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  :طرح چکیده

متقاطع  یچوب هايهیبا ال یچندسازه ساختمان یروش ساخت بر مقاومت خمش ریتاثاین مطالعه با هدف بررسی 

(CLTساخته شده از صنوبر )  انجام شد. براي ساختCLT ( از چوب صنوبرPopulus alba چسب پلی اورتان و ،)

و پیچ پانلی رزوه درشت به جاي  STاي یا تیپو هاي برشی شامل میخ فوالدي گالوانیزه، میخ شانهدهندهاتصال

بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت خمشی گرم بر متر مربع  300پرس استفاده شد. مقدار مصرف چسب 

(MOR( و مدول االستسیته خمشی )MOE ) مربوط به جهت طولیCLT عدد پیچ پانلی به  ۴هاي ساخته شده با

عدد میخ تیپو به  ۲هاي ساخته شده با CLTهمراه چسب و همچنین کمترین آنها نیز مربوط به جهت عرضی

، چسب و جهت پانل و نوع اتصال دهندههمراه چسب بوده است. تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر مستقل 

نوع جهت پانل و همچنین ، جهت پانل، چسب، چسب، نوع اتصال دهنده، همچنین تاثیر متقابل نوع اتصال دهنده

دار است. درصد از نظر آماري بر مقاومت خمشی معنی ۵داري ح معنیجهت پانل در سط، چسب، اتصال دهنده 

جهت ، کاربرد چسبعالوه براین، مشاهده شد که تاثیر مستقل کاربرد چسب و جهت پانل و همچنین تاثیر متقابل 

 دار است. نتایج نشان داد کهدرصد از نظر آماري بر مدول االستیسیته خمشی معنی ۵داري در سطح معنی پانل

، 16و  71مقاومت و مدول االستیسیته خمشی با تغییر نوع اتصال دهنده، چسب و تعداد اتصال دهنده به ترتیب 

در جهت طولی به  CLTهاي کند. مقاومت و مدول االستیسیته خمشی نمونهدرصد تغییر می 10و  1، ۴00و  16

هاي نتایج نشان داد که مقاومت. استدر جهت عرضی CLTهاي ترتیب حدود سه و چهار برابر بیشتر از نمونه

بوده  PRG 320استاندارد هاي ساخته شده با چسب به همراه میخ تیپو، میخ فوالدي و پیچ در حد CLTخمشی 

است، اما مدول االستیسیته خمشی آنها به خصوص مدول در جهت عرضی پانل در حد استاندارد نیست که 

 شود.  افزایش مدول االستیسیته خمشی آن توصیه میسازي آن براي مطالعات جامعی براي مقاوم

 (CLTهاي چوبی متقاطع )واژگان کلیدي: عملکرد خمشی، چندسازه ساختمانی با الیه
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 مقدهم و هدف



 
 

 مقدمه و هدف فصل اول:

 مقدمه -1-1

و نقل ایفا  هاي حملسازي و سازهمنابع چوب همچنان نقش مهمی در جهان، از بسته بندي مواد تا ساختمان

شناسی نشان داده است که چوب کند. چوب هزاران سال براي جوامع بشري مفید بوده است. اکتشافات باستانمی

هاي باستانی به عنوان مصالح ساختمانی، بستري براي ساخت اشیاي تزئینی و بهترین ماده براي جلوه توسط تمدن

کند، منحصر به فرد و طوالنی مدت چوب را برجسته می هاي عملکرديشکوه و جالل است. این اکتشافات ویژگی

هاي ما عاقالنه مدیریت شوند و اگر ما اند. اگر جنگلها هزاران سال است که زنده ماندهزیرا بسیاري از این سازه

هاي چوب ادامه دهیم؛ این همچنان به ایجاد ظرفیت فکري براي برآورده ساختن نیازهاي انسانی و تغییر ویژگی

 ها به اهداف عمومی خدمت خواهد کرد. انگیز سالمواد شگفت

طور گسترده براي  مزایاي محیط زیستی چوب را دارا هستند. چوب نه تنها به   تعداد کمی از مصالح ساختمانی  

گیرد. هایی که دارد براي کاربردهاي زیادي مورد استفاده قرار می شود، بلکه با ویژگی سازي استفاده می  ساختمان 

یکی از خواص عالی چوب این است که یک منبع تجدیدپذیر است. اگر مدیریت جنگل و راهکارهاي قطع درختان 

 رعایت شود، منابع چوب به طور نامحدود در دسترس خواهد بود.

 ؟CLTچرا  -1-1-1

انتخاب وري زیست محیطی چوب را به دالیل مختلفی از جمله زیبایی ، هزینه مقرون به صرفه و بهره ،طراحان

تر به مسائل مربوط به اهمیت ویژه مهندسی سازه ساخته و  نگاهی دقیق CLTمزایاي  ،. در این قسمتکنندیم

 شده با آن مرور شده است.

 سرعت نصب -1-1-2

ها، راه پله، جاي درها، پنجره هاي پیش ساختهشوند. در این پنلبراي کاربردهاي خاصی ساخته می CLTهاي پنل

سرویس و ... از قبل ایجاد شده و مستقیماً به محل اجرا منتقل شده و به سرعت و با کیفیت بهتري هاي کانال

سرعت  ،CLTهاي ساخته شدن پنلگیرند. به دلیل قابلیت پیشمونتاژ و براي ساخت و ساز مورد استفاده قرار می

 .شودها در زمان ساخت سازه صرفه جویی میساخت و ساز افزایش یافته و ماه

 انعطاف در طراحی -1-1-3

CLT  گیرد. ها و طبقات مورد استفاده قرار میها، کفبراي کل سازه یا براي بخشی از آن از جمله دیوارCLT  وزن

هاي هاي مکانی مختلف مانند خاک نرم یا مجاورت سازههاي پروژه، در موقعیتسبکی دارد و براي طراحی انواع مدل

توانند با سایر مصالح ساختمانی به طور همزمان استفاده همچنین می CLTهاي لشود. پنمختلف استفاده می

 آورد.پذیري در طراحی و نوع معماري را به ارمغان میشوندکه این امر، انعطاف

 صرفه اقتصادي -1-1-3

وقتی  CLTهاي کم ارتفاع است. با این حال، اي براي پروژهترین سیستم سازهسازه چوبی سبک همچنان اقتصادي

، در ۲010شود، حرف زیادي براي گفتن دارد. در سال اي مختلف با دیگر مصالح مقایسه میهاي سازهدر مدل



 
 

( صورت گرفت، FP Innovationsهاي جنگلی )هاي نوین آزمایشگاه فراوردهمطالعه اي که توسط موسسه فناوري

مقایسه کردند. حتی بدون در نظر گرفتن  CLTمحققان هزینه یک سازه بتنی، فوالدي و بنایی مشابه را با 

(، این سازه در مقایسه با بقیه CLTخاطر وزن کم سازه و هزینه کمتر فونداسیون )به CLTهاي اجراي سریع هزینه

مرتبه و هاي تجاري کممرتبه، سازههاي آموزشی کممرتبه، سازههاي مسکونی و غیرمسکونی میاندر قسمت سازه

هاي مشابه و همچنین در ساخت سازه CLTهاي صنعتی یک طبقه، از لحاظ اقتصادي بسیار مناسب بود. سازه

 تعداد زیاد به صرفه است.

 مقاومت در برابر آتش -1-1-4

شوند. زمانی ها آهسته به ذغال تبدیل می، مقاومت خوبی در برابر آتش دارد، زیرا پنلCLTمقطع متقاطع و ضخیم 

اگر براي  CLTکند. عالوه بر این، ذغال تشکیل شده از چوب در برابر گسیختگی محافظت می ؛سوزدکه چوب می

کند که پیشرفت آتش را گیري فضاي عایقی در ساختمان ایجاد میهاي داخلی استفاده شود؛ در زمان آتشدیوار

 کند.کند می

 ايکارایی لرزه -1-1-5

اي ایجاد هاي لرزهیک سیستم مقاوم و مؤثر در برابر بار CLTي ها، پنلCLTخاطر پایداري و صلبیت ابعادي به

پذیري و انتشار نیرو دارد. رفتاري مطلوب در  انعطاف CLTکند. به دلیل سیستم اتصاالت چندگانه و کوچک، می

 ها به طوراند که این پنلانجام داده و به این نتیجه رسیده CLTاي روي هاي گسترده لرزهمحققان آزمایش

 کنند.هاي چند طبقه بسیار خوب عمل میچشمگیري بدون هیچ تغییرشکلی، به خصوص در ساختمان

 عملکرد حرارتی و کارایی انرژي -1-1-6

رسانایی حرارتی، مقدار نرخ انتشار گرما درون ضخامت واحد یک ماده در زمان تغییر حرارت است. رسانایی حرارتی 

باشد هاي فلزي که در ساخت آن چوب به کار رفته است؛ میرسانایی سازههاي معمول چوبی بسیار کمتر از سازه

درصد  1۲برگان در رطوبت هاي چوب پهنهاي رایج( براي مقایسه، رسانایی الوار)حدود دو تا چهار بار کمتر از سازه

𝐵𝑡𝑢در حدود  × 𝑖𝑛/(ℎ × 𝑓𝑡2)  7/0  برابر،  6برابر، بتن  310برابر، فوالد  1۵00است که از آلومینیوم  1/0تا

 برابر کمتر است. ۲۵/0برابر و پشم معدنی ۵گچ  ،برابر 7شیشه 

 استفاده بهینه از منابع -1-1-7

CLT کند. یکی از مزایاي در استفاده بهینه از منابع به چندین روش کمک میCLT ي با هااین است که  از الیه

توان براي ساخت آن استفاده کرد. اي دیگر مطلوب نباشد، میاندازه مقطع کوچک که شاید براي کاربردهاي سازه

شوند؛ تقریباً هیچ ضایعاتی در محل براي هر پروژه به طور خاص ساخته می CLTهاي که پنلهمچنین، از آنجا

ها ام از قطعات جدا شده از پنل را براي ساخت پلهتوانند هر کدساخت و ساز نخواهد داشت و تولیدکنندگان می

 و... و یا به عنوان سوخت آلی دوباره استفاده کنند.

ممکن است در مقایسه با سازه قاب سبک چوب بیشتري مصرف کند، اما در مقایسه با فوالد          CLTیک سازه  

م و ذخیره انرژي باال، از لحاظ   پذیري، چرخه کربن، انرژي مصررررفی ک  از جمله تجدید    هایی و بتن به دلیل مزیت   



 
 

 کند.زیست محیطی آن را به یک انتخاب ارجح مبدل می

 بیان مساله -1-2

طی دهه گذشته، مفهوم ساختمان سبز به طور چشمگیري مورد توجه یافته است و مردم از مزایاي محیط زیستی 

مصرف انرژي ساختمان )مانند تمرکز ساختمان سبز بر کاهش  آن براي ساخت و ساز آگاه هستند. بخش عمده

( و کاهش اثرات منفی HVACهاي گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع )سازي بهتر، تجهیزات کارآمد، سیستمعایق

بر سالمت انسان )مانند تهویه و رطوبت کنترل شده براي کاهش رشد کپک( است. بنابراین موضوع اصلی و مورد 

هاي زیست محیطی مثبت است. چوب داراي ساختمانی با ویژگی هاي سبز، انتخاب مصالحتوجه در ساختمان

 اثر کربن کم و پایداري است )کتاب راهنماي چوب(. شده، رهیذخ يانرژ جملهبسیاري از ویژگی هاي مثبت، از 

هاي چوبی هستند که ابتدا در دهه ( دسته جدیدي از چند سازهCLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیهچندسازه

کار رفتند. هاي مسکونی و غیرمسکونی بهشورهاي اتریش و آلمان به صورت صنعتی در ساخت خانهدر ک 1990

طی دو دهه گذشته، کاربرد این فراورده به دلیل قابلیت حمل و نقل آسان، قابلیت پیش ساخته شدن، سرعت 

د در اروپا و آمریکاي ساخت و ساز باال، عایق صدا، مقاومت خوب در برابر آتش، خواص حرارتی مناسب خیلی زو

 (. CLT)کتاب راهنماي  شمالی گسترش یافت

میلیمتر  ۵1تا  16هایی از چوب با ابعاد مقطع به ضخامت بین ( الیهCLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیهچندسازه

به هم درجه( نسبت  90میلیمتر و طول متغیر هستند که به صورت متقاطع )معموال با زاویه  ۲۴0تا  60و پهناي 

را نشان می  CLTنمایی از  1-1(. شکل CLT)کتاب راهنماي  گیرند و با چسب به هم متصل می شوندقرار می

 دهد. 

  



 
 

  

 
 و محصول واقعی و کاربرد آن در ساختمان CLTهاي نمایی از نحوه چیدمان الیه -1-1شکل

هاي متقاطع به عنوان یک محصول مهندسی شده به شکل صفحه است و در ساخت هاي چوبی با الیهچندسازه

از گونه هاي  CLTشود. براي ساخت ساختمان چوبی به عنوان دیوار، کف و طبقه براي تحمل بار استفاده می

ندارد ها سبک بودن و در عین حال داشتن مقاومت استاتوان استفاده کرد. در ساخت این فراوردهچوبی مختلفی می

هاي تند اي برخوردار است. به همین دلیل در این تحقیق از گونهبراي ساخت ساختمان چوبی از اهمییت ویژه

 شود. رشد صنوبر استفاده می

هاي چوبی ، الیهCLTنشان داده شده است. براي ساخت  ۲-1به صورت شماتیک در شکل  CLTفرایند ساخت 

 شوند. سطوح، چسب زنی شده و سپس با فشار پرس ساخته می بندي، رنده کردنبعد از خشک شدن، درجه



 
 

 
 CLTفرایند ساخت  -2-1شکل 

  



 
 

 ارائه شده است. 1-1در جدول  CLTهاي مورد استفاده براي ساخت خصوصیات اصلی چسب

 
(، PRF)مانند رزرسینول فرم آلدیید ) CLTهاي مورد استفاده براي ساخت خصوصیات اصلی چسب -1-1جدول 

 ((PURاورتان تک جزیی )( و پلیEPIمر ایزوسیانات )امولسیون پلی

 
 

شود، چسب پلی اورتان است. با نگاهی بر جدول استفاده می CLTی که براي ساخت هاییکی از متداولترین چسب

 2Kg/cm 1۴/8- ۴دقیقه، فشار پرس  1۲0دقیقه، مدت پرس  ۴۵شود که مدت مونتاژ براي آن ، مشاهده می1-1

مرحله پرس آن است. در این پژوهش سعی شده است  CLTترین مراحل ساخت است. یکی از مهمترین و پرهزینه

ها براي بدون پرس، بعد از چسب زنی الیه CLTبدون پرس بررسی شود. در این مطالعه براي ساخت  CLTساخت 

را به هم نزدیک  CLTها ود. نصب میخ و پیچ، الیهشهایی مانند میخ و پیچ استفاده میدهندهاعمال فشار از اتصال

روزافزون  تقاضاي و چوبی اولیه مواد ورد. با توجه به کمبودآکرده و فشار الزم براي گیرایی چسب را فراهم می

 مانند تند رشد هايگونه از استفاده به صنعت این گرایش سبب و است شده روروبه تنگناهایی صنعت با این چوب،

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و سهم سرانه مصرف چوب و لزوم کاهش برداشت چوب از  است. دهش صنوبر

ناپذیر است امري اجتناب رشدهاي چوبی تندهاي طبیعی، نیاز به تامین چوب از طریق استفاده از گونهجنگل

مدت مورد توجه هاي زمانی کوتاههاي تولید انبوه چوب در دوره( و بر این اساس طرح1388)خزاعیان و همکاران، 

file:///C:/Users/smile/Downloads/Telegram%20Desktop/پروپوزال%20خانم%20مهندس%20مهماندوست.docx%23_خزاعیان،_الف.،_یغمائی،


 
 

قرن گذشته (. با پیشرفت تکنولوژي و افزایش روزافزون جمعیت طی نیم138۵قرارگرفته است )مریخ و همکاران، 

شتري همراه گردیده است. کمبود منابع چوبی سبب عنوان منبع تولید چوب، با شدت بیبرداري از جنگل بهبهره

هاي استحصالی از درختان جنگلی کاهش پیدا کند و از سوي دیگر اهمیت بینهسو اندازه قطر گردهشده از یک

هاي دست کاشت و تند رشد مانند صنوبر داده شود. با توجه کمبود منابع چوبی در کشور، بیشتري به گونه

اي که از و مدیریت اصولی کاربرد چوب، امروزه به تولید و کاربرد محصوالت الیه جویی در مصرف چوبصرفه

هاي شوند، به عنوان یکی از مؤثرترین روشهاي کم قطر و ضایعات چوبی ساخته میهاي تندرشد، چوبگونه

-به دلیل دوره بهره صنوبرها(. 1388شود )ابراهیمی، اي میجویی در مصارف ساختمانی چوب توجه ویژهصرفه

ویژه در مناطق غیر مدت و کاربرد گسترده در صنایع مختلف چوبی براي رفع نیازهاي چوبی بهبرداري کوتاه

هاي اند. سرعت رشد زیاد این درخت سبب شده است تا بتوانند در دورهشدهو شناخته برخوردار از جنگل متمایز 

 از بیش تولید صنوبرها با (. 138۲ساله چوب فراوانی تولید نمایند )مدیر رحمتی و باقري، ۲0تا  10زمانی کوتاه 

 طبیعی هايبر جنگل فشار و کاهش سلولزي منابع تأمین در ايارزنده نقش سال، چوب در میلیون مترمکعب دو

 (. 1388کنند )قاسمی و همکاران، می ایفا

طورکلی این ریکا، ژاپن ،کانادا و اروپا گسترش یافته است. بهمآهاي چوبی به طور وسیعی در کشورهاي ساختمان

هاي لرزهآید و زمینحساب میخیز بهترین سیستم ساختمانی بهسیستم به علت سبک بودن در مناطق زلزله

 هاي با اسکلت چوبی مقاومت بسیار زیادياند که خانهفراوانی که در گوشه و کنار جهان به وقوع پیوسته نشان داده

رود، دور از انتظار نیست که خیز جهان به شمار میلرزه دارند. در کشور ما که جزء کشورهاي زلزلهدر برابر زمین

از این رو با توجه به  صورت وسیع روي آورده شود.سوي ساخت خانه هاي چوبی بهچندان دور بهاي نهدر آینده

کمتر، در این تحقیق  و همچنین ساخت آن با هزینه هاي ایمن و مقاوم در برابر زلزلهاهمیت ساخت ساختمان

هاي چوبی مورد بررسی ساخته شده از صنوبر مورد استفاده در ساختمان CLTسعی شده است عملکرد خمشی 

 شود.  قرار گیرد. براي حذف پرس در این مطالعه، از میخ و پیچ به جاي پرس استفاده می

 تحقیق  اهدافضرورت و اهمیت طرح موضوع و  -1-3

مل است. کشور ما به دلیل أسال( جاي بسی ت 100کشته طی  13۵000هاي صد سال گذشته )آمار تلفات زلزله

هاي فعال همیشه با این پدیده دست به گریبان بوده است، اما این دغدغه همیشگی هیچ قرار گرفتن بر روي گسل

لرزه آه و افسوس است و چشمهاي نگران براي زمین گاه به برنامه ریزي چاره جویی منجر نشده است. بعد از زمین 

هاي ساختمانی و چگونگی افزایش خیز زمین قرار دارند، سیستماي دیگر. کشورهایی که در مناطق زلزلهلرزه

م مقتضی با دیگر مصالح أمقاومت به زلزله سازه ها را مطالعه نموده و راه حل آسان مسئله را در مصالح چوبی و تو

اند. براي مثال کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و چین که خانه چوبی زیادي دارند، آمار تلفات و خسارات ساخت یافته

مالی ناشی از زلزله نیز در آنجا پایین است. از طرفی با توجه به اینکه از نظر داشتن جنگل در زمره فقیرترین 

ها پاسخگوي انده است، مساحت کم جنگلکشورهاي جهان هستیم و تنها هفت درصد از سطح کشور را جنگل پوش

تواند فشار بر هاي طبیعی میهاي تندرشد خارج از تودهنیازهاي چوبی کشور نخواهد بود. زراعت چوب با گونه

منابع طبیعی را کاهش دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین میزان چوب مصرفی کشور از طریق واردات 
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اي وجود دارد )باید به صورت بدون پوست وارد براي واردات آن نیز مشکالت قرنطینهشود و از روسیه تامین می

تواند جایگزین شود که فاقد صرفه اقتصادي براي تولیدکنندگان است( توسعه زراعت چوب و حمایت از آن می

اي نیاز ي پیشرفتهبه تکنولوژ CLTواردات براي تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزي شود. از طرفی، ساخت 

دارد که پرهزینه است. از این رو الزم است با تمهیداتی هزینه ساخت این فراورده را کاهش داد. در این مطالعه 

اي تندرشد و ارزان و همچنین روش ، ساخت آن با گونه صنوبر به عنوان گونهCLTبراي کاهش هزینه ساخت 

د. از اینرو، با توجه به کمبود منابع چوبی در کشور و قرار حذف پرس براي کاهش هزینه تولید بررسی خواهد ش

روش ، این تحقیق با هدف بررسی CLTهاي فعال زلزله، پرهزینه بودن تکنولوژي ساخت گرفتن آن بر روي گسل

 ( ساخته شده از صنوبر انجام می شود.CLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیهساخت بر مقاومت خمشی چندسازه

 سواالت تحقیق  -1-4

 با مقاومت خمشی مطلوب ساخت؟ CLTتوان آیا بدون چسب می -

با مقاومت خمشی مطلوب CLT آیا با تلفیق میخ و ... با چسب و حذف مرحله پرس در فرایند ساخت می توان -

 ساخت؟

 هدف تحقیق -1-5

 تندرشد  هايدر کشور و لزوم استفاده از گونه یچوب هیکمبود مواد اول -

 با ارزش افزوده باالتر ییهاساخت فراورده يتندرشد برا يهافاده از گونهاست -

 يانهیکاشت در اکثر مناطق کشور به عنوان گز يباال لیتندرشد با پتانس يااستفاده از صنوبر به عنوان گونه -

 یچوب يهاساخت خانه يبرا CLTساخت  يکوتاه مدت، برا شیارزان، در دسترس، با دوره رو

 حذف مرحله پرس يبرا CLTساخت  ي اعمال فشار دربرا چیو پ خیاستفاده از م -

 فرضیه تحقیق: -1-6

 با خواص خمشی مطلوب ساخت CLTتوان اي تند رشد و ارزان میبا صنوبر به عنوان گونه -

 با خواص خمشی مطلوب ساخت CLTتوان با حذف پرس و با اعمال فشار با میخ و پیچ و ... می -

  



 
 

 مرور منابع: -1-7

Bacher (196۴با بررسی توان نگهداري میخ در چوب تر نشان داده است که بین دانسیته چوب و توان نگه ) داري

 یابد.اي خطی وجود دارد و مقدار آن با افزایش دانسیته چوب افزایش میمیخ رابطه

Wilkinson   وLaatsch (1970با بررسی توان نگه ) اند که نیروي هاي خودکار نشان دادهداري و نیروي برشی پیچ

ها به طور چشمگیري به طور خطی با افزایش دانسیته چوب و قطر ریشه پیچ افزایش دهندهبرشی این نوع اتصال

ها همچنین یابد. آنداري افزایش میداري نیز با افزایش طول نفوذ پیچ به طور معنییابد. از طرفی توان نگهمی

 داري در جهت شعاعی و مماسی وجود ندارد.داري بین توان نگهمعنینشان دادند که تفاوت 

Eckelman (197۵با مدلسازي توان نگه )داري پیچ بیشتر تحت تاثیر داري پیچ در چوب نشان داد که توان نگه

دل تنش برشی موازي الیاف قرار دارد تا دانسیته و با وارد کردن تنش برشی موازي الیاف به جاي دانسیته در م

 داري به نتایج قابل قبولی دست یافت.پیش بینی توان نگه

Dinwoodie (۲000 نشان داد که مدول االستیسیته و مدول برشی نوئل در جهت طولی )برابر بیشتر از جهت  ۲۵

  .عرضی آن است

Celebi  وKilic (۲007( داري میخ و پیچ با بررسی توان نگهLVL  ساخته شده از چند نوع پهن برگ و سوزنی

داري داري میخ و پیچ در جهت عرضی ندارد و توان نگهها تاثیري بر توان نگهاند که ضخامت الیهبرگ نشان داده

جهت شعاعی دیده شد و نوع  داري دریابد. بیشترین توان نگهها، افزایش میمیخ و پیچ با افزایش دانسیته نمونه

 داري میخ و پیچ ندارد.داري بر توان نگهچسب از نظر آماري تاثیر معنی

 HarisonوHindman ( ،۲007مقدار مدول االستیسیته و مدول برشی با روش بارگذاري خمشی چهار نقطه ) اي

اند و اختالف بین قایسه قرار دادهمورد م ASTM D198اي استاندارد اي را با روش بارگذاري سه نقطهو پنج نقطه

 اند.درصد بیان کرده 17و  ۵/۲آنها را به ترتیب 

Robertson( ،۲011اظهار کرده ) اند که سرعت ساخت بیشتر، منشا پایدار چوب، ترسیب کربن، عملکرد بهتر در

نسبت به  CLTاز مزایاي تر براي ساخت و ساز تر و همچنین انرژي کمبرابر زلزله، عایق بودن و انرژي تولید کم

 بتن است.

Chen (۲011 با بررسی کاربرد )CLT  به عنوان کف ساختمان نشان دادند کهCLT هاي ساخته شده با چیدمان

ها به صورت هاي ساخته شده با چیدمان الیهCLTدرجه مقاومت خمشی بیشتري نسبت به  ۴۵ها به صورت الیه

هاي هاي اجزاي محدود با خطاي کمی قابلیت پیش بینی مقاومتمدلدرجه داشتند. همچنین نشان داد که  90

CLT.هاي ساخته شده را دارد 

Mohammad ( اظهار کرده۲01۲و همکاران ) اند که نسبت مقاومت به وزنCLT هاي در مقایسه با دیگر فراورده

به عنوان مصالح معمول براي چوبی سبب شده است تا این فراورده به عنوان جایگزین مناسبی براي فوالد و بتن 

 طبقه باشد.هاي چندساختمان

داري و تنش ( اثر ابعاد هندسی و نوع پیچ بر قدرت نگه۲01۲، ۲011، 1391، 1390، 1388پور و همکاران )رستم

اند اند و نشان دادههاي مورد استفاده در صنعت مبلمان در چوب پالستیک صنعتی را بررسی کردهبرشی انواع پیچ



 
 

ساخته یابد. با افزایش قطر سوراخ پیشداري پیچ افزایش میبا افزایش قطر، طول نفوذ، سرعت بارگذاري توان نگه که

یابد. یابد و سپس با افزایش آن کاهش میداري عمود بر سطح و لبه افزایش میتا اندازه قطر ریشه پیچ توان نگه

نش برشی تاثیر چشمگیري ندارد و آنچه مهم است تعیین داري و تها نشان داد نوع پیچ بر قدرت نگهنتایج آن

 بهترین شرایط نصب براي هر پیچ است.

Kim ( عملکرد برشی ۲013و همکاران )CLT اند و ساخته شده با کاج قرمز و چسب پلی اورتان را بررسی کرده

است و تمامی  اند که عملکرد این چسب عالی است، چون هیچ شکستی در خط چسب مشاهده نشدهنشان داده

 ها در چوب اتفاق افتاده بود.شکست

Kramer ( ،۲013و همکاران)  با بررسی قابلیت ساختCLT اند که از صنوبر هیبرید نشان دادهCLT هاي ساخته

را  ANSI/APA PRG-320ها حدود مجاز ( آنMOEقبولی دارند، اما سفتی )شده مقاومت خمشی و برشی قابل

 ندارد.

Zhou ( بیان کردند که به دلیل ضعف استحکام صفحه شعاعی۲01۴و همکاران )- ( مماسیRT در مقایسه با )

با  CLTکم است، شکست  (، که در آن مدول برش پیچشیLTمماسی) -( و طولیLRشعاعی ) -صفحه طولی

ها د شکست، ترکدرجه نسبت به همدیگر از نوع شکست برشی در امتداد دوایر رویش است. در این م 90هاي الیه

شود، سپس در امتداد دوایر رویش و یا اشعه چوبی منتشر ابتدا در ناحیه چوب بهاره بین دو دایره رویش شروع می

 شکند.ها میشود و سرانجام نمونه در خط چسب یا به دلیل جدا شدن برشی الیهمی

Ardalany ( با بررسی تاثیر سوراخ بر ظرفیت تحمل تنش۲013و همکاران ،) هاي مختلف تقویت آن به و روش

دهد. این محققین براي تقویت ها ظرفیت تحمل تنش را در آن  کاهش میاین نتیجه دست یافتند که سوراخ

هاي فوالدي را پیشنهاد دادند که سبب متوقف کردن داراي سوراخ، جایگزینی متناوب آن با ورق LVLمقاومت 

 شود. انتشار ترک می

Li ( با بررسی مقاومت برشی ۲01۴و همکاران )CLT  در امتداد دوایر رویش با آزمون برش پیچشی نشان دادند

هاي عرضی اتفاق شکست برشی در امتداد دوایر رویش هاي با کیفیت کمتر در الیهکه به دلیل استفاده از الیه

 این مشکل غلبه کرد. توان برهاي با ضخامت کمتر میبیشتر است. همچنین نشان دادند که با استفاده از الیه

Hindman  وBouldin (۲01۴مقاومت خمشی، برشی و تورق الیه ) ها در پنلCLT  ساخته شده با کاج جنوبی را

ساخته شده بیشتر  CLTبررسی کردند. آنها نشان دادند که مقاومت و مدول االستیسیه خمشی و مقاومت برشی  

مورد مطالعه در حد  CLTها در ( داشتند. . اما تورق الیهANSI/APA PRG 320)استاندارد  V3با درجه  CLTاز 

 این استاندارد نبود.

 

Mohamadzadeh  وHindman (۲01۵)  خواص مکانیکیCLT  ساخته شده با چوب الله را مورد مطالعه قرار

استاندارد  هاي مجازساخته شده از این گونه مقاومت CLTها نشان داده که مقاومت و مدول خمشی دادند. نتایج آن

ANSI/APA PRG 320 .را داردSikora ( با بررسی تاثیر ضخامت پنل۲016و همکاران ) هايCLT  ساخته شده



 
 

ضخیم تر مقاومت  CLTاز صنوبر ایرلندي بر عملکرد مکانیکی در خمش و برش به این نتیجه رسیدند که پنل 

 تحت تاثیر قرار می گیرد. CLTخمشی پایین تري دارد. مقاومت برشی پیچشی نیز با افزایش ضخامت 

Buck ( در ساخت  90و  ۴۵( با بررسی تاثیر زاویه چیدمان الیه عرضی )۲016و همکاران )درجهCLT  نشان

زیر بار خمشی به صورت برشی در امتداد دوایر سالیانه )برش پیچشی(  CLTاند که شکست الیه عرضی داده

درجه است و این روش  ۴۵هاي عرضی به صورت چیدمان الیههاي غلبه بر این مشکل، باشد ، یکی از راهمی

 دهد. درصد افزایش می 3۵را  CLTمقاومت خمشی 

( ساخته شده از CLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیهاي چند سازه( با ارزیابی عملکرد سازه139۵رستم پور )

درجه  90-0با چیدمان  CLTاي هدر جهت طولی و عرضی پنل MOEو  MOR( نشان داد Populus albaصنوبر )

صنوبر با چیدمان  CLTهاي در جهت طولی پنل MOEو  MORبا نوئل بیشتر است.  CLTساخته شده از صنوبر از 

هاي صنوبر CLTاند. درجه بوده 90-0هاي ساخته شده با چیدمان درجه بیشتر از پنل ۴۵ها به صورت قطعات الیه

اري میخ و پیچ در دبیشتري بودند. توان نگه MOEو  MORکمتر داراي ساخته شده با قطعات الیه با پهناي 

CLT هاي ساخته شده با صنوبر به صورت متقاطع ازCLT داري میخ و ساخته شده از نوئل بیشتر است. توان نگه

هاي ساخته شده با همین گونه با CLTدرجه )متقاطع( از  ۴۵-0هاي ساخته شده از صنوبر با چیدمان CLTپیچ 

و وصله فلزي در رو  CLTدرجه بیشتر است. نیروي برشی مربوط به اتصال با جهت طولی پنل  90-0چیدمان 

با چیدمان  CLTدرجه بیشتر از اتصال ساخته شده با  ۴۵-0با چیدمان  CLTنصب شده با یک عدد پیچ یا میخ در 

هاي ساخته شده با نوئل بیشتر است. با  CLTخته شده از صنوبر از هاي سا CLTبوده است. نیروي برشی  0-90

یابد. مقایسه اتصال با وصله فلزي رو و ضخامت پنل نشان داد که افزایش فاصله تا انتها نیروي برشی افزایش می

صله هایی که داراي وصله فلزي در ضخامت پنل هستند، بیشتر از اتصال هاي ساخته شده با ونیروي برشی اتصال

 فلزي در روي پنل است.

( ساخته CLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیه( با بررسی عملکرد خمشی چند سازه1396رستم پور و همکاران، )

، CLTدرجه در  90ها نسبت به حالت درجه الیه ۴۵( نشان دادند که با چیدمان Populus albaشده از صنوبر )

درصد افزایش  1۵و  1۴ساخته شده به ترتیب به میزان  CLTطولی مقاومت و مدول االستیسیته خمشی در جهت 

هاي آن است و مقاومت و مدول متاثر از پهناي الیه CLTیابد. همچنین مقاومت و مدول االستیسیته خمشی می

 ۵و  1۴سانتیمتر به ترتیب  ۴هاي با پهناي ساخته شده از الیه CLTاالستیسیته خمشی در جهت طولی نمونه 

توان رو، با توجه به نتایج میمتر بودند. از اینسانتی 9هاي با پهناي هاي ساخته شده با الیهCLTیشتر از درصد ب

توان از چوب تند رشدي مانند صنوبر، هاي با پهناي کمتر میدرجه و الیه ۴۵ها به صورت گفت با چیدمان الیه

CLT هاي قابل قبول ساخت.با مقاومت 

David ( عملکرد سازه۲017و همکاران )هاي اي پنلCLT هاي مختلف هاي چوبی از گونهبا ترکیب الیه هیبریدي

هاي با طول دهانه بیشتر براي سازه LSLبا هسته  CLTرا بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد  LSLو چندسازه 

و مدول االستسیه ، مقاومت CLTبا کاهش مقاومت برشی پیچشی در  LSLاي ترند. وجود چندسازه الیهمناسب

 دهد. خمشی را افزایش می



 
 

Guo ( پس از بررسی مصرف انرژي و تولید و انتشار کربن سازه هاي مسکونی ۲017و همکاران )CLT  31در 

د که مصرف انرژي تخمین زده شده و انتشار کربن در ساختمان هاي شهر کلیدي در چین به این نتیجه رسیدن

CLT  بسیار پایین تر از ساختمان هاي بتن مسلح در تمام شهرهاي مورد مطالعه است که نشان می دهد که

در کاهش انتشار کربن و صرفه جویی در مصرف انرژي نسبت به بتن مسلح داراي پتانسیل  CLTسیستم هاي 

 خوبی هستند. 

 

 
 

  

http://www.mdpi.com/search?authors=Haibo%20Guo&orcid=0000-0002-7701-5396


 
 

 

 

  

:دومفصل   
اهمواد  و  روش  



 
 

 هافصل دوم: مواد و روش

 مواد 2-1

هاي چوب صنوبر تهیه شدند. گرده بینه ها ابتدا به ابعاد مطلوب بریده شده و در براي اجراي این تحقیق ابتدا گرده بینه

هاي )به ترتیب طول، پهنا و ضخامت( تبدیل شدند. سپس تخته cm 2.5*10*200هایی با ابعاد چوب بري به تخته

(. بعد 1-۲درصد خشک شدند )شکل  1۵ماه تا رطوبت  ۲در هواي آزاد به مدت  تبدیل شده چوبدستک گذاري شده و

هاي (. سپس تختهS4S) درصد رطوبت، الیه ها با دستگاه رنده از چهار طرف رنده شدند 1۵ها تا از خشک شدن الیه

با  CLTنمونه هاي  هاي رنده شدهاز چهار طرف رنده شدند. از تختهمیلیمتر  100و پهناي  19تا ضخامت  ک شدهخش

گرم بر متر مربع بود.  300استفاده از چسب پلی اورتان ساخته شدند. مقدار بهینه چسب مورد استفاده در این تحقیق 

 ارائه شده است.  1-۲مشخصات چسب مورد استفاده در این تحقیق در جدول 

 اورتان مورد استفاده در این پژوهشمشخصات چسب پلی -1-2جدول 

نوع 

 چسب

فرصت  رنگ

 کاربري

 )دقیقه(

 دانسیته

(g/cm3) 

سختی 
shore A 

 مقاومت در برابر حرارت

 گیرایی کامل(پس از)

درصد 

مواد 

 جامد

چسب پلی 

اورتان 
M518 

 90-9۵ 3/1 ۲۵ کرم
 oC70ساعت در  ۲۵0 –

 oC 100ساعت در  1۵0 –
100 

 

  



 
 

  

 

هاي بریده شده براي خشک شدن در گذاري تختهمراحل تبدیل گرده بینه به تخته و سپس چوبدستک 1-2شکل 

 هواي آزاد

 

 CLTهاي ساخت نمونه 2-2

 از تیمارهاي زیر استفاده شد: CLTهاي براي ساخت نمونه

 (:۲-۲ها با میخ فوالدي گالوانیزه به هم متصل شدند )شکل الیه -

  با دو عدد میخ 

  با چهار عدد میخ 

o ها به صورت عرضی با منگنه بهم متصل شدند.الیه 

o  نمونه  3۲در مجموعCLT .3.4میخ فوالدي مورد استفاده به قطر  با و بدون چسب ساخته شدند mm  و

ها به صورت متقاطع روي یکدیگر قرار داده شدند و سپس با میخ به بود. ابتدا سه ردیف الیه cm 5طول 

 10*10هم متصل شدند. براي سطح ایجاد شده براي هر تخته که به صورت متقاطع روي هم قرار گرفتند )

cm دو یا چهار عدد میخ براي اتصال استفاده شد. براي ساخت پانل عرضی )CLT  ابتدا الیه اول به صورت 
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Abstract: 

This study was performed to investigate the effects of manufacturing method on bending strength 

of cross-laminated timber (CLT) made out of poplar. CLT was constructed by poplar wood 

(Populus alba), Polyurethane adhesive and different shear connection such as galvanized steel nail, 

strip brad nails (ST Nails) and coarse thread drywall screw instead of pressing. Amount of adhesive 

was 300 g/m2. The results showed that the higher modulus of rupture (MOR) and modulus of 

elasticity (MOE) were related to major direction of CLT panels made of 4 screws with adhesive 

as well the lower of them were related to minor direction of CLT panels made of 2 ST nails with 

adhesive. Multivariate variance analyses of treatments showed that independent effects of shear 

connector, adhesive and panel direction as well interaction effects of shear connector*adhesive, 

shear connector*panel direction, adhesive*panel direction and shear connector*adhesive*panel 

direction on MOR was statistically significant at a confidence level of 95%. Additionally, 

independent effects of adhesive and panel direction as well interaction effects of adhesive*panel 

direction on MOE was also statistically significant at a confidence level of 95%. The results also 

showed that MOR and MOE of CLT panels were changed with the change of shear connector, 

adhesive and number of connector 71 and 16, 16 and 400, 1 and 10%, respectively. MOR and 

MOE in major direction of CLT panels were about 3 and 4 times higher than those in minor 

direction of panels, respectively. The results revealed that MOR of CLT panels meet the specified 

requirements of PRG 320 standard, however, MOE of them were not comparable with standard 

value. Hence, it is recommended to perform some comprehensive studies for reinforcing CLT 

panels made of poplar for increasing their MOE.  

Keywords: Flexural performance, cross laminated timber, poplar, shear connections 
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