b
ab
a

a

ظرفیت لنگر خمشی ()N.m

MDF

قطر پیچ ()mm

شکل  -6مقایسه ظرفیت لنگر خمشی اتصالهای ساختهشده با تختهخردهچوبMDF ،

و تختهچندال با پیچ پانلی رزوه درشت با قطرهای مختلف

تث ير اين ضاملها بر ظرفيت لنگر خمشاي مثبات باوده و
افزايش طول ندوذ و قطر پيچ باضث افزايش مقاومت اتصاالهاا
شدند .ازاينرو با استداده از نرمافزار  SPSSرابطهی باين قطار،
طول ندوذ و نوع رزوه پيچ موردبررسي قرار گرفات و مدادلاه 2

بهصورت مدادله تواني برای پيشبيني ظرفيت لنگر خمشي به
دست آمد.
()2

W f c  KD a Pb

ارائه مدل رگرسيوني برای پيشبيني ظرفيت لنگر خمشي...
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در اين مدادله  Wf-cظرفيات لنگار خمشاي پايچ رزوه
ريزودرشت D ،قطر پيچ P ،ضمق ندوذ پيچ K ،مقادار ابات
و  aو  bضرايب رگرسيوني ميباشند .پاس از تحليالهاای
صورت گرفته ،مقادير ابت ( aو  ،)bضريب همبستگي بين
تابع و متیيرها و مدادله  3و  4به دست آمدند.
()3
2

ضريب تبيين R = 8/83

 Wc  3.426  D 0.615  P 0.639پيچ رزوه درشت
()4
2

ضريب تبيين R = 8/21

 W f  4.684  D0.415  P 0.568پيچ رزوه ريز

با نگاهي باه جادول  ،4مالحظاه مايشاود كاه نتااي
مقادير پيشبينيشده از مدلهای ارائه شده ،با يک تقريابِ
نسبتاً خوب با دادههای تجربي همخواني نشان ميدهند .با
توجه به ضريب تبيين ( )R2مدادله  3مشخص ميشود كاه
تث ير قطر و ضمق ندوذ بر ظرفيت لنگر خمشي با پايچ رزوه
درشت ،بسيار زياد است و با تیيير قطر و ضماق نداوذ پايچ
رزوه درشت ميتوان با حدود اضتمااد  83درصاد تیييارات
ظرفيت لنگر خمشي را پيشبيني كارد .همچناين تجزياه
مقادير پيشبينيشده از مدل ارائهشده ،مدادله  4با ضاريب
تبيين ( )R2رگرسيوني نشان داد كه مدل يادشاده تواناايي
پيشبيني ظرفيات لنگار خمشاي باا پايچ رزوه رياز را در
حدود  21درصد دارد.

جدول  -4میانگین دیده و پیشبینیشده بیشینه ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی رزوه ریزودرشت
ظرفيت لنگر خمشي ()N.m
طول ندوذ ()mm

قطر پيچ ()mm

رزوه درشت

رزوه ريز
ديدهشده

پيشبينيشده

ديدهشده

پيشبينيشده

28

3/5

* (58/558 )2 /29

52/282

(78/948 )1 /48

72/248

28

4

(79/785 )98 /33

78/728

(28/ 118 )8 /88

22/595

28

5

(72/248 )1 /58

55/277

(29/275 )1 /58

72/525

95

3/5

(34/825 )3 /24

37/788

(43/425 )8 /78

49/225

95

4

(45/985 )4 /59

38/228

(52/ 825 )2 /74

45/358

95

5

(42/238 )7 /85

42/539

(41/788 )1 /29

52/829

1

3/5

(28/898 )5 /34

22/442

(23/298 )9 /38

38/948

1

4

(22/878 )4 /13

21/887

(38/225 )3 /48

32/228

1

5

(28/875 )3 /22

39/828

(33/338 )3 /19

32/533

* اضداد درون پرانتز انحراف مديار تيمارها را نشان ميدهد.

نتیجهگیری
ميزان باری كه بتوان در واحد سطو هر طبقه باهوياژه
قدسه كتاب جاا داد ،باه پهناای قدساه ،ناوع اتصاالهاا و
استحكام اضاای اتصال آن بساتگي دارد؛ بناابراين در ايان
پژوهش ،از مدلهای رگرسيوني برای پايشبيناي ظرفيات
لنگر خمشي اتصالهای  Tساختهشده از تختهچندال با پيچ
بر حسب قطر و طول ندوذ پايچ رزوه ريزودرشات اساتداده
شد .نتاي نشان دادند كه ظرفيت لنگر خمشاي اتصاال باا
پيچ در تختهچندال با افزايش طول ندوذ و قطر پيچ افزايش
مييابد .همچنين تحليلهای صورت گرفته نشاان داد كاه

طول ندوذ پيچ تث ير بيشتری روی ظرفيت لنگر خمشي در
مقايسه باا قطار دارد Kasal .و همكااران ( )2888نياز در
بررسيهای خود به اين نتيجه رسيدهاند كه طول ندوذ پيچ
تث ير زيادی روی ظرفيت لنگار خمشاي دارد [ .]8در باين
دو نوع رزوه موردبررساي ،پايچ باا رزوه درشات بيشاترين
ميزان ظرفيت لنگر خمشي را داشته است .ميتاوان ضلات
بيشتر بودن ظرفيت لنگر خمشي اتصال ساختهشده با پيچ
رزوه درشت را به ارتداع بيشتر رزوه آن در مقايسه باا پايچ
رزوه ريز نسبت داد كه سبب درگيری بهتر پيچ در اضااای
اتصال ميشاود .نتااي مرباو باه مقايساه ظرفيات لنگار
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خمشي پيچ خودكار با پيچ پاانلي رزوه ريزودرشات نشاان
داد كه ظرفيت لنگر خمشي اتصاال پايچ خودكاار از پايچ
پانلي رزوه ريز و رزوه درشت كمتر است.
نتاي بررسي نوع تخته نشاان داد كاه ظرفيات لنگار
خمشي تخته چندال از  MDFو تختهخاردهچاوب بيشاتر
است كه دليل اين امر را مي توان به مدول كشساني باالی
تخته چندال و توانايي نگهداری بيشتر پيچ توس اضااای
آن نسبت به  MDFو تخته خرده چوب رب داد؛ بناابراين
با گزينش ماواد اولياه مناساب و گازينش اتصاالدهناده
مناسب مي توان مشاكل خياز را كااهش داد و اساتحكام
سازه ساخته شده را افزايش داد .نتاي محاسبات حاصل از
اين تحقيق نشان داد كاه باه طاوركلي گازينش متیيار و
برآورد ضرايب در مدل رگرسيوني ،پايهایترين بخاش در
مدلسازی است .بنابراين با توجه به تث ير مدنيدار قطر و
طول ندوذ پيچ رزوه ريزودرشت بر ظرفيت لنگار خمشاي
اتصال ،پس از جمعآوری دادههای الزم به كمک دادههای
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تجربي ،مدلهای مطلوبي برای پايشبيناي ظرفيات لنگار
خمشااااي پااااايچ رزوه ريزودرشاااات باااااه ترتياااااب
 Wf = 4.684×D0.415×P0.568و Wc = 3.426×D0.615×P0.639
بر پايه قطر و ضمق ندوذ به دست آمدناد .تجزياه وارياانس
آزمايشها و مقادير پيش بيني شده از مدلهای ارائه شاده،
با اندازهگيریهای تجرباي باا ياک تقرياب نسابتاً خاوب
همخواني نشان ميدهند ،به طوریكه مقادير برازش شاده
به مقادير واقدي نزديک مايباشاند .در انتهاا شاايانذكار
است كه مدلهای ارائهشده در اين پ ژوهش با دقت قابال
قبولي كه مقادير آن در جدول  4ارائه شدهاسات ،تواناايي
پيشبيني ظرفيت لنگر خمشي با پيچ رزوه ريزودرشت را
در اتصالهای ساخته شده از تخته چندال دارند .ازاين رو در
يک نتيجهگيری كلي مي توان بيان داشت ،كه اساتداده از
مدلهای رگرسيوني راه حل مناسبي برای پرهيز از انجاام
آزمايشهای پرهزينه و زماان بار بارای تدياين اساتحكام
اتصالها در سازه مبلمان ،است.
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Prediction of bending moment resistance of screw connected joints in plywood
members using regression models and compare with that commercial medium
density fiberboard (MDF) and particleboard

Abstract
The study aimed at predicting bending moment resistance
plywood of screw (coarse and fine threads) joints using
regression models. Thickness of the member was 19mm and
compared with medium density fiberboard (MDF) and
particleboard with 18mm thicknesses. Two types of screws
including coarse and fine thread drywall screw with nominal
diameters of 6, 8 and 10mm and 3.5, 4 and 5 cm length
respectively and sheet metal screw with diameters of 8 and 10
and length of 4 cm were used. The results of the study have
shown that bending moment resistance of screw was
increased by increasing of screws diameter and penetrating
depth. Screw Length was found to have a larger influence on
bending moment resistance than screw diameter. Bending
moment resistance with coarse thread drywall screws was
higher than those of fine thread drywall screws. The highest
bending moment resistance (71.76 N.m) was observed in
joints made with coarse screw which were 5 mm in diameter
and 28 mm in depth of penetration. The lowest bending
moment resistance (12.08 N.m) was observed in joints having
fine screw with 3.5 mm diameter and 9 mm penetrations.
Furthermore, bending moment resistance in plywood was
higher than those of medium density fiberboard (MDF) and
particleboard. Finally, it has been found that the ultimate
bending moment resistance of plywood joint can be predicted
following formula Wc = 0.189×D0.726×P0.577 for coarse thread
drywall screws and Wf = 0.086×D0.942×P0.704 for fine ones
according to diameter and penetrating depth. The analysis of
variance of the experimental and predicted data showed that
the developed models provide a fair approximation of actual
experimental measurements.
Keywords: bending moment resistance, plywood, coarse and
fine thread, drywall screws, regression models, joint screw.
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