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طراحی اتصاالت دوگانه برشی چندسازههای چوب -استیل و ارزیابی ظرفیت تحمل بار آنها بر
اساس EC5

چکیده
هدف از این پژوهش ،پیشبینی و ارزیابی ظرفیت تحمل بار اتصاالت دوگانه برشی
در چندسازههای الیهای چوب در ترکیب با صفحه و پین استیل بر اساس
دستورالعمل  EC5بوده است .متغیرهای اصلی ،نوع چندسازه الیهای در چهار سطح
( ،)PLT, POLT1, POLT2, OLTقطر اتصالدهنده در دو سطح ( 6و  8میلیمتر)
و تعداد اتصالدهنده در ردیف در سه سطح ( 2 ،1و  )3در نظر گرفته شد .برای انجام
تحقیق ،چندسازه جدیدی از فرآوردههای مهندسیشده چوب مورداستفاده قرار گرفت،
بدینصورت که تخته الیه و تخته تراشه جهتدار خود بهعنوان اجزای ساختار
سهالیی توسط رزین پلیاورتان تک جزئی در کنار هم قرار گرفتند .اتصالدهنده
مورداستفاده در اتصاالت دوگانه برشی چوب -استیل ،پین استیل با قطر  6و  8میلی-
متر و صفحه استیل باضخامت  4میلیمتر بوده است .پیشبینی مقادیر ظرفیت تحمل
بار اتصاالت بر اساس معادالت دستورالعمل  EC5و مدهای شکست یوهانسن
صورت گرفت .نمونههای آزمونی اتصاالت برای بررسی اثر پارامترهای تحقیق ،بر
اساس استاندارد  EN 26891تحت بارگذاری قرار گرفتند .نتایج نشان داد که اثر
افزایش سهم تخته الیه بخصوص در الیه میانی چندسازههای جدید در افزایش
ظرفیت تحمل بار اتصاالت معنیدار بوده است .همچنین افزایش قطر اتصالدهنده از
 6به  8میلیمتر نیز ،موجب افزایش ظرفیت تحمل بار اتصاالت شده است .همچنین
با افزایش تعداد پین استیل در ردیف ،ظرفیت تحمل بار اتصاالت افزایشیافته است.
یافتههای تحقیق بیانگر این مطلب است که فرمولهای ارائهشده توسط دستورالعمل
 EC5توانایی پیشبینی مقاومت و رفتار اتصاالت در این مطالعه را داشتهاند و حتی
در برخی تیمارها مقادیر تجربی بیشتر از مقادیر پیشبینی بودهاند .چندسازههای
مهندسیشده  POLT1و  POLT2در اتصاالت برشی دوگانه چوب -استیل دارای
مقادیر ظرفیت تحمل بار نزدیک به مقادیر پیشبینی  EC5و بیشتر بودهاند .در
بررسی مدهای شکست اتصاالت ،پین استیل  6میلیمتری عملکرد بهتری از خود
نشان داد.
واژگان کلیدي :اتصاالت دوگانه برشی ،چندسازههای الیهای ،ظرفیت تحملل بلار،
 ،EC5صفحه و پین استیل ،شکست.
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مقدمه
چوب بهعنوان يک كامپوزيت پلیمری -سلولی در
هیچيک از طبقهبندیهای معمولی مواد ساختمانی نمی-
گنجد بلکه تمايل به همپوشانی تعدادی از اين
طبقهبندیها دارد .به دلیل عملکرد مقاومتی باال و قیمت
پايین ،چوب ماده ساختمانی موفقی در سطح جهان است
[ .]1تولید محصوالت مهندسیشده چوب،)EWPs( 1
اتصاالت نوين و تکنیکهای اليه ای كردن 2،چوب را قادر
ساخته تا در هر شکل و اندازهای بخصوص در صنعت
ساختمان ظاهر شود [ 2و  EWPs .]3برای غلبه بر
محدوديتهای چوب ماسیو در شکلهای مختلف
گسترشيافتهاند و اتصاالت بسیار كارآمد بهوسیله صفحات
استیل تعبیهشده در شیار اعضای چوبی و در تركیب با
اتصالدهنده پین استیل 3ساخته میشوند [ .]4تحقیقات
گسترده در چند دهه گذشته موجب شد كه اطالعات
جامعی از ويژگیهای چوب و محصوالت مهندسیشده آن
در سرويس ارائه شود .قرنها تجربه استفاده از چوب در
ساختمانها ،روشهای امن ساختوساز ،جزئیات اتصال و
محدوديتهای طراحی را به ما نشان داده است [ .]5بايد
دانست كه اتصاالت اغلب ضعیفترين نقاط در ساختار
سازههای چوبی هستند ،چراكه پیوستگی بافت اعضای
سازه را دستخوش تغییر میكنند و درنتیجه سبب كاهش
مقاومت عمومی اعضای متصل شده میشوند .تقريباً 80
درصد شکستهای ساختاری از اتصاالت نشأت میگیرند و
تا  70درصد هزينهها به آنها اختصاص دارد [ 1و  .]6نوع
اتصالدهندهها در طراحی اعضای سازه ،اجرا و نصب موفق،

مقاومت سازه ،تناسب ،زيبايی و درنتیجه هزينهها نقش
بسزايی دارند [ .]7از طرفی اتصالدهندهها محدوديتهايی
نیز دارند كه عبارتند از :وزن باال ،مستعد خوردگی بودن،
ظاهر نازيبا و قیمت باال .همچنین افزايش رفتار پالستیک
اتصال و درنتیجه رسیدن اتصاالت به حداكثر تغییر شکل
بدون اتفاق شکست نیز تحت تأثیر طراحی درست اتصاالت
است [ .]8به دلیل برخی اهداف معماری و نیازهای سازه-
ای ،صفحات استیل 4در تركیب با پینهای فلزی بهعنوان
اتصالدهنده ،برای اعضای سازه به كار میروند .اين نوع
اتصال ،بانام اتصاالت استیل به چوب 5شناخته میشود.
صفحات استیل در تركیب با پینهای فلزی برای تضمین
توزيع متناسب نیرو (تنش) از عضوی به عضو ديگر به كار
میروند؛ ظرفیت تحمل بار اتصاالت را نیز بهبود می-
بخشند؛ همچنین میتوانند برای افزايش طول تیرها مفید
و نقش مؤثری در عدم اتفاق شکست ترد اعضای اتصال
داشته باشند [ 9و  .]10در طبقهبندی استاندارد،EC56
صفحات میتوانند در خارج سطح چوب قرار گیرند يا در
شکاف ايجادشده در چوب جایگیرند 7.اتصاالت میتوانند
با الگوی برشی ساده 8و يا دوگانه 9تشکیل شوند []11
(شکل  .)1طراحی اتصاالت از اين نوع ،بر اساس تئوری
يوهانسن10و با فرض رفتار پالستیک ايده آل استیل و
چوب انجام میشود .ظرفیت تحمل بار بهوسیله كاربرد
شرايط متعادل برای مدهای شکست متفاوت صورت می-
گیرد كه تركیبی از شکست ناشی از مقاومت تکیهگاهی
اتصالدهنده11در چوب و تغییر شکل خمشی در اتصال-
دهندههاست [ 8و .]12

4

Steel Plate
Steel- to- Timber Connections
6
Eurocode 5
7
Slotted- in Steel Plate
8
Single shear connection
9
Double Shear Connections
10
Johansen Theory
11
Embedment Strength of Fastener
5

1

)Engineered Wood Products (EWPs
Layering Techniques
3
Steel Dowel
2
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شکل  -1اتصالدهنده فلزی نوع پین استیل بارگذاری شده در اتصاالت ساده و دوگانه []11

ديگر عامل مهم در طراحی اتصاالت ،گشتاور حد نهايی
در رفتار پالستیک پینهای استیل است [ .]13مدهای

شکست وابسته به اتصاالت برشی دوگانه بر اساس تئوری
يوهانسن [ ]14نیز حائز اهمیتاند (شکل :)2

شکل  -2مدهای شکست اتصاالت دوگانه برشی چوب -استیل بر اساس تئوری یوهانسن []14

مد شکست ( ،)Ιنشاندهنده شکست در عضو چوبی
است كه ناشی از تنش فشردگی تحت تنش تکیهگاهی
پین است .مد شکست ( ،)ΙΙتركیب شکست در اثر تنش
فشردگی در چوب و خم شدن اتصالدهنده است و مد
( ،)ΙΙΙمربوط به تغییر شکل خمشی اتصالدهنده استt1 .
نیز معرف ضخامت اعضای چوبی است .معادالت طراحی
برای مدهای شکست ارائهشده بر اساس  EC5به شرح زير
است [:]11
()1

)(Ι

()2

)(II

)(ΙIΙ

در اين معادالت Fv,Rk ،ظرفیت تحمل بار به ازای هر
اتصال است fh,l,k .بیانگر تنش تکیهگاهی اتصالدهنده،t1 ،
نشاندهنده كمترين ضخامت عضو مجاور صفحه d ،قطر
اتصالدهنده My,R,k ،معرف گشتاور حد نهايی اتصال-
دهنده و  Fax,Rkمعرف ظرفیت خارج كردن اتصالدهنده
میباشد .در طراحی سازههای چوبی اتصاالت بايد تحمل
تغییر شکل بدون شکست را داشته باشند تا از ساخت
سازههای ناامن بالقوه و مکانیسم شکست ترد در اتصاالت
ممانعت به عمل آيد [.]15
 Kobelو همکاران ( )2016با ساخت الوار اليهای
چوب )LVL( 1حاصل از راش اروپا ،به بررسی اثر كاربرد
اين فرآورده بر ويژگیهای خرپا پرداختند .آنها از %23
اليههای عرضی استفاده كردند تا فرآورده حاصل ساختار
انیزوتروپیک داشته باشد .نتايج نشان داد ،وجود اليههای
عرضی در بهبود ظرفیت تحمل بار اتصاالت مفید بوده،
چراكه تحمل تنش كششی در جهت عمود بر الیاف را

()3
Laminated Veneer Lumber

1
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افزايش داده است و درنتیجه موجب ممانعت از بروز
شکست ترد شده است [ .]13در پژوهشی كه  Misconelو
همکاران ( )2016انجام دادند ،از  LVLراش ،تیر اليهای
بااتصال چسب )Glulam(1ساخته شد و ظرفیت تحمل بار
اتصاالت استیل -چوب بر اساس  ،EC5پیشبینی شد.
نتايج نشان داد كه كامپوزيت جديد دارای مقاومتهای
بسیار باال و قابل پیشنهاد برای كاربرد در ساخت سازههای
چوبی بوده است [ Bader .]9و همکاران ( ، )2015روی
اتصاالت چوب -استیل در يک فرآورده جديد مطالعه
كردند .بدين ترتیب كه تیرهايی باضخامت  114میلیمتر
ساخته شدند كه شامل ،دواليه  51میلیمتری  LVLدر دو
سطح تیر و اليه مغزی از تخته تراشه جهتدار)OSB( 2
 12میلیمتری در تركیب با صفحه استیل  10میلیمتری
بودند .نتايج نشان داد كه ظرفیت تحمل بار چندسازه
جديد توسط  EC5قابل پیشبینی و بعضاً بیشتر از مقادير
پیشبینی بوده است [ Bader .]16و همکاران ( ، )2016بر
روی رفتار پین استیل در اتصاالت چندگانه تمركز كردند.
برای اين منظور ،اتصاالت چوب -استیل با  9پین استیل
در الگوها و قطرهای متفاوت ،موردبررسی قرار گرفتند.
نتايج نشان داد در اتصاالت با پین  12میلیمتری ،تغییر
شکل خمشی بزرگتر از تغییر شکل لهیدگی بود ولی اين
مقدار كوچکتر از تغییر شکل خمشی در اتصاالت با پین
 20میلیمتری بوده است كه نشاندهنده اهمیت قطر پین
استیل در تغییر شکل اتصاالت است [ )2016( Han .]8به
بررسی اثر قطر پین استیل بر ظرفیت تحمل بار اتصاالت
پرداخت .نتايج نشان داد كه اتصاالت دارای پین با قطر
بیشتر ،سفتی و ظرفیت تحمل بار بیشتری دارند [.]10
 Mischlerو همکاران ( )2000به بررسی ظرفیت تحمل
بار اتصاالت دوگانه برشی پرداختند .آنها از پین  6و 8
میلیمتر با تعداد متفاوت در رديف استفاده كردند .آنها

اعالم كردند ،اتصاالت با قطر كمتر اتصالدهنده هم می-
توانند به ظرفیت تحمل بار بااليی برسند و اينکه ،برای
اتصاالت با تعداد پین بیشتر ،رفتار منعطف تنها وقتی
ممکن خواهد بود كه شکست بعد از تغییر شکل پالستیک
مشهود پین رخ دهد [ Sandhaas .]17و همکاران ()2017
بر روی مقاومت و سفتی اتصاالت دوگانه برشی مطالعه
نمودند .تعداد اتصالدهندهها 3 ،1 ،و  5عدد در رديف بود
و پین استیل مقاوم و بسیار مقاوم بکار گرفته شد .ظرفیت
تحمل بار اتصاالت با پین بسیار مقاوم بیشتر از اتصاالت
ديگر بوده است درحالیكه هنوز هم تغییر شکل پالستیک
برای مدهای شکست منعطف را فراهم میآورند [.]18
 Bruhlو همکاران ( )2011بر تغییر شکل پالستیک در
طراحی اتصاالت متمركز شدند .آنها اعالم كردند كه با
افزايش فاصله افقی پینهای استیل در رديف ،خطر
شکافتن عضو كاهش میيابد .برخالف چوب ،پین استیل
رفتار پالستیک قابلتوجهی از خود نشان میدهد ،اگر
اتصاالت در معرض خطر شکست پیشرس در عضو چوبی
نباشند [ Schonmakers .]19و  )2011( Jorissenشکست
اتصاالت پین استیل عمود بر جهت الیاف را مورد بررسی
قراردادند .نتايج نشان داد كه مد شکست بهشدت تحت
تأثیر تعداد اتصالدهنده در رديف و فاصله لبه بارگذاری
شده 3در اتصاالت است [.]15

مواد و روشها
فرآورده مهندسیشده جدید
جهت انجام اين تحقیق ،تخته اليه ( 11اليه)
ساختمانی گونه توس) (Latin Bétula4از شركت سوزا5
روسیه و تخته تراشه جهتدار از شركت كرونوسپان6
رومانی تهیه و به آزمايشگاه منتقل شدند (جدول .)1

1

Glued Laminated Timber
Oriented Strand Board
4 Loaded Edge
2

4

Russian Birch
Sveza
6 Kronospan
5
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی پانلهای مورداستفاده
ويژگی

تخته تراشه جهتدار

تخته اليه

اندازه (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)
درجه انتشار فرمآلدهید
دانسیته ()kg/m3
درصد رطوبت
مقاومت خمشی ()N/m2
در جهت الیاف اليه روعمود بر جهت الیاف اليه رومدول االستیسیته ظاهری ()N/m2
در جهت الیاف اليه رو-عمود بر جهت الیاف اليه رو

2440×1220
15

2440×1220
15

پس از طی سه هفته دوره كلیما با شرايط دمايی
 2±20درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  65درصد،
دانسیته ماده اولیه بر اساس استاندارد BS EN 32
اندازهگیری و درصد رطوبت آنها تعیین شد [ 12و  .]20بر
اين اساس میانگین دانسیته تخته اليه و تخته تراشه
جهتدار به ترتیب 675 :و  588كیلوگرم بر مترمکعب و

E1

E1

630-650
6-10

640-700
5-10

20
10

60
30

3500
1400

6000
3000

میانگین محتوی رطوبتی آنها به ترتیب 9/62 :و 9/9
درصد بوده است .رزين مورداستفاده ،پلیاورتان تک جزئی
ساخت شركت  Jowatبوده است (جدول  .)2مقدار چسب
جهت اتصال اليهها 300 ،گرم بر مترمربع در نظر گرفته
شد [.]12

جدول  -2ویژگیهای چسب مورداستفاده
ويژگی

مقدار

نوع
رنگ
دانسیته
ويسکوزيته
دمای كاربرد

بر پايه پیش پلیمر پلی اورتان
قهوهای روشن
 1/1گرم بر سانتیمتر مکعب
 15000-5000سانتی پواز
 5تا  35درجه سانتیگراد

ضخامت اسمی هر دوتخته  15میلیمتر بود .پینهای
استیل از نوع آلیاژ  SD 304در دو سطح قطری  6و 8
میلیمتر انتخاب شدند .صفحات استیل باضخامت  4میلی-
متر نیز برای تشکیل اتصاالت دوگانه برشی در نظر گرفته-
شدند .فرآوردههای جديد در چهار تركیب سهاليی و با
استفاده از چسب ساخته شدند (شکل  .)3الف :تركیب
حاصل از سه تخته اليه  15میلیمتری ( .PLT)1ب:
تركیب حاصل از سه  15 OSB3میلیمتری ( .OLT)2ج:

Plywood Laminated Timber
OSB Laminated Timber

تركیب حاصل از تخته اليه و تخته تراشه جهتدار
 (POLT)3در دو ساختار :تركیب دو  15 OSB3میلیمتری
در پشتورو و يک تخته اليه  15میلیمتری در اليه مغزی
( )POLT1و تركیب دو تختهاليه  15میلیمتری در پشت و
رو و يک  15 OSB3میلیمتری در اليه مغزی (.)POLT2
الزم به ذكر است كه در اين تصوير ،رنگ زرد نشاندهنده
 OSB3و رنگ صورتی نشاندهنده تختهاليه است.

1
2

Plywood- OSB Laminated Timber

3
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شکل -3تصویر شماتیک از قرارگیری الیهها در چندسازههای مهندسیشده جدید

ساخت اعضای الیهای اتصاالت چوب -استیل
برای دستيابی به اهداف نهايی مطالعه ،اندازه و ابعاد
مقطع اعضای سازه بر اساس استاندارد BS EN 336
انتخاب شدند [ .]21ضخامت نمونه  45میلیمتر و ارتفاع
مقطع آنها  90میلیمتر در نظر گرفته شد .طول نمونههای
آزمون ظرفیت تحمل بار اتصاالت بر اساس دستورالعمل
موجود در  EC5و رعايت فواصل ارائهشده در استاندارد
 300 ،DIN EN 1380میلیمتر انتخاب شد [ .]23در
ساخت چندسازهها ،هر خط چسب حدوداً به مقدار 10

گرم چسب نیاز داشت .زمان مونتاژ باز و بسته برای همه
تیمارها به ترتیب  1و  2دقیقه در نظر گرفته شد [.]24
پس از پايان زمان مونتاژ ،نمونهها در قالب مخصوص قرار
داده شدند و دو انتهای آنها و همچنین قسمت میانی
چندسازه با استفاده از پیچدستی تحت فشار قرار گرفت.
زمان پرس برای همه نمونهها  45دقیقه بود .نمونهها پس
از خارج شدن از گیره ،به مدت  3هفته تحت شرايط
استاندارد كلیما با شرايط دمايی  20±2درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی  65 ± 5درصد نگهداری شدند (شکل .)4

شکل  -4تصویر چندسازه سه الیه ( POLT1سمت راست) تصویر چندسازه سه الیه ( POLT2سمت چپ)

طراحی اتصاالت دوگانه برشی چوب -استیل
بر اساس دستورالعمل  EC5سوراخكاری نمونهها بايد با
رعايت فواصل و با دقت بسیار زياد انجام شود .در اين
مطالعه سوراخكاری نمونهها توسط دستگاه CNCانجام
شد .سه الگوی متفاوت برای سوراخ اتصال در نظر گرفته
شد ،تعداد يک پین استیل در رديف ،دو پین استیل در
رديف و سه پین استیل در رديف .نمونهای از الگوی

سوراخكاری در شکل  5قابلمشاهده است .همین الگو
برای برش لیزر صفحات فلزی كه بايد در شکاف اتصال
جایگیرند نیز رعايت شد .پس از ايجاد سوراخهای جای-
گیری پین استیل ،شکاف قرارگیری صفحه فلزی در
اعضای اتصال نیز با رعايت فواصل استاندارد منطبق بر
الگوی برش ايجاد شد.
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شکل  -5نمونهای از الگوی سوراخکاری اتصال برای تعداد سه پین استیل در ردیف با قطر  8میلیمتر

آزمون تنش تکیهگاهی پین استیل
چندسازههای سهاليی با توجه به دستورالعمل موجود
در استاندارد  BS EN 383برای تهیه نمونههای آزمونی
آماده شدند [ .]22سپس با استفاده از فرمولهای EC5
تنش تکیهگاهی اتصالدهنده ( )fh,1,kپیشبینی شد.
نمونهها با استفاده از دستگاه ZWICK/Roell-BT1-FR
 250تحت آزمون قرار گرفتند .مقادير حاصل از آزمون در
محاسبات ظرفیت تحمل بار اتصاالت بکار گرفته شدند.
عوامل متغیر اين فاز ،تركیب سه اليه چندسازه جديد در
 4سطح و قطر پین استیل در دو سطح در نظر گرفته
شدند [.]12

گرديد .در اين آزمون نمونهها با طول  150میلیمتر ،بدون
تغییر شکل مقطع و توسط دستگاه يونیورسال Gotech
تحت كشش قرار گرفتند .بر اساس گزارشها ،استحکام
نهايی پینهای استیل  6و  8میلیمتر به ترتیب 792/5 :و
 936/5مگا پاسکال بوده است كه برای محاسبه گشتاور
حد نهايی در معادله  4به كار گرفته شدند.
() 4
در اين معادله  ،My,Rkمعرف مقدار گشتاور حد نهايی
اتصالدهنده ( )N.mmاستfu,k .نشاندهنده مقاومت
كششی اتصالدهنده ( )N/mm2و  dمعرف قطر اتصال-
دهنده ( )mmفلزی است.

آزمون کشش پین استیل
بر اساس فرمولهای ارائهشده در ( EC5معادالت  1تا
 ،)3جهت محاسبه ظرفیت تحمل بار اتصاالت ،محاسبه
گشتاور حد نهايی اتصالدهندهها مؤثر و حائز اهمیت است.
مقدار اين ويژگی با دو روش قابلدسترسی است :بر اساس
استاندارد  ]25[ BS EN 409و اندازهگیری مقاومت
كششی اتصالدهنده ( )fu,kكه مبنای محاسبات در اين
تحقیق است .آزمون كشش بر اساس استاندارد EN ISO
 ]26[ 6892-1در مركز پژوهش متالورژی رازی انجام

پیشبینی ظرفیت تحمل بار اتصاالت
محاسبه مقادير پیشبینی ظرفیت تحمل بار اتصاالت
برشی دوگانه بر اساس فرمولهای ارائهشده در EC5
صورت گرفت .در اين تحقیق ،جهت پیشبینی ظرفیت
تحمل بار اتصاالت ،معادله (( )2رجوع شود به بخش
مقدمه) بکار گرفته شد .سپس ،نمونههای آزمونی چوب-
استیل برای هر تیمار جهت انجام آزمون آماده شدند
(شکل .)6

شکل  -6نمونههای آزمونی اتصاالت دوگانه برشی جهت انجام آزمون ظرفیت تحمل بار
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آزمون ظرفیت تحمل بار اتصاالت
اتصاالت دوگانه برشی با استفاده از دستگاه
 ZWICK/Roell-BT1-FR 250و بر اساس استاندارد BS
 EN 26891:1991تحت بار قرار گرفتند [ .]26سرعت
بارگذاری بهگونهای بود كه آزمون طی مدتزمان
 120±300ثانیه انجام گرفت .سرعت بارگذاری 1 ،میلی-
متر بر دقیقه در نظر گرفته شد .بارگذاری برای رسیدن به
 15میلیمتر جابجايی يا حداكثر نیروی پیشبینیشده
توسط  EC5ادامه يافت .درمجموع  24تیمار با سه تکرار
در قالب طرح فاكتوريل مورد آزمون قرار گرفتند .جهت
انجام تجزيهوتحلیل آماری از نرمافزار  Minitab 16استفاده
شد .برای مشخص نمودن اثرات معنیدار از آنالیز واريانس

يکطرفه استفاده شد و جهت گروهبندی میانگین تیمارها
آزمون توكی در سطح اطمینان  95درصد بکار گرفته شد.

نتایج و بحث
ظرفیت تحمل بار اتصاالت
جدول  3نتايج تجزيه واريانس ويژگی ظرفیت تحمل
بار برای اتصاالت دوگانه برشی در اين تحقیق را نشان می-
دهد .اثر مستقل و متقابل سه پارامتر نوع ماده ،قطر
اتصالدهنده و تعداد اتصالدهنده در رديف بر ظرفیت
تحمل بار اتصاالت در سطح  99درصد اطمینان معنیدار
بوده است.

جدول  -3تجزیه واریانس نتایج مربوط به ویژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

نوع ماده ()A
قطر پین ()B
تعداد پین در
رديف ()C
A*B
A*C
B*C
A*B*C

خطا
مجموع

مقدار شاخص

F

مقدار شاخص

3

5647511528

1882503843

479/55

0/000

1

810031250

810031250

206/35

0/000

2

4135463333

2067731667

526/74

0/000

3
6
2
6
48

342835972
1200235556
407723333
133791111
188426667

114278657
200039259
203861667
22298519
3925556

29/11
50/96
51/93
5/68
-

0/000
0/000
0/000
0/000
-

71

128660187750

-

-

-

بررسی اثر مستقل نوع ماده نشان میدهد كه بیشترين
مقدار ظرفیت تحمل بار مربوط به اتصاالت چندسازه PLT
است (شکل  .)7حضور تختهاليه در چندسازه POLT1
سبب افزايش  46/87درصدی ظرفیت تحمل بار اين
چندسازه نسبت به  OLTشده است .اين جهش قابلتوجه

P

را میتوان به ساختار همگن تخته اليه ،خط چسب
يکنواخت در آن ،دانسیته بیشتر ماده كه در افزايش
مقاومت تکیهگاهی اتصالدهنده تأثیرگذار است ،نسبت
داد .نتايج تحقیق با نتايج مطالعات  )2016(Hanو  Bazuو
همکاران ( )2016مطابقت دارد [ 10و .]7
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شکل  -7اثر مستقل نوع ماده بر ویژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت در همه تیمارها

افزايش قطر پین از  6به  8میلیمتر موجب افزايش
ظرفیت تحمل بار اتصاالت به میزان  22/5درصد شده
است .علیرغم اينکه مقاومت تکیهگاهی اتصالدهنده در
محاسبه ظرفیت تحمل بار اتصاالت مؤثر است و اين
ويژگی برای پین استیل  6میلیمتر باالتر بوده و قبالً نیز
گزارششده است [ ،]12ولی به دلیل مقاومت كششی

بیشتر پین  8میلیمتری و اثر اين پارامتر در محاسبه
گشتاور حد نهايی ،ظرفیت تحمل بار اتصاالت با قطر
بیشتر پین ،باالتر بوده است (شکل  .)8نتايج بهدستآمده
از اين تحقیق ،نتايج تحقیقات  Santosو همکاران
( Misconel ،)2013و همکاران ( )2016و  Bazuو
همکاران ( )2016را تائید میكند [ 9 ،6و .]7

a
b

شکل  -8اثر مستقل قطر اتصالدهنده بر ویژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت در همه تیمارها

با افزايش تعداد پین در رديف شاهد افزايش ظرفیت
تحمل بار بودهايم (شکل  .)9میزان اين افزايش از تعداد
يک اتصالدهنده در رديف به تعداد  2اتصالدهنده در
رديف  58/26درصد بوده است .وقتی تعداد اتصالدهنده به
 3پین در رديف رسید ،ظرفیت تحمل بار حدود  13درصد

افزايش داشته است .هرچند كه اين مقدار نسبت به
افزايش قبلی كمتر است .مطالعات انجامشده توسط
 Schoanmakhersو  )2011( Jorrissenو  Sandhaasو
همکاران ( )2017با نتايج حاصل از اين تحقیق مطابقت
دارند [ 15و .]18
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نیرو(کیلو نیوتن)

a

b
c

تعداد پین در ردیف
شکل  -9اثر مستقل تعداد اتصالدهنده در ردیف بر ویژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت در همه تیمارها

ماده در اتصاالت  POLT1را تحت تأثیر قرار داده و ظرفیت
تحمل بار را بهبود بخشد و موجب شده اين ماده با داشتن
سهم بیشتری از  OSBبا ساختار تراشهای ناهمگن ،خط
چسب غیريکنواخت ،دانسیته و مقاومت تکیهگاهی اتصال-
دهنده كمتر ،ظرفیت تحمل بار مشابه به  POLT2با پین 6
میلیمتر داشته باشد .نتايج بهدستآمده با گزارشهای
 Mischlerو همکاران ( )2000و  Baderو همکاران
( )2016مطابقت دارد [ 17و .]8

در بررسی اثر متقابل نوع ماده و قطر اتصالدهنده،
بیشترين ظرفیت تحمل بار مربوط به اتصاالت  PLTو
اتصالدهنده با قطر  8میلیمتر بوده است (شکل .)10
قابلتوجه است كه اتصاالت  POLT2در تركیب با پین 8
میلیمتر نسبت به اتصاالت  PLTبا پین  6میلیمتر ،حدود
 6درصد ظرفیت تحمل بار بیشتری داشته است .اين
افزايش را میتوان به حضور اتصالدهنده با قطر و مقاومت
باالتر مرتبط دانست كه همچنین توانسته است اثر نوع

a
c
d
e e

c

نیرو (کیلو نیوتن)

b

b

نوع
ویژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت در همه تیمارها
شکل  -10اثر متقابل نوع ماده و قطر اتصالدهنده بر ماده
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اثر متقابل نوع ماده و تعداد اتصالدهنده در رديف بر
ويژگی ظرفیت تحمل بار معنیدار بوده است .اتصاالت
 PLTبا  3پین در رديف دارای بیشترين مقادير ظرفیت
تحمل بار بودهاند (شکل  .)11تعداد بیشتر پین در رديف،
اثر كاهشی افزايش سهم  OSBدر  POLT1را جبران نموده
و ظرفیت تحمل بار اتصاالت در اين چندسازه را تا نزديک
 POLT2با سهم بیشتری از تختهاليه بهبود بخشیده است
كه ازنظر اقتصادی در بهكارگیری ماده خام ارزانتر قابل
تامل است .از طرفی اتصاالت  POLT1با  2پین در رديف

375

ظرفیت تحمل بار مشابه و تنها حدود  6درصد كمتر از
 POLT1با  3پین در رديف بودهاند .استفاده از تعداد
اتصالدهنده كمتر و درنتیجه هزينههای سوراخكاری
كمتر ،ازنظر اقتصادی قابلتوجه خواهد بود .همچنین،
حجم ماده چوبی حذفشده از اعضای اتصال را كاهش
میدهد و درنتیجه از شدت ضعف اتصال میكاهد.
 )2011(Bruhlو  Jorissenو  )2011( Schonmakersنیز
به نتايج مشابهی دست يافتند [ 19و .]15

a
c

d cd
g f f

e

ef

f

نیرو (کیلو نیوتن)

b

b

نوع ماده
شکل  -11اثر متقابل نوع ماده و تعداد اتصالدهنده در ردیف بر ویژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت در همه تیمارها

اثر متقابل قطر و تعداد اتصالدهنده در رديف نیز بر
ظرفیت تحمل بار اتصاالت معنیدار بوده است .اتصاالت
حاوی  3پین  8و  6میلیمتری و  2پین  8میلیمتری در
رديف ،در يک گروه قرار گرفتند .در اين میان اتصاالت
دارای  3پین  6میلیمتری در رديف نیازمند توجه بیشترند
چراكه ،اتصالدهنده با قطر و مقاومت كمتر ولی با تعداد

a

a

بیشتر توانسته است ظرفیت تحمل بار را بهبود بخشد
(شکل  .)12استفاده از تعداد اتصالدهنده بیشتر توانسته
است نقش قطر كمتر و همچنین مقاومت پايینتر پین 6
میلیمتری را جبران نموده و ظرفیت تحمل بار را افزايش
دهد .مطالعات  Sandhassو همکاران ( ،)2017نتايج اين
بخش از تحقیق را تائید میكند [.]18

a
b

c
d
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اثرات متقابل سه پارامتر نوع ماده ،قطر و تعداد اتصال-
دهنده در رديف نیز بر ويژگی ظرفیت تحمل بار اتصاالت
معنیدار بوده است (شکل  .)13بر اساس گروهبندی
مقايسات میانگین ،استفاده از تعداد بیشتر پین در رديف،
توانسته اثر مقاومت و قطر كمتر پینهای  6میلیمتری را
جبران نمايد تا جايی كه اين اتصاالت ظرفیت تحمل بار در
حد اتصاالت پین استیل  8میلیمتر و با فراوانی  2و 3
اتصالدهنده در رديف را ارائه دادهاند .در اتصاالت دارای 3
پین  6و  8میلیمتری در رديف ،ظرفیت تحمل بار
چندسازه  OLTبا پین  8میلیمتر ،كمتر است .دلیل اين
كاهش ،افزايش سفتی اتصاالت با قطر  8میلیمتر و تعداد
حداكثر پین در رديف بوده است .افزايش سفتی اتصاالت
8

3

سبب كاهش تغییر شکل خمشی اتصالدهنده و درنتیجه
انتقال تنش به اعضا شده و درنهايت شکست در عضو را به
دنبال داشته است .نتايج بهدستآمده از اين مطالعه با
گزارش تحقیقات  Mischlerو همکاران (،)2000
 Schonmakersو  )2016( Bader ،)2011( Jorissenو
 )2016( Hanهمخوانی داشته است [ 8 ،15 ،17و .]10
ولی نتايج بهدستآمده توسط  Misconelو همکارانش
( )2016با نتايج تحقیق حاضر مغايرت داشته است .در
گزارشهای آنها ارتباط مشخصی بین تعداد اتصالدهندهها
و پارامتر سفتی اتصاالت ذكر نشدهاست .آنها اعالم نمودند
كه اظهارنظر در اين مورد نیازمند مطالعات بیشتری است
[.]9

6

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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مدهای شکست اتصاالت دوگانه برشی
نمونههايی از فرم شکست اتصاالت دوگانه برشی در
اين مطالعه جهت درک بهتر رفتار شکست قابلمشاهده
است (شکل  .)14بهطوركلی در اتصاالت ساختهشده با پین
 6میلیمتری با تعداد  2 ،1و  3اتصالدهنده در رديف ،فرم
شکست از نوع مُد  ،Πبوده است (رجوع شود به شکل .)2
در بررسی مُدهای شکست اتصاالت با پین  8میلیمتری و
تعداد  1اتصالدهنده در رديف در اتصاالت  PLTو POLT2
نیز مُد شکست  ΙΙمشاهده شد .الزم به ذكر است تغییر

شکل خمشی در اتصالدهنده با زاويه كمتری نسبت به
پین استیل  6میلیمتری اتفاق افتاده است .در اتصاالت
اين تركیبات با تعداد  2و  3اتصالدهنده در رديف ،مُد
شکست از نوع  Ιبوده است .همچنین در اتصاالت  OLTو
 POLT1در همه تیمارها مُد شکست  Ιرخداده است كه
نشاندهنده تنش فشردگی در ماده و اتفاق شکست در
عضو چوبی است.
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شکل  -14مد شکست  Πدر اتصاالت با  3پین  6میلیمتری (تصویر راست) و  1پین  8میلیمتری در ردیف (تصویر چپ)

دلیل اين اتفاق ،افزايش سفتی اتصاالت به دلیل تعداد
بیشتر اتصالدهنده در رديف ،قطر باالتر اتصالدهنده و
درنتیجه محدوديت تغییر شکل خمشی بوده است.
همچنین در بعضی تیمارها وجود  OSBبا دانسیته كمتر و
ساختار ناهمگن در اليه میانی اعضای اليهای اين امر را
تشديد نموده است .يافتههای تحقیق نتايج مطالعات
 Mischlerو همکاران ( Schonmakers ،)2000و
 Bruhl ،)2011(Jorissenو همکاران ( )2011و Misconel
و همکارانش ( )2016را تائید مینمايد [ 19 ،15 ،17و .]9

نتیجهگیری
مقادير پیشبینی  EC5نشان میدهند كه با افزايش
دانسیته چندسازههای مهندسیشده ،افزايش قطر و تعداد
اتصالدهنده در رديف ،ظرفیت تحمل بار افزايش خواهد
يافت .اين روند بهخوبی در همه تیمارها قابلمشاهده است.
همچنین در برخی تیمارها مقادير تجربی بیشتر از مقادير
پیشبینی است ،مانند :اتصاالت چندسازههای  POLT1با
تعداد  1و  2اتصالدهنده  6میلیمتر در رديف،POLT1 ،
 POLT2و  PLTبا  1اتصالدهنده  8میلیمتر در رديف و
 OLTبا  1اتصالدهنده  6میلیمتر در رديف .از طرفی
مقادير ظرفیت تحمل بار ساير اتصاالت دارای پین 8
میلیمتر و  3اتصالدهنده در رديف نسبت به مقادير
پیشبینی اختالف زيادی دارند .دلیل اين اختالف اتفاق
شکست در اعضای اتصال به دلیل كاهش انعطافپذيری
اتصاالت و افزايش سفتی آنها بوده است كه ،مانع از تغییر
شکل پالستیک همزمان اتصالدهنده و ماده چوبی و
درنتیجه انتقال تنش به عضو و اتفاق شکست شده است.
اين تأثیر در تركیبات با سهم بیشتر  OSBبیشتر است.
اين موضوع نشاندهنده اهمیت انتخاب قطر و تعداد

اتصالدهنده مناسب در رديف با توجه به نوع چندسازهها
است .بررسی رفتار اتصاالت تحت بار مؤيد اين مطلب است
كه چندسازههای مهندسیشده  POLT1و  POLT2در
اتصاالت برشی دوگانه چوب -استیل دارای مقادير ظرفیت
تحمل بار مطابق با مقادير پیشبینی  EC5و يا حتی
بیشتر بودهاند و بنابراين میتوانند با ضريب اطمینان
باالتری بهعنوان ماده اولیه در ساخت اعضای سازههای
چوبی مورداستفاده قرار گیرند .همچنین بر اساس يافته-
های تحقیق ،پین استیل  6میلیمتری اتصالدهنده
مناسبتری برای اتصاالت موردبررسی در اين تحقیق
شناختهشده .چراكه ،در پیش سوراخكاری محل اتصال-
دهنده ،بخشی از بافت ماده چوبی حذف خواهد شد كه
مقاومت عضو را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراين
بهكارگی ری پین با قطر كمتر ،عالوه بر بهبود رفتار منعطف
اتصاالت ،هزينه تمامشده پائین تری نیز دارد .پیشنهاد
میشود برای ممانعت از بروز شکست در عضو چوبی و
افزايش انعطاف اتصاالت ،اثر افزايش فاصله میان اتصال-
دهنده در رديف موردمطالعه قرارگیرد .همچنین توصیه
میشود تحقیقات بیشتری بر روی رفتار اتصاالت
چندسازههای ساختهشده با ابعاد مقطع بزرگتر صورت
گیرد .در مطالعات بعدی میتوان برای دستیابی به طول
بیشتر چندسازههای مهندسیشده معرفیشده در اين
تحقیق ،روشهای متفاوت اتصال را موردبررسی قرارداد.
بررسی ساير ويژگیهای مکانیکی همچون خمش تحت بار
در چندسازههای مهندسیشده موردمطالعه در اين تحقیق
جهت كاربرد متنوع در ساير سازههای چوبی مانند تیرها
میتواند نتايج جديدی را به دنبال داشته باشد.

...  استیل و ارزيابی ظرفیت-طراحی اتصاالت دوگانه برشی چندسازههای چوب

،همهجانبه ايشان در انجام و ارتقاء كیفی اين پژوهش
 همچنین نويسندگان از جناب آقای دكتر.اعالم نمايند
 دانشیار و مدير دپارتمان طراحی سازه،علیرضا فدايی
 برای راهنمايیهای ارزشمند، اتريش،دانشگاه تکنیکال وين
 نهايت،ايشان بهويژه در مورد كدهای طراحی اروپايی
.تشکر را دارند
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Double Shear Steel-To- Timber Connections Design and Investigation of their
Load Carrying Capacity According to EC5

Abstract
The purpose of this study was to predict and evaluate the load
carrying capacity of double shear connections of hybrids
wood products in combination with steel dowel and plates
based on European codes (EC5). The main variables were
layered hybrids (4 levels), fastener diameter (2 levels) and
fastener number in raw (3 levels). For this study, new types of
engineered wood products were used in which plywood and
OSB were joined together as three-layer structural
components by a single component of polyurethane resin. The
fastener was steel dowel, 6 and 8 mm in diameter and a 4 mm
thick steel plate. The values of the load carrying capacity of
the connections were predicted based on EC5 equations and
Johansen failure modes. The test specimens were loaded
according to EN 26891 to investigate the effect of the
research parameters. The results showed that the effect of the
increasing of plywood share especially in the middle layer of
the new hybrids was significant on the increasing of load
bearing capacity of the joints. Increasing the diameter of the
connector from 6 to 8 mm also increased the load bearing
capacity of the joints. Also, as the number of pins in the row
increases, the load bearing capacity of the joints increases.
The research findings indicate that the formulas provided by
EC5 have the ability to predict the strength and behavior of
the joints and even in some treatments the experimental
values were higher than the predicted ones. POLT1 and
POLT2 composites in double shear connections have load
bearing capacity values close to the EC5 predicted values and
also more than it. In studying the failure modes of the
connections, steel dowels of 6 mm showed a better
performance.
Keywords: Double shear connections, Hybrid Composites,
load carrying capacity, EC5, steel plate and dowel, failure.
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