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تأثیر تقویت چندسازه ساختمانی با الیههای چوبی متقاطع ( )CLTبا الیاف شیشه بر عملکرد برشی
اتصال با یک صفحه برش

چکیده
در این مطالعه تأثیر تقویت چندسازه ساختمانی با الیههای چوبی متقاطع ( )CLTبا
الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال با یک صفحه برش بررسی شد .برای ساخت
 CLTسه الیه ،از الیههای چوب صنوبر ( )Populus albaاستفاده شد .در این
تحقیق در مرحله اول ،تأثیر تقویت  CLTبا سه الیه الیاف شیشه و تأثیر آن بر
نیروی برشی اتصال ساختهشده با پیچ سر مهره ،پیچ بتنی ،پیچ چوب و میخ فوالدی
با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر بررسی شد .در مرحله دوم ،تأثیر تعداد الیههای
الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال ساختهشده با پیچ سر مهره با فاصله تا انتهای
یک سانتیمتر بررسی شد .در مرحله سوم ،تأثیر مستقل و متقابل جهت پانل CLT
(طولی و عرضی) ،نوع اتصالدهنده (پیچ سر مهره ،پیچ بتنی ،پیچ چوب و میخ
فوالدی) و فاصله تا انتها (یک و سه سانتیمتر) بر نیروی برشی اتصال بررسی شد.
نتایج نشان داد که با تقویت اتصالها ،نیروی برشی  22تا  %53افزایشیافته است که
این افزایش مقاومت در اتصالدهندههای با قطر کمتر محسوستر بوده است .با
افزایش تعداد الیههای الیاف شیشه از یکالیه به سه الیه ،نیروی برشی اتصالها
 27%افزایش یافت .با افزایش فاصله تا انتها ،تغییر نوع اتصالدهنده و جهت پانل
 CLTمقدار نیروی برشی اتصال به ترتیب  %219/6 ،%114/7و  %7تغییر کرد .تأثیر
متقابل متغیرها بر نیروی برشی نشان داد که با تغییر همزمان نوع
اتصالدهنده×فاصله تا انتها مقدار نیروی برشی اتصال حدود  %447تغییر کرد ،که
بیانگر اهمیت چشمگیر انتخاب اتصالدهنده مناسب با فاصله تا انتهای کافی برای
ساخت اتصاالت با ورقهای فلزی با یک صفحه برش مانند براکتها است.
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واژگان کلیدي :چندسازه ساختمانی باا الیاههاای چاوبی متقااطع ( ،)CLTالیااف
شیشه ،اتصال پیچ و میخ ،اتصال با یک صفحه برش.

مقدمه
چندسازههای چوبی با اليههای متقاطع ) (CLTيک
پانل چوبی مهندسیشده در مقیاس بزرگ ،پیشساخته و
توپر است ،كه با داشتن وزن سبکوزن ،خواص مکانیکی
باال ،خواص عايق صوتی و حرارتی مناسب ،مقاومت عالی
در برابر زلزله ،سرعتباالی ساختوساز با آن و همچنین

طراحی انعطافپذير و دوستدار محیطزيست جايگزين
بسیار مفید و كارآمدی برای مصالح معمولی مانند بتن،
فوالد و مصالح بنايی برای ساختمانهای مسکونی و تجاری
میباشد [ .]1اين پانلها بهصورت سقف ،كف ،ديوار ،بام
برای ساخت سازههای چوبی مورداستفاده قرار میگیرد.
همه اجزای سازه ساختهشده با  CLTبا اتصالدهندهها به
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همديگر متصل میشوند .اتصالهای ايجادشده برای متصل
كردن ديواربهديوار ،كف و سقف به ديوار ،كف به كف و
فونداسیون به ديوار از جنس  CLTمعموالً از ورقهای
فلزی به همراه اتصالدهندههايی مانند انواع پیچ و میخ
استفاده میشود [ .]2اين اتصالها با اعمال بار خارجی
تحت نیروی برشی قرار میگیرند .تحقیقات مختلفی درباره
تأثیر پارامترهای اتصالدهندهها بر مقاومت برشی جانبی
انواع پیچ و میخ در چوب [ ]3و فراوردههای چندسازه آن
[ ]4-6انجامشدهاند .عالوه بر اين تحقیقات متعددی درباره
مقاومت برشی اتصال در  CLTانجامشدهاند كه همگی
به صورت مقیاس بزرگ و روی اتصاالت براكتهای فلزی1
به همراه میخ و پیچ بودهاند [ .]10-7اين تحقیقات اهمیت
قطر ،فاصله تا انتها ،نوع اتصالدهنده بهعنوان عوامل
تأثیرگذار اتصالدهنده بر عملکرد برشی اتصال را نشان
میدهند .تعیین فاصله تا انتهای اتصالدهنده تا لبه
مناسب در اتصال پانلهای CLTاهمیت ويژهای دارد.
فاصله تا انتهای كم در اتصالهای ساختهشده در اعضای
چوبی سبب ايجاد ترک و يا شکاف میشود ،طوری كه با
ايجاد شکاف قبل از اينکه اتصالدهنده به مقاومت نهايی
برسد ،عضو اتصال زير بار میشکند .در  CLTاليههای
عرضی از انتشار ترک و شکاف جلوگیری میكند ،طوری
كه میتوان از فاصله تا انتهای كمتری برای اتصال بهره
گرفت .اهمیت انتخاب فاصله تا انتهای مناسب در طراحی
براكتهای فلزی اهمیت ويژهای دارد .در طراحی براكتها
سوراخهايی برای نصب انواع پیچ و میخ وجود دارد .حتی
در بعضی از براكتها برای افزايش مقاومت اتصالها از
تركیب اتصالدهندههای با قطر كم و زياد در كنار هم
استفاده میشود ،طوری كه سوراخهای ايجادشده برای
نصب پیچ و میخ كم قطر با فاصله تا انتهای كمتر و برای
اتصالدهندههای قطور مقدار آن بیشتر در نظر گرفته می-
شوند ،زيرا اتصالدهندههای قطور وقتیكه تحت بار برشی
و كششی قرار میگیرند سبب شکست شديد عضو اتصال -
میشوند [ .]11مقدار فاصله تا انتهای مناسب برای میخ و
پیچ در اتصال  CLTوقتیكه در سطح رويی نصب شوند به
ترتیب  6d ،10dتوصیهشده است ،اما وقتیكه اتصالدهنده
در ضخامت  CLTنصب شوند بهتر است مقدار آن برای

میخ ،پیچ دارای رزو هر دو  12dدر نظر گرفته شود
[ Oh .]12،13و همکاران ( )2017با مطالعه فاصله تا
انتهای اتصال  CLTبا يک صفحه برش با پیچ خودكار سر
مهرهای با قطر  6/3میلیمتر نشان دادند كه با افزايش
مقدار فاصله تا انتها از  12به  44میلیمتر مقدار نیروی
برشی جانبی حدود  32درصد افزايش يافت [ .]14با
افزايش فاصله تا انتها مد شکست اتصالدهنده از شکست
ترد 2به شکست نرم 3تغییر میيابد كه سبب انتقال بهتر
انرژی شکست میشود [ .]15تحقیقات نشان دادهاند كه
تأثیر قطر پیچ بر تحمل نیروی برشی جانبی بیشتر از فرم
رزوه است ،طوری كه پیچهای مختلف با دامنه قطری
مشابه تفاوت معنیداری در تحمل نیروی برشی جانبی از
خود نشان ندادهاند [ .]16موارد مذكور اهمیت قطر
اتصالدهنده و فاصله تا انتها در تحمل نیروی برشی
اتصالهای با يک صفحه برش را نشان میدهند كه الزم
است در طراحی اتصاالت به آن توجه شود .عالوه بر
انتخاب اتصالدهنده و فاصله تا انتهای مناسب در طراحی
اتصاالت كه مربوط به اتصالدهنده است ،برای افزايش
مقاومت اتصاالت میتوان عضو اتصال را نیز تقويت كرد.
برای تقويت محصوالت اليهای ساختهشده از چوب روش-
های مختلفی مطالعه و استفادهشده است كه میتوان به
كاربرد ورقهای فلزی مانند ورق فوالد و آلومینیوم [،]17
و  ]18،19[ FRP4اشاره كرد .اين تحقیقات نشان دادهاند
بااينکه مقاومت تیرهای اليهای تقويتشده با ورقهای
فوالدی بیشتر از  FRPاست ،اما كارپذيری  FRPها
بهخصوص قابلیت برشكاری و ساخت اتصاالت روی آن
آسانتر بوده و وزن كمتری دارند و برخالف ورقهای
فوالدی خورندگی كمتری دارند .ازاينرو در اين تحقیق
تأثیر تقويت الیاف شیشه به دلیل سهولت كار كردن با آن،
قابلیت برشکاری نمونه ساختهشده با آن و همچنین ارزان
بودن آن ،بر تحمل نیروی برشی اتصاالت پیچ و میخ
بررسی شد.
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مواد و روشها
برای ساخت  CLTاز چوب صنوبر ()Populus alba
تهیهشده از بازار چوب خلخال استفاده شد .ابتدا گردهبینه-
هايی با قطر بیش از  30سانتیمتر و با طول  220سانتیمتر
به تختههايی با ابعاد  220×11×2/5سانتیمتر (به ترتیب
ضخامت × عرض × طول) تبديل شدند .تختههای
بريده شده در فصل بهار و تابستان در هوای آزاد تا رطوبت
 12درصد خشک شدند .بعد از خشکكردن ،تختهها تا
ضخامت نهايی  19میلیمتر و پهنای  9سانتیمتر رنده
شدند .سپس از تختههای بريدهشده پانلهای  CLTسه
اليه با ابعاد  50×50سانتیمتر ساخته شدند .برای تقويت
اتصالها از الیاف شیشه  600گرمی بافتهشده استفاده شد.
برای اتصال اليهها و الیاف شیشه به يکديگر از چسب پلی-
اورتان گروه صنعتی مکرر با شماره  ML 518و هاردنر HA
 418با نسبت  100به  30و مقدار  300گرم بر مترمربع
استفاده شد .پانلهای  CLTدر جهت طولی و عرضی بريده
شدند و بر اساس استاندارد  ]20[ ASTM D 1037نمونه-
هايی با طول و پهنای به ترتیب  18و  7/5سانتیمتر برای
آزمون نیروی برشی جانبی اتصال تهیه شدند .نمای

3

شماتیک نمونههای مورداستفاده در اين مطالعه در شکل 1
ارائهشده است .برای ساخت نمونه اتصال از ورق فوالد
ساختمانی با ابعاد  18×7/5×0/4سانتیمتر (به ترتیب
ضخامت × عرض × طول) استفاده شد .ورق فوالدی با
اتصالدهندههايی مانند میخ فوالدی ،پیچ چوب ،پیچ بتنی
و پیچ سر مهرهای به پانل  CLTمتصل شدند .شکل 2
اتصالدهندههای مورداستفاده در اين مطالعه و جدول 1
مشخصات اين اتصالدهندهها را نشان میدهند .در جدول
 ،1قطر بزرگ و كوچک به قطر با رزوه و قطر بدنه در
ناحیه رزوه دار پیچ نسبت دادهشده است .در قسمت
نزديک به سر پیچهای چوب و پیچ سر مهرهای بدنه صاف
است كه قطر آن در جدول  1برای اين دو اتصالدهنده
ارائهشده است .برای نصب پیچ سوراخ پیشساخته با قطر
تقريبی  70درصد قطر بزرگ يا قطر بدنه صاف اتصال-
دهنده ايجاد شد .سرعت بارگذاری  10 mm/minدر نظر
گرفته شد .نمونههای تهیهشده قبل از آزمون مدتی در
اتاق كلیما با دمای  20درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی
 65درصد تا رسیدن به وزن ثابت مشروط سازی شدند.

شکل  -1نمایی شماتیک از نمونه اتصال با یک صفحه برش برای آزمون نیروی برشی جانبی

تأثیر الیاف تقویتکننده در  CLTبر نیروی برشی
اتصال
در مرحله اول ،برای بررسی تأثیر الیاف تقويتكننده بر
نیروی برشی اتصال ،نمونههای اتصال با فاصله تا انتهای
يک سانتیمتر در جهت طولی پانل برای اتصالدهندههای
میخ فوالدی ،پیچ چوب ،پیچ بتنی و پیچ سر مهرهای با سه

اليه الیاف شیشه و همچنین بدون الیاف شیشه بهعنوان
نمونههای شاهد برای مقايسه بررسی شد.
تأثیر تعداد الیههای الیاف شیشه بر نیروی برشی
جانبی اتصال
در مرحله دوم تحقیق ،برای بررسی تأثیر تعداد اليه-
های الیاف شیشه بر نیروی برشی جانبی اتصال ،نمونههايی
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چوب ،پیچ بتنی و پیچ سر مهرهای) و فاصله تا انتهای آنها
(يک و سه سانتیمتر) بر نیروی برشی جانبی اتصالها
بررسی شد .در اين بررسی همه پانلها با سه اليه الیاف
شیشه تقويت شدند و درمجموع  16تیمار مطالعه شدند.
برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .دادهها با نرم-
افزار  SPSS-25در سطح اطمینان  95درصد ازنظر آماری
تجزيهوتحلیل شدند و برای مقايسه میانگینها از آزمون
دانکن استفاده شد.

با پیچ سر مهره ای با فاصله تا انتهای يک سانتیمتر و تعداد
يک ،دو و سه اليه الیاف شیشه برای بررسی تأثیر تعداد
اليهها تهیه شد.
بررسی تأثیر مستقل و متقابل جهت پانل ،نوع
اتصالدهنده و فاصله تا انتهای آنها بر نیروی برشی
اتصال تقویتشده با الیاف شیشه
در مرحله سوم ،تأثیر متغیرهايی مانند جهت پانل
(طولی و عرضی پانل) ،نوع اتصالدهنده (میخ فوالدی ،پیچ

شکل  -2اتصالدهندههای مورداستفاده برای آزمون نیروی برش جانبی اتصال (الف) پیچ سر مهرهای ،1ب) پیچ بتنی 2،ج) پیچ چوب 3،د)
میخ فوالدی)
جدول  -1مشخصات فنی پیچهای مورداستفاده برای ساخت اتصال با یک صفحه برش
قطر بزرگ

قطر کوچک

قطر بدنه صاف

طول پیچ

قطر سوراخ برای نصب پیچ در عضو CLT

نوع اتصالدهنده

()mm

()mm

()mm

()mm

()mm

میخ فوالدی

3/8

-

-

70

3

پیچ چوب

3/5

3/1

4/8

70

3/5

پیچ بتنی

7/4

4/9

-

70

5

پیچ سر مهرهای

7/1

5/7

7/6

70

5

1

lag screw
concrete screw
3 wood screw
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نتایج و بحث
تأثیر الیاف تقویتکننده در  CLTبر نیروی برشی
اتصال
تجزيه واريانس تأثیر الیاف شیشه بر نیروی برشی
اتصال برای اتصالهای ساختهشده با پیچ سر مهره ،پیچ
بتنی ،پیچ چوب و میخ فوالدی در جدول  2ارائهشده است.
نتايج نشان میدهد كه با سطح اعتماد  99درصد بین
نمونههای تقويتشده و نشده اختالف معنیدار وجود دارد.

5

نتايج تأثیر الیاف تقويتكننده بر نیروی برشی اتصال نیز
در شکل  3ارائهشده است .نتايج نشان داد كه با تقويت
 CLTاتصالهای ساختهشده با پیچ سر مهره ،پیچ بتنی،
پیچ چوب و میخ فوالدی با الیاف شیشه ،نیروی برشی
اتصال به ترتیب  %40 ،%43 ،%22و  %153افزايش يافت.
مشاهده شد هرچه قطر بیشتر باشد ،تأثیر تقويتكننده بر
نیروی برشی بیشتر است.

جدول  -2جدول تجزیه واریانس مربوط به تأثیر تقویتکننده الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال
منابع تغییرات
بین گروهها
درون گروهها
خطا

مجموع مربعات
24900260/02
8001687/33
32901947/35

درجه آزادی
7
16
23

میانگین
3557180
 /00مربعات
500105/46

مقدار
7/11

Sig.

F

0/0006

شکل  -3تأثیر تقویتکننده الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال برای پیچهای مختلف

تأثیر تعداد الیههای الیاف شیشه بر نیروی برشی
جانبی اتصال
نتايج جدول تجزيه واريانس تأثیر تعداد اليههای الیاف
شیشه بر نیروی برشی اتصال در جدول  3ارائهشده است.
نتايج نشان میدهد كه تعداد الیاف بر نیروی برشی اتصال

معنیدار نیست .نتايج شکل  4نشان داد كه با افزايش
تعداد اليههای الیاف از يک اليه به سه اليه ،نیروی برشی
اتصال  27/4درصد افزايش يافت .گروهبندی دانکن نیز
نشان داد كه بین نیروی برشی اتصالهای با تعداد اليههای
مختلف تأثیر معنیداری ديده نمیشود.

جدول  -3جدول تجزیه واریانس مربوط به تأثیر تعداد الیههای الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال
منابع تغییرات
بین گروهها
درون گروهها
خطا

مجموع مربعات
1222248/53
2959446/07
4181694/59

درجه آزادی
2
6
8

میانگین
611124
/26مربعات
493241/01

مقدار
1/24

F

Sig.

0/3545
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شکل  -4تأثیر تعداد الیه الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال

تأثیر مستقل و متقابل جهت پانل ،فاصله تا انتها
و نوع اتصالدهنده بر نیروی برشی اتصال
تقویتشده
نتااايج تجزيااه واريااانس تااأثیر مسااتقل و متقاباال
جهاات پاناال ،نااوع اتصااالدهنده و فاصااله تااا انتهااا باار
نیااروی برشاای اتصاااله اای تقويتشااده بااا الیاااف شیشااه
در جادول  4ارائهشاده اساات .نتاايج نشااان داد كاه تااأثیر
مسااتقل جهاات پاناال باار نیااروی برشاای اتصااالهااای
تقويتشااده ازنظاار آماااری در سااطح اعتماااد  95درصااد
معناایدار نیساات ،امااا تااأثیر مسااتقل نااوع اتصااالدهنده و
فاصااله تااا انتهااا باار نیااروی برشاای معناایدار اساات.
همچنااین مشاااهده شااد كااه فقااط تااأثیر متقاباال نااوع
اتصالدهناده × فاصاله تاا انتهاا بار نیاروی برشای اتصاال
معنیدار است.

تأثیر مستقل جهت پانل ،نوع اتصالدهنده و فاصله تا
انتها بر نیروی برشی اتصالهای تقويتشده با سه اليه
الیاف شیشه در شکل  5ارائهشده است .نتايج نشان داد كه
نیروی برشی در جهت طولی پانل  CLTحدود  7درصد
بیشتر از جهت عرضی آن است .همچنین مشاهده شد كه
با افزايش فاصله تا انتها از يک به سه سانتیمتر مقدار
نیروی برشی  114/7درصد افزايش يافت .نتايج همچنین
نشان داد كه بیشترين نیروی برشی مربوط به پیچ سر
مهره و كمترين آن مربوط به میخ فوالدی بود .مشاهده
شد كه تحمل نیروی برشی پیچ سر مهره به ترتیب
 73/7 ،219/6و  24/5درصد بیشتر از میخ فوالدی ،پیچ
چوب و پیچ بتنی بود .نتايج گروهبندی دانکن نیز نشان داد
كه بین نیروی برشی اتصالدهندههای مختلف اختالف
معنیداری وجود داشت.

جدول  -3جدول تجزیه واریانس مربوط به تأثیر تعداد الیههای الیاف شیشه بر نیروی برشی اتصال
منابع تغییرات
جهت پانل
نوع اتصالدهنده
فاصله تا انتها
جهت پانل × نوع اتصالدهنده
جهت پانل × فاصله تا انتها
نوع اتصالدهنده × فاصله تا انتها
جهت پانل × نوع اتصالدهنده × فاصله تا انتها
خطا
كل

مجموع مربعات
1280948
159508075
145886073
2936790
48578
62374041
2939494
45365064
1518277198

درجه آزادی
1
3
1
3
1
3
3
32
48

میانگین مربعات
1280948
53169358
145886073
978930
48578
20791347
979831
1417658

مقدار
0/90
37/51
102/91
0/69
0/03
14/67
0/69
F

* معنیداری در سطح اعتماد  95درصد ** ،معنیداری در سطح اعتماد  99درصد :ns ،عدم معنیداری

Sig.

0/3490ns
**0/0000
**0/0000
0/5645ns
0/8543ns
**0/0000
0/5642 ns
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(الف)
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(ب)

(ج)
شکل  -5تأثیر مستقل جهت پانل ،نوع اتصالدهنده و فاصله تا انتها بر نیروی برشی اتصالهای تقویتشده با سه الیه الیاف شیشه

نتايج مربوط به تأثیر متقابل متغیرهای موردمطالعه بر
نیروی برشی اتصال در شکل  6ارائهشده است .نتايج نشان
داد كه با تغییر همزمان جهت پانل × نوع اتصالدهنده،
جهت پانل × فاصله تا انتها و نوع اتصالدهنده × فاصله تا
انتها مقدار نیروی برشی به ترتیب  %134 ،%250و 447
درصد تغییر كرد.
نتايج نشان داد كه با افزايش قطر اتصالدهندهها و
همچنین فاصله تا انتها مقادير نیروی برشی اتصال به طور
چشمگیری افزايش يافت ،كه دلیل اصلی آنها را میتوان
در انواع مدهای شکست اتصالدهنده و همچنین عضو
اتصال جستجو كرد .چون در اتصالهای موردمطالعه
صفحه فلزی با اتصالدهندههای مختلف به  CLTمتصل
شد ،به دلیل مقاومت فشاری و تکیهگاهی باالی صفحه
فلزی معموالً شکست در عضو  CLTو اتصالدهنده اتفاق
میافتد [ .]11-8شکل  7مدهای احتمالی شکست در
عضو اتصال و اتصالدهنده در اتصال با يک صفحه برش را
نشان میدهد .در قسمتهای الف ،ب و ج) شکل ،7

مدهای شکست برای عضو اتصال ارائهشده است .مد
شکست كشش خالص معموالً در اليههای عرضی CLT
اتفاق میافتد ،اما در اليههای طولی  CLTمعموالً مد
شکست برشی اتفاق میافتد .بهطوركلی اگر نسبت پهنای
عضو اتصال ( )Wبه قطر اتصالدهنده ( )Dكم و نسبت
فاصله تا انتها ( )eبه قطر اتصالدهنده ( )Dزياد باشد،
احتمال مد شکست كشش خالص بیشتر است .مد شکست
برشی زمانی اتفاق میافتد كه نسبت  W/Dباال و نسبت
 e/Dكم باشد .اما اگر نسبت  W/Dو  e/Dبهاندازه كافی
بزرگ باشد ،معموالً شکست از نوع تکیهگاهی اتفاق می-
افتد [ .]21نتايج نشان دادهاند كه اتصالهايی كه با مد
شکست تکیهگاهی میشکنند ،نیروی برشی بیشتری را
تحمل میكنند .بعدازآن ،مد شکست برشی كه بهصورت
موازی الیاف اتفاق میافتد بیشترين نیروی برشی را تحمل
میكند و كمترين تحمل نیروی برشی مربوط به مد
شکست كشش خالص است [.]5،6،10
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ب) جهت پانل × فاصله تا انتها

الف) جهت پانل × نوع اتصالدهنده

ج) نوع اتصالدهنده × فاصله تا انتها
شکل  -6تأثیر متقابل جهت پانل ،نوع اتصالدهنده و فاصله تا انتها بر نیروی برشی اتصالهای تقویتشده با سه الیه الیاف شیشه

شکست ديگری كه در اين اتصاالت اتفاق میافتد
مربوط به اتصالدهنده است .در شکل  ،7قسمتهای د) تا
ز) مربوط به مدهای شکست اتصالدهنده است .در اتصال-
های موردمطالعه اگر مدول االستیسیته اتصالدهنده يا
قطر آن باال باشد ،يا نسبت  W/Dو  e/Dبهاندازه كم باشد،
اتصالدهنده سبب شکست عضو اصلی اتصال میشود (زيرا
عضو فرعی ورق فوالدی است كه به دلیل مقاومت فشاری
و تکیهگاهی باال له نمیشود) ،درنتیجه مد شکست از نوع
 Imايجاد میشود .اگر مدول االستیسیته اتصالدهنده يا

قطر آن كم باشد ،يا نسبت  W/Dو  e/Dبهاندازه كافی
بزرگ باشد ،اتصالدهنده در عضو اصلی خم میشود و مد
شکست  IIImايجاد میشود .اما اگر مدول االستیسیته
اتصالدهنده يا قطر آن كم باشد ،يا نسبت  W/Dو e/D
بهاندازهای بزرگ باشد كه بیشترين تمركز تنش در اتصال-
دهنده اتفاق بیفتد ،درنتیجه اتصالدهنده در بین دو
صفحه با مد شکست  IVمیشکند [.]12،22،23
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الف) مدهای شکست  CLTدر اتصال برشی

ب) مدهای شکست اتصالدهنده در اتصال برشی
شکل  -7نمایی شماتیک از مدهای احتمالی شکست عضو اتصال ( )CLTو اتصالدهنده در اتصالهای با یک صفحه برش

شکستهای احتمالی در اتصال با يک صفحه برش در
باال موردبحث قرار گرفت .میتوان نتیجهگیری كرد كه اگر
اتصالدهنده قطر بیشتری داشته باشد و با فاصله تا انتهای
بیشتری نصب شود ،يا در مورد ابعاد هندسی اتصال نیز
گفته شد كه نسبت  W/Dو  e/Dبرای اتصال بهاندازه كافی
بزرگ باشد ،اتصال نیروی برشی بیشتری تحمل میكند.
به همین دلیل در بین اتصالدهندهها ،بیشترين نیروی
برشی مربوط به اتصالهای ساختهشده با پیچ سر مهره بود
و سپس به ترتیب پیچ بتنی و پیچ چوب بیشترين نیروی
برشی را تحمل كردند ،كه دلیل آن را میتوان به قطر
باالی آن نسبت داد .وقتی اتصالی با يک صفحه برش زير
بار برشی قرار میگیرد ،بیشترين تمركز تنش به اليه رويی
 CLTاست .ازاينرو ،اگر پنل در جهت طولی زير بار برشی
قرار گیرد ،اليه رويی با مد برشی و اليه عرضی وسطی با
مد كشش خالص میشکند .اما وقتی پانل  CLTدر جهت
عرضی زير بار برشی قرار گیرد ،اليه رويی كه در جهت

عرضی است ،با مد كشش خالص و اليه وسطی كه در
جهت طولی است ،با مد برشی میشکند .برای توجیه
تغییر تحمل نیروی برشی اتصالدهندهها با افزايش فاصله
تا انتها ،قطر اتصالدهنده ،تقويت  CLTبا الیاف شیشه و
همچنین تعداد اليههای الیاف شیشه ،چندين مد شکست
اتصالدهنده و عضو اتصال در شکل  8ارائهشده است.
مشاهده شد وقتیكه اتصال  CLTدر جهت طولی پانل با
پیچ سر مهره ساخته میشود كه قطر بااليی دارد ،در
فاصله تا انتهای يک سانتیمتر اتصالدهنده با مد  Imو اليه
رويی طولی  CLTبا مد برشی و اليه وسطی با مد كشش
خالص شکست ،كه بیانگر توزيع بیشتر تنش در عضو
اتصال بود .اما وقتیكه فاصله تا انتها به سه سانتیمتر
افزايش يافت ،مد شکست اتصالدهنده به  IIImتغییر كرد،
و شکست عضو  CLTطوری بود كه فقط آثار شکست در
اليه طولی رويی ديده شد و بهصورت برشی بود ،كه بیانگر
توزيع بیشتر تنش در اتصالدهنده بود .وقتی اتصال
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 CLTبا فاصله تا انتهای يک سانتیمتر ،شکست در
اتصالدهنده عمدتاً  Imو عضو اتصال فقط در اليه طولی
رويی و بهصورت برشی بود .با افزايش فاصله تا انتها مد
شکست اتصالدهنده به  IVو عضو اتصال به تکیهگاهی
تغییر كرد .با توجه به موارد باال ،میتوان گفت كه با
افزايش فاصله تا انتها ،قطر اتصالدهنده ،تقويت اتصال با
الیاف شیشه ،افزايش تعداد اليههای الیاف شیشه ،افزايش
نسبت  W/Dو  ،e/Dمدهای شکست عضو اتصال از برشی و
كشش خالص به تکیهگاهی و مدهای شکست اتصالدهنده
به مد  Imتغییر كند و سبب میشود كه اتصال ساختهشده
نیروی برشی بیشتری را تحمل كند.

ساختهشده با پیچ بتنی و جهت طولی پانل  CLTبا فاصله
تا انتهای يک سانتیمتر زير بار برشی قرار گرفت ،مد
شکست اتصالدهنده و عضو  CLTمشابه پیچ سر مهره
بود ،اما وقتی فاصله تا انتها به سه سانتیمتر افزايش يافت،
مد شکست اتصالدهنده بیشتر از نوع  IVو عضو اتصال
بیشتر از نوع تکیهگاهی بود .برای اتصالهای ساختهشده با
پیچ چوب و جهت طولی پانل  CLTبا فاصله تا انتهای يک
سانتیمتر ،شکست در اتصالدهنده مد  IIImو در عضو
اتصال فقط در اليه طولی رويی و مد برشی بود .اما با
افزايش فاصله تا انتها تا سه سانتیمتر ،مد برشی
اتصالدهنده به  IVو عضو اتصال به تکیهگاهی تغییر كرد.
برای اتصالهای ساختهشده با میخ و جهت طولی پانل

الف) اتصال با پیچ سر مهره ،با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر

ب) اتصال با پیچ سر مهره ،با فاصله تا انتهای سه
سانتیمتر

ج) اتصال با پیچ بتنی ،با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر
شکل -8بخش اول ،مدهای شکست در نمونههای اتصال برشی با یک صفحه برش در این مطالعه
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د) اتصال با پیچ بتنی ،با فاصله تا انتهای سه سانتیمتر

ه) اتصال با پیچ چوب ،با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر

و) اتصال با پیچ چوب ،با فاصله تا انتهای سه سانتیمتر

ز) اتصال با میخ فوالدی ،با فاصله تا انتهای یک سانتیمتر

ح) اتصال با میخ فوالدی ،با فاصله تا انتهای سه سانتیمتر
شکل  -8بخش دوم ،مدهای شکست در نمونههای اتصال برشی با یک صفحه برش در این مطالعه
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 ظرفیت تحملIIIm  اما در اين مطالعه مد شکست،است
 نتايج اين مطالعه.نیروی برشی بیشتری از خود نشان داد
در طراحی ساخت براكتهای (وصلههای) فلزی اهمیت
 در براكتها بايد توجه داشت كه فاصله تا انتهای.دارد
اتصالدهنده طوری انتخاب شود كه شکست در
، عضو اتصال و براكت از نوع مخرب نباشد،اتصالدهنده
 در عضو اتصال،I طوری كه شکست در اتصالدهنده با مد
و براكت با مد تکیهگاهی باشد و تنش واردشده به همه
 در اين مطالعه.آنها در دامنه االستیک و برگشتپذير باشد
مشاهده شد كه اتصالدهندههای با قطر بیشتر شکست
 طوری كه افزايش فاصله تا انتها،مخربتری ايجاد میكنند
 از.در آنها تأثیر چشمگیری بر نیروی برشی اتصال داشت
 الزم است اتصالدهندههای بیشتر با فاصله تا،اينرو
انتهای بیشتری نسبت به اتصالدهندههای با قطر كمتر
.نصب شوند
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نتیجهگیری
مطالعات مختلفی درباره نیروی برشی اتصال در چوب
 اما در اين مطالعه برای افزايش. انجامشده استCLT و
 از اليههای الیاف شیشهCLT تحمل نیروی برشی اتصال
 روشهای مختلفی برای افزايش مقاومت.استفاده شد
 در اين مطالعه به دلیل قابلیت. مطالعه شده استCLT
كار كردن بهتر بهويژه برشكاری و همچنین كاربرد آسان
 نتايج نشان داد كه الیاف.از الیاف شیشه استفاده شد
. را افزايش میدهدCLT شیشه تحمل نیروی برشی اتصال
انتخاب اتصالدهنده مناسب با فاصله تا انتهای كافی به
ترتیب بیشترين تأثیر را بر ظرفیت تحمل نیروی برشی
 طوری كه اتصالدهندههای با قطر باالتر و،اتصال داشت
فاصله تا انتهای بیشتر نیروی برشی بیشتری را تحمل
- مطلوبترين مد شکست عضو اتصال از نوع تکیه.كردند
 ايدهالترينI  اما در اتصالدهنده مد شکست،گاهی بود
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The effect of strengthening of the cross-laminated timber using glass fiberreinforced polymer on the lateral performance of the single shear lap joints

Abstract
In this study, the effect of strengthening of cross-laminated
timber (CLT) with glass fiber reinforced polymer (GFRP) on
the lateral resistance (LR) of the single shear lap joints was
investigated. Poplar (Populus alba) layers were used to
construct the three-layer CLT. In first step, the effect of GFRP
strengthening of CLT panel with three layers of FRP (fiber
reinforced polymer) fastened with a lag screw, concrete
screw, wood screw, and steel nail at an end distance of 1 cm
on the lateral load capacity was investigated. In second step,
the effect of the number of GFRP layers on the LR of the joint
assembled with the lag screw with an end distance of 1 cm
was investigated. Finally, the main effects of panel strength
directions (major and minor axes), fastener types (lag screw,
concrete screw, wood screw, and steel nail), and end distances
(1and 2 cm) and their interaction on LR were investigated.
The results showed that LR was increased by 22 to 53% with
reinforcement, which was more considerable in joints with
smaller diameter fasteners. By increasing the number of
GFRP layers from one to three layers, LR was increased by
27%. By increasing the end distance, changing the fastener
types and panel directions, LR was changed 114.7%, 219.6%,
and 7%, respectively. The interaction of variables on LR
showed that by simultaneously changing the fastener types ×
end distance, LR changed about 447%, which implied the
importance of choosing the proper fastener with sufficient end
distance to construct the joints with a metal connector such as
brackets.
Keywords: Cross-laminated timber, glass fiber reinforced
polymer, nail and screw connections, single-shear lap joints.
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