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بررسی ارتباط بین شاخصهای قطر پیچ و سوراخ پیشساخته با توان نگهداری آن
در چوب چندسازۀ الیهای ) (LVLبرای تدوین مدل رگرسیونی

چکیده
در این پژوهش شاخصهای پیچ ،طریس ریخرا پیچشریاخه ن و اربایاب نیچن ایین
شاخصها نا بخا نگ داری پچ ،در مقاطع عسضی و طخلی و ررح پنلهای چندرازهای
الی ای ) (LVLنسای درهچانی ن مدلی رگسرچخ خری چند مهغچیسه مخردنسرریی طیسار
گسفه ارت .در این نسرری بخه های  LVLنزمخنی  9الی از گخن صینخنس دلهخیچید
( )Populus deltoidesبخلچد شدند .نسای راخت  LVLاز چسی پییی وینچیل اریها
ارهفاده شد .نمخن های نزمخنی ن انعاد  7/5 × 7/5رانهیمهس از  LVLهای راخه شیده
بهچ شدند .رخرا های پچشراخه نمخن های نزمخنی در چهار ررح  75 05 55و 05
درصد طرس پچ ،بعاچ شد .نمخن های نزمخنی مخرد مرالعۀ نیا پیچ،هیای پیانیی نی طریس
ارمی  0 5 4/2و  7مچییمهس راخه شدند .بخا نگ داری پچ ،در جهت عمخد نس ررح
و مقاطع عسضی و طخلی مخرد نزمخ طسار گسفت .نهایج نشا دادند ک بیخا نگی داری
مقرع طخلی نسات ن بخا نگ داری عمخد نس ررح و مقرع عسضی نچشهس نیخده اریت.
همچنچن نهایج نشا دادند ک نا افزایش طرس رخرا پچشراخه بخا نگ داری پیچ ،در
هم طرسها کاهش مییاند .ولی نا افزایش طرس پچ ،بخا نگ داری پچ ،افیزایش داشیه
ارت .نچشهسین بخا نگ داری را پچ ،پانیی ن طرس  7مچییمهس و رخرا پیچشریاخه نیا
 55درصد طرس پچ ،در  LVLداشه ارت .کمهسین بخا نگ داری نا همچن پچ ،ن طریس
 4/2مچییییمهییس و رییخرا پ یچشرییاخه  05درصیید طرییس پییچ ،مشییاهده شییده ارییت.
درنهاییییییت معادلییی ی رگسریییییچخ خریییییی ys= 8/555+5/444X1-8/850 X2
 ye║= 8/555+5/444X1-8/850 X2و  ye┴= 8/555+5/444X1-8/850 X2نییییییی
بسبچ نسای بخا نگ داری عمخد نس ررح مقرع طخلی و مقرع عسضی  LVLن عنیخا
مدل پچشنچنی بخا نگ داری پچ ،در  LVLارای شده ارت.
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واژگان کلیدي :بخا نگ داری پچ ،طرس پچ ،رخرا پچشراخه مدل رگسرچخنی.

مقدمه
مصرف پیچ در ساخت مصنوعات چوبی از ساال 9271
شروع شده است و امروزه در زماره يیای از پركااربردنري
انصالدهندهها در سازههای چوبی بهحسااب مایآياد [.]9

عوامل متغیری چون قطر پیچ ،قطر ساورا پایشسااخته،
عماان وذااو  ،وااوع رزوه ،داوساایته مااواد و ...باار مقاوماات
انصالهای ساختهشاده باا پایچ نأثیرگاذار اسات .يیای از
اهداف مهم در پژوهشهای مربوط به انصاالت ،ارنباط بی
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عاماالهااای بیااانشااده و نااأثیر آنهااا باار مقاومااتهااای
موردبررس ای اساات ،بااهطااوریكااه بااا بررساای ارنباااط و
همبستگی بی اي عامالهاا مایناوان عملیارد انصااالت
موردبررسی را پیشبینی كارد .باا نوهاه باه اهمیات ايا
موضااوع پااژوهشهااای گسااتردهای باار روی شناسااايی
مدل و پیشبینی عملیرد انصااالت در برابار بارهاای وارده
صاااورت گرفتاااه اسااات )9121( Eckelman .ارنبااااط
بی قطر پیچ ،عمن وذو و داوسیته را با نوان وگهداری پیچ
بررساااای كاااارده اساااات .در اياا ا بررساااای ماااادل
0.5
1.25
غیرخطاااااااااااای SWRe=2055D ×(L−D/3) ×G
و  SWRf=2655D0.5×(L−D/3)1.25×Gبااه نرنیااا باارای
پیشبینی نوان وگهداری لبه و ساط نتتاه خارده چاوب
ندوي شده است ( D ،SWRf ،SWReو  Gبه نرنیا ناوان
وگهداری در لبه و سط  ،قطر پیچ و داوسیته) [ .]7عملیرد
انصالهای ساختهشده از نتته خرده چوب و  MDFعاووه
بر عمن وذو و قطر پایچ نتات ناأثیر چسابندگی داخلای
نتته خرده چوب و  MDFویز است؛ بناابراي رابطاه بای
چسبندگی داخلی و نوان وگاهداری نتتاه خارده چاوب و
 MDFموردبررسا ای قااارار گرفتاااه اسااات .وتااااي ايا ا
بررسااااای وشاااااان داده اسااااات كاااااه چسااااابندگی
داخلی در نوان وگهداری پیچ در لبه و ساط نتتاه خارده
چااااااااوب و  MDFنااااااااأثیر معناااااااایداری دارد.
0.85
0.5
1.25
)SWRe=39(IB) ×D ×(L−D/3
دروهايااات مااادل
0.645
1.025
و  SWRf=14×D ×(IB) ×(1+H/100)0.3باااااارای
پیشبینی نوان وگاهداری در لباه و ساط پیشانهاد شاده
اسااات ( =IBچسااابندگی داخلااای و  =Dقطااار ساااورا
پیشساخته) [ .]3همچنی در رابطه با همی موضوع مدل
خطااای  SWRe=1053.9IB+195.33نوسااا  Sempleو
 )7001( Smithبرای ناوان وگاه داری پایچ در لباه نتتاه
خاااارده چااااوب اراسااااه شااااده اساااات [Arabi .]4
و همیاااااران ( )7097بااااا اسااااتذاده از واااار افاااازار
شاااااااااز ماااااااادل  SWRe=A0.06×D1.321×E4.505و
 SWRf = A0.263×D1.574×E4.156به نرنیا برای پیشبینی
نوان وگهداری پیچ در لبه و سط نتته خرده چوب ندوي
كااردهاوااد ( =Aضااريا الغااری رات و  =Dداوساایته) [.]1
 Malekiو همیااااااران ( )7093مااااادل رگرسااااایووی
1.156
0.581
Wf= 1.377 D
×P
 We= 2.127 D1.072× P0.520و
را به نربیت برای پیشبینی نوان وگاهداری پایچ در لباه و
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سط نتته چندال اراسه كردهاود ( =Dقطر پایچ و  =Pعمان
وذاااااااو ) [ .]6معادلاااااااه ∂ × W=4.06D (L-D)0.75و
∂ × W= 5.5D1.75 (L-D)0.75بااه نرنیااا باارای نااوان
وگهداری عمود بر الیاف چوب ماسیو و نوان وگاهداری پایچ
در مقطع عرضی چوب اراساه شاده اسات ( -Dقطار پایچ،
 -Lطول وذو و ∂ -مقاومت برشای ماوازی باا الیااف)[.]2
همچنی برای نوان وگاهداری در ههات عماود بار الیااف
چاوب ماساایو برحساا هاار وياژه چااوب رابطاه نجرباای
 W= 506×G2×Dبه دست آمده است ( -Gهر ويژه چوب
خشااو و  -Dقطاار پاایچ) [ Chen .]8و همیاااران ()7096
نوان وگهداری پیچ در نتتههای ساخته شده از باامبو را باا
 MDFو نتته خرده چاوب را مقايساه كردواد .وتااي ايا
بررسی وشان داده است نتتههای ساختهشاده از باامبو در
سط و لبه دارای نوان وگه داری بیشتری وسبت به MDF
و نتته خرده چوب بودهاود .همچنی عنوان شده است كه
قطر پیچ ،ووع پیچ و سرعت بارگذاری نأثیر معنایداری بار
نوان وگهداری پیچ در ساط و لباه نتتاه سااختهشاده از
بامبو MDF ،و نتته خرده چوب وداشته اسات ،ولای قطار
سورا پیش ساخته نأثیر معنیداری بر نوان وگهداری ايا
فرآوردهها داشاته اسات [ Sydor .]1و )7096( Wołpiuk
ناااأثیر اساااتذاده از نقوياااتكنناااده وااااوو پلااای اورناااان
( )PUR 555.6بر نوان وگهداری پایچ در  MDFرا بررسای
كردود .وتاي اي پژوهشگران وشان داده اسات اساتذاده از
واوو پلی اورنان در سورا پیشساخته باعث افازايش بایش
از  900درصد نوان وگهداری پیچهاای پااولی شاده اسات.
همچنی استذاده از اي نقويتكننده نوان وگاهداری پایچ
يورو 9را به میزان  10درصد افزايش داده است [.]90
با نوهه به اينیه بیشتر بررسیهاا صاورت گرفتاه روی
چندسازههای چوبی ماوند نتته خرده چوب ،MDF ،نتته
چندال و چوب ماسیو بودهاواد و همچنای وباود اطوعاات
كافی مربوط به عملیرد انصالهای ساختهشاده روی LVL
در براباار بااار وارده در سااروي بااهويااژه در كاااربرد اي ا
چندسااازه در صاانعت مبلمااان و همچناای بااا نوهااه بااه
پتاوسیل باالی اي چندسازه به دلیال زيباايی و اقتصاادی
بودن در صنعت مبلمان [ 97 ،99و  ،]93بناابراي در ايا
پژوهش ارنباط بای عوامال ساورا پایشسااخته و قطار
پیچ درپیچهای مورد مصارف در صانعت مبلماان باا ناوان
Euro screws
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وگه داری پیچ در چندسازه اليه ای ) (LVLموردبررسی قرار
گرفته است .همچنی مدل رگرسایووی بارای پایش بینای
نوان وگهداری پیچ در مقااطع عرضای ،طاولی و عماود بار
سط اي فرآورده اراسه شده است نا در متاسبات طراحای
سازه مبلمان با چندساازه الياهای و پایشبینای اساتتیا
انصاالت ساختهشده با آن به كار گرفته شود.
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به ابعاد  2/1×2/1ساوتیمتر مربع برش داده شدود [.]94
تهیه آزمونهها
پ از برش نتتهها به اودازه اساتاودارد ،بارای نعیای
نوان وگهداری پیچ در راستای عمود بر سط  ،مقاطع طولی
و عرضای  ،LVLساورا پایشساااخته عماود بار سااط و
مقاطع عرضی و طولی آزمووههاا ايجااد شاد .بارای ايجااد
سورا پیشساخته از دستگاه دريل ستووی با سرعت ثابات
برای نمامی آزمووهها استذاده شد .سورا های پیشسااخته
به نرنیا  %20 ،%60 ،%10و  %80قطر بیرووای پایچهاای
مورداستذاده بودود .در اي پژوهش از پیچ پااولی در چهاار
قطر  6 ،1 ،4/7و  2میلیمتر استذاده شد .در هدول  9قطر
پیچهای مورداستذاده و قطر مته مورداستذاده بارای ايجااد
سورا پیشساخته به نذییو آماده اسات .پا از ايجااد
سورا پیشساخته ،پیچها با پیچگوشتی برقی و با سارعت
ثابت در سورا های پیش ساخته وصا شادود .عمان وذاو
پیچ در هر سه ههت ثابت ( 79میلیمتار) در ورار گرفتاه
شد .حالت فیزيیی آزمووهها در شایل  9وشاان داده شاده
است.

مواد و روشها
در اياا پااژوهش باارای ساااخت  LVLاز اليااههااای
نهیهشده از گووۀ صانوبر ( )Populus deltoidesاساتذاده
شده است .اليهها با استذاده از دستگاه لولهبری با ضتامت
اسمی  7/1میلیمتر از كارخاوه آمل روكاش نهیاه شادود.
سپ اليهها به شركت بهسازان صنايع چوب ايران اوتقاال
يافتند .اليهها در دستگاه خشوك داالوی با بساتر ناوری
متترک نا رطوبت  6±9درصاد خشاو شادود .ساپ باا
استذاده از دستگاه گیونی به ابعاد  770×970سااوتیمتار
اودازهبری شدود .اليهها با چسا پلی وویل اساتات آغشاته
شاادود و در پاار زياار فشااار  90 Kg/cm2قاارار گرفتنااد.
سپ برای نهیه آزموواههاا LVL ،هاای سااختهشاده بار
اسا استاودارد  ASTM- D9269-88با دستگاه پاوال بار

جدول  -5قطر سوراخ پیشساخته بر اساس درصد قطر پیچ مورداستفاده
قطرمته برای ايجاد سورا پیشساخته ()mm

قطر پیچ
()mm

% 10

% 60

% 20

% 80

4/2

2/1

2/5

2/9

3/4

5

2/5

3

3/5

4

6

3

3/6

4/2

4/8

7

3/5

4/2

4/9

5/6

الف) نوان وگهداری عمود بر سط

ب) نوان وگهداری مقطع عرضی ج) نوان وگهداری مقطع طولی
شکل  -5حالت فیزیکی آزمونهها
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بودهاود .همچنای اثار متقابال قطار پایچ و قطار ساورا
پیشساخته برای هر سه آزمون در سط اعتماد  11درصد
معنیدار بوده است.
شیل  7نوان وگهداری عمود بر سط و مقاطع عرضای
و طولی را وشاان مایدهاد .موحراه مایشاود كاه ناوان
وگهداری در مقطع عرضی وسبت به دو ههت ديگر مقاومت
كمتری داشته است .بی نوان وگهداری عمود بار ساط و
مقطع طولی نذاوت معنیداری مشااهده وشاده اسات و در
گروهبندی داوی اي دو ههت در يو گروه قرارگرفتهاواد.
نوان وگهداری مقطاع طاولی باه نرنیاا  3و  69درصاد از
نوان وگهداری عمود بر سط و مقطع عرضی بیشاتر باوده
است .علت كمتر بودن نوان وگهداری در مقطاع عرضای را
مینوان به ضعف چوب در وگهداری پیچ و مای در مقطاع
عرضی وسبت داد .بنا بار يافتاههاای  )9167( Fairchildو
 )7004( Eckelmanنوان وگهداری پیچ در مقطاع عرضای
چوب از  17نا  908درصد مقاومت آن در ههت عماود بار
الیاف متغیر است [ 2و  .]8بیشتري نوان وگهداری مرباوط
به مقطع طولی باه میازان  3/32كیلاو ویاون و كمتاري
میزان آن در مقطع عرضای باه میازان  7/03كیلاو ویاون
مشاهده شد.

آزمووهها برای نعیی نوان وگهداری عمود بار ساط و
مقاطع عرضی و طولی باا ماشای اينساترون مادل 4486
مورد آزمايش قرار گرفتناد .سارعت بارگاذاری بار اساا
استاودارد  7/1 mm/min ASTM- D9269-88ننریم شد
[ .]94درمجموع  96نیمار و برای هر نیمار  1نیرار در ورر
گرفته شد .در اي پژوهش از طرح كاموً نصادفی و نجزياه
وارياو و برای مقايسه میاوگی ها از روش داوی اساتذاده
شده است .برای اراسه مدل پیش بینی نوان وگهداری عماود
بر سط  ،مقاطع عرضی و طولی  ،LVLاز روش رگرسایون
خطی چند متغیره استذاده شده است.

نتایج و بحث
در هدول  7مقادير میاوگی و اوتراف معیار مربوط باه
عاملهای متغیر قطر پیچ و قطر سورا پیشسااخته شاده
وشان داده شده است .در هدول  3وتاي مربوط باه نجزياه
وارياو عاملهای متغیار موردبررسای ،اراساه شاده اسات.
همااانطااور كااه در اي ا هاادول وشااان داده شااده اساات
عاماالهااای متغیاار مسااتقل قطاار پاایچ و قطاار سااورا
پیشساخته شده در سط اعتمااد  11درصاد بارای ناوان
وگهداری عمود بر سط و مقاطع عرضی و طولی معنایدار

جدول  -5مقادیر میانگین و انحراف معیار توان نگهداری عمود بر سطح و مقاطع عرضی و طولی LVL
قطر
پیچ

قطر سورا پیشساخته برحسا درصد
قطر پیچ

5

6

7

مقطع عرضی

نوان
وگهداری)(KN

اوتراف
معیار

نوان
وگهداری)(KN

اوتراف
معیار

نوان
وگهداری)(KN

3/13

0/42

2/05

0/21

2/22

1/07

% 60

2/75

0/45

2/02

0/34

3/42

0/50

% 20

2/61

0/18

1/90

0/48

2/87

0/10

% 80

1/55

0/47

0/84

0/13

1/19

0/38

% 10

3/26

0/54

2/24

0/45

3/37

0/78

% 60

3/16

0/20

2/47

0/32

3/57

0/44

% 20

2/94

0/45

2/18

0/32

3/05

0/29

% 10
4/2

عمود بر سط

مقطع طولی
اوتراف
معیار

% 80

2/82

0/34

2/16

0/25

2/75

0/26

% 10

3/78

0/14

2/12

0/38

3/96

0/50

% 60

3/59

0/59

2/18

0/20

3/91

0/33

% 20

3/22

0/52

2/04

0/43

3/50

0/45

% 80

2/75

0/19

2/01

0/28

2/92

0/27

% 10

4/22

0/47

2/46

0/34

4/31

0/24

% 60

3/94

0/22

2/04

0/33

4/01

0/41

% 20

3/53

0/32

1/93

0/13

3/56

0/22

% 80

3/17

0/75

1/83

0/40

3/77

0/70
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جدول  -5تجزیه واریانس عاملهای قطر پیچ و قطر سوراخ پیشساخته بر توان نگهداری عمود بر سطح LVL ،و مقاطع عرضی و طولی

منابع نغییرات

نوان وگهداری عمود بر سط
میاوگی مربعات
درهه آزادی

Sig.

F

3

5/126

28/400

*

0/000

قطر سورا پیشساخته

3

3/883

21/510

*

0/000

قطر پیچ*قطر سورا پیشساخته

9

0/234

1/296

*

0/000

قطر پیچ

نوان وگهداری مقطع عرضی
منابع نغییرات

درهه آزادی

میاوگی مربعات

قطر پیچ

3

1/120

F
10/375

قطر سورا پیشساخته

3

1/067

9/880

*

0/000

قطر پیچ*قطر سورا پیشساخته

9

0/373

3/459

*

0/002

Sig.
*0/000

نوان وگهداری در مقطع طولی
منابع نغییرات

درهه آزادی

میاوگی مربعات

قطر پیچ

3

8/166

F
33/456

Sig.
*0/000

قطر سورا پیشساخته

3

4/128

16/913

*

0/000

قطر پیچ*قطر سورا پیشساخته

9

0/920

3/768

*

0/000

شکل  -5توان نگهداری پیچ در جهتهای مختلف (LVLحروف روی نمودار گروهبندی دانکن را نشان میدهند)

اثر مستقل قطر پیچ
شیل  3نأثیر مستقل قطر پایچ بار ناوان وگاهداری در
ههت عمود بر ساط و مقااطع عرضای و طاولی را وشاان
میدهد .همانطور كه مشااهده مایشاود ناوان وگاهداری
عمود بر سط و مقطع طولی با افزايش قطر پایچ افازايش
يافته است .با افزايش قطر پیچ از  4/7به  2میلیمتر میزان
نوان وگهداری پیچ عمود بر سط و مقطع طولی به نرنیاا
 42و  69درصد افزايش داشته است .نوان وگهداری پیچ در

ههت مقطاع عرضای باا افازايش قطار پایچ از  4/7باه 1
میلیمتر روود صعودی داشته است (به میازان  30درصاد)
ولی با افزايش قطر پیچ از  1به  2میلیمتر اي روواد ثابات
بوده است .همانطور كاه در گاروهبنادی داویا مشاتص
شده است نوان وگهداری قطرهای متتلاف پایچ در ههات
عمود بر سط و مقطع طولی در  4گروه قرار گرفته اسات.
اي در حالی اسات كاه ناوان وگاهداری پایچ باا قطرهاای
متتلف در مقطع عرضی در دو گروه قرارگرفتاهاواد .عامال
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افزايش نوانوگهداری پیچ با افزايش قطر پایچ را مایناوان
مربوط به سط درگیر بیشاتر پایچ باا قطار بااال داوسات.
 Malekiو همیااااران ( Rostampuor ،)7093و همیااااران
( )7099به وتاي مشابهی در اي زمینه دستيافتهاود [ 6و

 .]91بیشتري میازان ناوان وگاهداری در پایچ باا قطار 2
میلیمتر در لبه عمود بر سط ديده شده است و كمتاري
اي میزان در پیچ با قطر  4/7میلیمتری در مقطع عرضای
مشاهده شده است.

شکل  -5تأثیر مستقل قطر پیچ بر توان نگهداری پیچ در ( LVLحروف روی نمودار گروهبندی دانکن را نشان میدهند)

اثر مستقل قطر سوراخ پیشساخته
شیل  4نأثیر مستقل قطر سورا پیشساخته بر ناوان
وگهداری در ههت عمود بر سط و مقاطع عرضی و طاولی
را وشان میدهد .همانطور كاه در ايا شایل وشاان داده
شده است با افزايش قطر سورا پیشساخته نوان وگهداری
عمود بر سط و مقاطع عرضی و طولی كاهش يافته است.
بیشتري مقاومت عمود بر سط و مقطع عرضی در حالتی
به دست آمد كه قطر سورا پیش ساخته  10درصاد قطار

پیچ بوده است .اي در حالی است كه بیشتري مقاومت در
نوان وگهداری پیچ در مقطع طولی مربوط به قطار ساورا
پیشساخته  60درصاد باوده اسات .هماانطاوری كاه در
گروهبندی داوی مشتص شده است بیشتري ناأثیر قطار
سورا پیشساخته عماود بار ساط  LVLمشااهده شاده
است .كاهش مقاومات عماود بار ساط مقااطع عرضای و
طولی با افزايش قطار ساورا پایشسااخته از  10باه 80
درصد ،به نرنیا  22 ،29و  26درصد بوده است.

شکل  -4تأثیر مستقل قطر سوراخ پیشساخته بر توان نگهداری پیچ در ( LVLحروف روی نمودار گروهبندی دانکن را نشان میدهند)
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مدل رگرسیونی خطی چندگانه
با نوهه به معنیداری عامالهاای متغیار موردبررسای
قطر پیچ و قطر سورا پیشساخته و همچنای باهمنراور
نجزيه ونتلیل و اراسه مدلی رياضی برای پایشبینای ناوان
وگهداری پیچ عماود بار ساط و مقااطع عرضای و طاولی
 LVLدر دو ههاات مااوازی و عمااود باار لبااه از آزمااون
رگرساایون خطاای چندگاوااه اسااتذاده شااده كااه در آن y
بهعنوان متغیر وابساته باه ناوان وگاهداری و  X1و  X2باه
نرنیا قطر پیچ و قطر سورا پیشساخته در ورار گرفتاه
شدود .در نجزيهونتلیل به اي روش رابطه  9لتاظ شد.
()9

Y= a0+a1X1+a2X2

كه در آن،
 =Yمتغیر وابسته (نوان وگهداری)
 =a0عرض از مبدأ
 =a1ضريا رگرسیووی متغیر مستقل قطر پیچ
 =a2ضااريا رگرساایووی متغیاار مسااتقل قطاار سااورا
پیشساخته
 =X1متغیر مستقل قطر پیچ
 =X2متغیر مستقل قطر سورا پیشساخته
از روش گااا بااهگااا باارای ورود متغیرهااا بااه رابطااه
رگرسیووی استذاده شده است به اي نرنیا كاه متغیرهاای
 X1و  X2در دو مرحله به رابطه وارد شدود.
هدول  4رابطۀ همبستگی مربوط باه بارازش مادل را
وشان میدهاد .هماانطاور كاه در ايا هادول موحراه
میشود دو مدل اراساه شاده اسات .ضاريا همبساتگی R
میزان همبستگی بی متغیرهای مستقل و وابسته را وشان
2
میدهد .مجذور ضريا همبساتگی ياا ضاريا نعیای R
مشتص میكند كه چه مقدار از وارياو متغیر وابسته باه
متغیرهای مستقل مربوط بوده است .مشاهده میشاود كاه
با ورود ( X1متغیر قطار پایچ) ضاريا نعیای بارای ناوان
وگهداری عمود بر سط و مقاطع عرضی و طولی به نرنیا
از  0/311بااه  0/960 ،0/631بااه  0/917و از  0/320بااه
 0/104افزايش پیدا كرده است .همچنای در ايا هادول
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ضريا نعیی نعديلشده برای رابطه رگرسیون اراساه شاده
است .با نوهه به اينیه ضريا نعیی میزان موفقیت مادل
را پاایش از اواادازه باارآورد ماایكنااد ازاياا رو برخاای از
كارشناسان آمار نرهی میدهند از شاخص ضريا نعیای
نعديلشاده اساتذاده كنناد [ .]96مطاابن هادول ضاريا
نعیی نعديل شده برای مادل دو باه نرنیاا بارای ناوان
وگهداری عمود بر ساط  ،مقطاع عرضای و طاولی ،0/631
 0/917و  0/104است ،بنابراي مینوان گذت كه به نرنیا
 91/7 ،63/1و  10/4درصد از نغییرات متغیر وابسته ناوان
وگهداری عماود بار ساط و مقااطع عرضای و طاولی باه
متغیرهای مستقل ( X1متغیر قطر پیچ) و ( X2متغیر قطار
سورا پیش ساخته) مربوط بوده است .هماانطاور كاه در
ضريا نعیی نعديلشده هم مشتص شده است بیشاتري
نأثیر عاملهای متغیر مربوط به آزمون نوان وگهداری عمود
بر سط و كمتري آن مرباوط باه آزماون ناوان وگاهداری
مقطع عرضی بوده است .علت كمتر باودن ضاريا نعیای
آزمونهاای مرباوط باه ناوان وگاهداری مقطاع عرضای را
مینوان نرک برداشات و شیسات آزموواههاا در راساتای
الیاف داوست اي شیست بیشتر در آزمووههای بود كه قطر
سورا پیش ساخته در آنها وسبت به قطر پیچ كمتر باود؛
بنابراي اي شیستها را میناوان عامال متدودكننادهای
برای استذاده از مدل اراسهشده برای نوان وگهداری پایچ در
مقطع عرضی  LVLداوست .اي در حالی اسات كاه مادل
اراسهشده برای نوان وگهداری عمود بر سط و مقطع طولی
با نوهه به ضريا نعیی باال (باالنر از  10درصد) میناوان
به اطمینان باال مورداستذاده قرار گیرد.
هدول  1وتااي نجزياه واريااو رابطاه رگرسایون را
وشان مایدهاد كاه در آن میااوگی مربعاات بارای مناابع
رگرسیون و باقیماوده آماده اسات .در ايا هادول فارض
وهود رابطه خطی بی متغیرها را وشان میدهد .همانطور
كه در اي هدول وشان داده شده اسات باا نوهاه باه Sig
كمتر از  0/01است ،بنابراي با اطمینان  11درصد ،رابطاه
رگرسیووی خطی بی متغیر وابسته و متغیرهاای مساتقل
وهود دارد.
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جدول  -4رابطۀ همبستگی مربوط به برازش مدل
مدل

همبستگی ضريا )(R

ضريا نعیی )(R2

نعیی ضريا )(R2
نعديلشده

مقادير اشتباه معیار ضريا
نعیی متاسبهشده

1

0/606

0/367

0/359

0/575

2

0/803

0/644

0/635

0/434

1

0/413

0/170

0/160

0/423

2

0/461

0/212

0/192

0/415

1

0/615

0/378

0/370

0/696

2

0/719

0/516

0/504

0/618

سط
مقطع عرضی
مقطع طولی

جدول  -9نتایج تجزیه واریانس رابطه رگرسیون
مدل

عمود بر سط

مقطع عرضی

مقطع طولی

میاوگی مربعات

درهه آزادی

9

رگرسیون

14/933

1

7

باقیماوده

0/330

78

9

رگرسیون

13/105

2

7

باقیماوده

0/188

77

9

رگرسیون

2/870

1

7

باقیماوده

0/179

78

9

رگرسیون

1/787

2

7

باقیماوده

0/172

77

9

رگرسیون

22/964

1

7

باقیماوده

0/485

78

9

رگرسیون

15/691

2

7

باقیماوده

0/382

77

هدول  6ضارايا رابطاه رگرسایووی بارآورده شاده را
وشان میدهد .با نوهه باه مقادار  Sigآزماون  tكاه بارای
عرض از مبدأ و ضرايا متغیرهای  X1و  X2كمتار از 0/01
است ،بنابراي با اطمینان  11درصد اي ضارايا برابار باا
مقادير برآورده شده در هدول است؛ بنابراي باا نوهاه باه
نأيید فرض معنیداری ضرايا ،رابطه وهايی بهصاورت زيار
خواهد بود:
ys= 3/011+0/499 X1-3/318 X2
ye║= 7/636-9/614 X1+0/081 X2
ye┴= 7/334+0/101 X1-7/109 X2
 ye║ ،ysو ┴ yeبااه نرنیااا معادلااه پاایشبیناای نااوان
وگهداری عمود بر ساط  ،مقطاع عرضای و مقطاع طاولی

F

Sig

45/231

0/000

69/704
16/028

0/000
0/000

10/378

0/000

47/366

0/000

41/097

0/000

است.
در ستون ضرايا نأثیرگذار رگرسیووی استاوداردشاده ياا
 Betaسهم وسبی هر متغیار مساتقل را در نبیای نغییارات
متغیر وابسته وشان داده شده است .همانطور كاه موحراه
میشود متغیر  X1بیشتري نأثیر در پیشبینی نوانوگهداری
پاایچ در مقطااع عرضاای  LVLرا داشااته اساات .همچناای
مشاهده میشود متغیر  X2دارای وقش نأثیرگذارنری وسابت
به متغیر  ،X1در پیشبینی نوانوگهداری پیچ عمود بر سط
و مقطع طولی  LVLبوده است.
كمتر از  90بودن مقادير  VIFدر هدول وشااندهناده
اي است كه بای متغیارهاای موردبررسای  X1و  X2هام
خطی وهود وداشته است و ضرايا بهدستآماده اطمیناان
بااليی دارود.
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جدول  -5ضرایب رابطه رگرسیونی برآورده شده
ضرايا نأثیر استاودارد وشده
ههت آزمووهها

عمود بر سط

مقطع عرضی

مقطع طولی

مدل
B

Std.
Error

ضريا ثابت

3/055

0/384

ضرايا نأثیر
استاوداردشده

t

Sig.

Beta

همخطی
VIF

7/963

0/000

نلوراو

ضرياX1

0/411

0/046

0/606

8/912

0/000

1/000

1/000

ضرياX2

-3/358

0/434

-/526

-7/744

0/000

1/000

1/000

ضريا ثابت

2/636

0/367

7/180

0/000

ضرياX1

-1/694

0/415

-/413

-4/082

0/000

1/000

1/000

ضرياX2

0/089

0/044

0/205

2/023

0/047

1/000

1/000

ضريا ثابت

2/334

0/547

4/269

0/000

ضرياX1

0/509

0/066

0/615

7/755

0/000

1/000

1/000

ضرياX2

-2/901

0/618

-/372

-4/695

0/000

1/000

1/000

در شیل  6 ،1و  2به نرنیاا مشااهدات نجربای ناوان
وگهداری پیچ عمود بر سط  ،مقطع عرضی و مقطع طاولی
با وتاي پیشبینیشده مقايسه شدهاود .هماانطاور كاه در
اي شایلهاا مشاتص اسات وتااي پایشبینایشاده باا

مشاهدات نجربی همتواوی خوبی دارود .بیشاتري نطبیان
بی وتاي پیشبینیشده و مشاهدات نجربی باه نرنیاا از
نوان وگهداری پیچ عمود بر سط  ،مقطاع طاولی و مقطاع
عرضی حاصل شده است.

شکل  -9مقایسه مشاهدات تجربی و نتایج پیشبینیشده در توان نگهداری پیچ عمود بر سطح
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شکل  -5مقایسه مشاهدات تجربی و نتایج پیشبینیشده در توان نگهداری پیچ در مقطع عرضی

شکل  -5مقایسه مشاهدات تجربی و نتایج پیشبینیشده در توان نگهداری پیچ در مقطع طولی

نتیجهگیری
در اي نتقین شاخصهای قطار پایچ و قطار ساورا
پیش ساخته و ارنباط بی اي شاخصها بر نوان وگاهداری
پیچ در راستای عمود بر ساط و مقااطع عرضای و طاولی
 LVLموردبررساای قاارار گرفاات و دروهاياات ماادلهااای
همبستگی برای پایشبینای ناوان وگاهداری پایچ در ايا

چندسازه در سه ههت موردبررسی ندوي شد .وتااي ايا
پااژوهش وشااان دادهاوااد كااه قطاار پاایچ و قطاار سااورا
پیشسااخته بار روی ناوان وگاهداری پایچ در ساازههاای
ساختهشده از  LVLنأثیرگذارواد .باا افازايش قطار پایچ و
دروتیجه سط درگیر بیشاتر رزوههاای پایچ باا چاوب در
 LVLمقاومت بیشاتری را در برابار بارهاای وارده از خاود

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9316

وشان میدهد .در ساخت آزموواههاا باا پایچ اغلاا ايجااد
سورا پیش ساخته برای نعیی متل درست قارار گارفت
پاایچ و همچناای هلااوگیری از ناارک خااوردن چااوب و
چندسازههای چوبی ضرورت پیدا مایكناد .بناا بار وتااي
باهدساتآمااده از ايا پاژوهش ،بااا افازايش قطار سااورا
پیش ساخته نوان وگاهداری پایچ در  LVLسااختهشاده از
چوب صنوبر كاهش میيابد .در اي پژوهش مشااهدهشاده
كه بهتري عملیرد انصالهای ساختهشده با پایچ در LVL
زماوی حاصل میشود كاه قطار ساورا پایش سااخته 10
درصد قطر پیچ مورداساتذاده باشاد .بناا بار پاژوهشهاای
اوجا گرفته قطر سورا پیش ساخته بايد متناسا باا هار
ويژه چوب باشد ،به طوریكه باا افازايش هار وياژه قطار
سورا پیش ساخته افزايش يابد و در گووهها با هار وياژه
كمنر اي قطر بايد متناسا با هر ويژه كااهش ياباد [.]2
نوان وگهداری مقطع عرضی  LVLمقاومتی بهمرانا كمتار
از نوان وگهداری عمود بر سط و مقطع طولی داشت .علت
اي امر را مینوان عبور پیچ از اليههای متوالی عنوان كارد
كه باعث می شاود هار الياه در مقاومات باه كشاش پایچ
مشاركت داشته باشد .درحالیكه وذو پیچ در راستای لباه
 ،LVLاغلا در وس ضتامت صورت میگیرد كه در ايا
صورت اليههاای كمتاری در ناوان وگاهداری پایچ درگیار
خواهند بود .در اي رابطاه ضاعف پایچ خاوری در مقطاع
عرضی چوب بهواسطه وهود آوودهاا و نتلتال بیشاتر بار
كاهش نوان وگهداری مقطاع عرضای  LVLویاز نأثیرگاذار
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است.
همچنی در اي پژوهش مدلهای همبستگی زير:
ys= 3/011+0/499 X1-3/318 X2
ye║= 7/636-9/614 X1+0/081 X2
ye┴= 7/334+0/101 X1-7/109 X2

 ye║ ،ysو ┴ yeبه نرنیا برای پیشبینی نوان وگاهداری
عمود بر سط  ،مقطع عرضی و طولی اراسه شاده اسات ناا
اطوعات الز از مقاومت انصالهای ساختهشده از  LVLباا
انصالدهنده پیچ ،در برابر بارهای وارده به دست آياد و در
متاسبات طراحی سازه مورداستذاده قرار گیارد .همچنای
در نطبین وتاي پیشبینیشده با مشاهدات نجربای وشاان
داده شد كه مادلهاای همبساتگی بارآورد شاده در ايا
پژوهش مینواوند برای متاسبات سازهای و نتمای ناوان
وگهداری پیچ در  LVLمورداستذاده قرار گیرود و اطوعاات
مذیدی را در اختیار طراحان بارای متاسابات ساازهای باا
رعايت اصول طراحی مهندسی قرار دهد.

سپاسگزاری
مولذااأن مرانااا سپاسااگزاری و قاادرداوی خااود را از
حمايتهای مالی قطا علمی گووههای نند رشاد داوشاگاه
نهران در زمینه پیشبرد اهداف اي پاژوهش نقاديم مای-
دارود.
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Investigation of the relations between screw diameter and pilot hole diameter
with withdrawal resistance in LVL for establishing regression model

Abstract
In this study, variation in screw diameter and corresponding
pilot hole, and relationship between these variables with
withdrawal resistance were investigated for establishing
multiple linear regression model. In this investigation, 9-ply
LVL was made from poplar (Populus deltoids). LVL was
produced with polyvinyl acetate adhesive. Test specimens
were prepared from LVL with dimensions of 7.5  7.5 cm.
Dimension of pilot hole were embedded in specimens at 4
levels (50, 60, 70 and 80 present of nominal screw diameter).
The test Specimens were studied with nominal screw
diameter of 4.2, 5, 6 and 7mm. Withdrawal resistance of
screw was tested from surface, edge, and cross-sections.
Results showed that withdrawal resistance from edge
(perpendicular to the grain) was more than withdrawal
resistance from face and cross-section (parallel to the grain).
Moreover, the results showed that withdrawal resistance of
different screw diameter decreased with the increase of pilot
hole diameter, but withdrawal resistance increased with the
increase of screw diameter, itself. The highest withdrawal
resistance was obtained from screw 7 mm in diameters and
predrilled hole with the diameter 50% of screw diameter. The
lowest withdrawal resistance was observed from screw 4.2
mm in diameter and predrilled hole with the diameter 80% of
screw diameter. Finally, multiple linear regression models
ys= 3.055+.411X1-3.358X2, ye║=2.6361.694X1+.089X2 and
ye┴= 2.334+.509X1-2.901X2 were obtained to predict the
withdrawal resistance for face, cross-section and edge,
respectively.
Key words: screw withdrawal resistance, screw diameter,
pilot hole, regression model.
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