
 
 

 

 و فناوري یمعاونت پژوهش
 یقاتیطرح تحق ییگزارش نها

 

 ساخته شده از صنوبر  CLT یعملکرد خمش تیتقو

 

  مجري طرح:

 اکبر رستم پور هفتخوانی

 

 همکاران طرح:

 بایشک یعل
 گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی 

 دهیگرد اجرا یلیدانشگاه محقق اردب یحوزه معاونت پژوهش یمال تیو حما بیطرح با تصو نیا

 .است

 1399 سال



 
 

 چکیده

(، چسب و پیچ پانلی populous alba) ساخته شده از صنوبرالیه سه CLTی خمش عمکلرد در این پژوهش تقویت

براي اعمال فشار بررسی شد. متغیرهاي مورد مطالعه شامل نوع تقویت کننده )ورق آلومینیوم و الیاف شیشه( و 

)در قسمت پایین  2)در قسمت پایین )کششی((، آرایش شماره  1کننده )آرایش شماره آرایش قرارگیري تقویت

)در پایین، باال  4)در پایین، باال و بین دو الیه پایین( و آرایش شماره  3)کششی( و باال )فشاري((، آرایش شماره 

نتایج نشان داد که انجام شد.  نسترونیستگاه اد و  ASTM D4761 براساسآزمون خمش  ها( بودند.و بین الیه

 3تقویت شده با ورق آلومینیوم با آرایش شماره  CLTهاي مربوط به جهت طولی پانل MOEو  MORبیشترین 

تقویت شده با الیاف شیشه با آرایش  CLTهاي مربوط به جهت عرضی پانل MOEو  MORبود. همچنین کمترین 

و  %1/195به ترتیب  CLTدر جهت عرضی  MOEو  MORبا ورق آلومینیوم،  CLTبود. با تقویت  1شماره 

با الیاف شیشه  CLTکه نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. وقتی %8/50و  %3/89% و در جهت طولی 6/344

 %1/46% و در جهت طولی آن 3/21و  %8/42به ترتیب  CLTدر جهت عرضی پانل  MOEو  MORتقویت شد، 

هاي تقویت شده با ورق نمونه MOEو  MORه نمونه شاهد افزایش یافت. نتایج نشان داد نسبت ب %7/12و

سبب تغییر مد شکست از ترد به شکست  CLTبود. تقویت  GFRPهاي تقویت شده با آلومینیوم بیشتر از نمونه

 ها بهبود یافت.نرم شده و به تبع آن عملکرد خمشی آن

هاي ی، الیاف شیشه، تقویت عملکرد خمشی، چندسازه چوبی با الیهکیمکان هايدهندهاتصال :يدیواژگان کل

 (، صنوبر، ورق آلومینیومCLTمتقاطع )



 
 

  

:اولفصل   
 مقدهم و هدف



 
 

 مقدمه و هدف فصل اول:

 مقدمه -1-1

ي اخیر ذائقه کاربري مصالح چوبی در ساختمان دستخوش تغییر شده است. مهندسی جدید و فناوري هاسالطی 

توان به یمي جدیدي تولید و به بازار عرضه نموده است که در این رابطه هافراوردهتولید در پاسخ به این تغییرات، 

اي یهال، چوب 2(LVL)ي الیه اندسازهچ، چوب )Glulam(1 ايیهالشده چوبی از قبیل تیر یمهندسي هافراورده

دار ي توجیه هارشته چوب ،5(LSL) يایهالي هارشته، چوب 4(PSL) يموازي هارشته چوب ،3(CLTمتقاطع )

(OSL)6 ي باال به دلیل استفاده از هامقاومتچوبی عالوه بر داشتن  شدهیمحصوالت مهندساشاره نمود.  ... و

، چوب واکنشی، پوسیدگی، باختگی در فرایند هاگرههاي مقاوم به رطوبت و حذف معایب چوب از قبیل ینرز

کارآمدي و کارایی و همچنین  باشیم تا استفاده بهتري از منابع جنگلی در دسترس داشته دهندیاجازه مساخت، 

 یمده افزایشیفیت را جهت تولید محصوالت باک تریینپا یفیتباک يهاو چوب با قطر کم درختان کوچک

(Williamson ،2002.) 

باشند. افزون بر امتیازات یماي محیطی ویژهیستزي چوبی، داراي پتانسیل اقتصادي و امتیازهاي هافراوردهچوب و 

ر سوانح طبیعی ، باد، لغزش زمین( و اثهاي چوبی در برابر بارهاي آنی )بار زلزله، طوفانیاد شده، ایمنی سازه

هاي چوبی از طریق شواهد میدانی بر انسان ثابت شده است. به همین دلیل مانند بوده و عملکرد سازهیب)صاعقه( 

و در مناطقی که در معرض  خیزدر مناطق زلزله شده چوبییمهندسي هافراوردهیژه وبهامروزه استفاده از چوب و 

قرار گیرند )ابراهیمی،  توجه مورد ساز و ساختن بهترین گزینه در تواند به عنوایمباشند، یمسوانح طبیعی 

1388.) 

                                                           
1 Glued Laminated Timber 
2 Laminated veneer lumber 
3 Cross Laminated Timber 
4 Parallel Strand Lumber 
5 Laminated Strand Lumber 
6 Oriented Strand Lumber 



 
 

زیرا در برخی از ؛ است گرفته قرار توجه موردی است که چند سالي مهندسی شده حاصل از چوب هافرآورده

شود، کاربرد مصالح غیر یمهاي بلند تیر و ستون باعث فراهم آمدن فضاي باز بزرگتري هاي بزرگ که دهانهسازه

ي، آزادي عمل زیادتري اهیالي ساختمانی هاچندسازهمحدودیت داشته، ولی  شانمردهچوبی به خاطر فزونی بار 

 (.1388)ابراهیمی،  اندآوردهها فراهم براي طراحان معماري این نوع سازه

در  1990چوبی هستند که در دهه  ي ساختمانیها( دسته جدیدي از چندسازهCLTهاي متقاطع )با الیه چوب

به کار رفتند.  یرمسکونیو غ (1شکل) یمسکون يهاصورت صنعتی در ساخت خانهکشورهاي اتریش و آلمان به

CLT از چوب با ابعاد مقطع به ضخامت بین  هایییهالmm 51 -16  و پهنايmm 240-60 و طول متغیر هستند، 

نسبت  و ب نشان داده شده است، الف -2-1که در شکل طوردرجه( همان 90صورت متقاطع )معموالً با زاویه که به

و در ساخت ساختمان ي تولید شده اصفحه صورتبه CLT .شوندیو با چسب به هم متصل م گرفتهبه هم قرار 

طی دو دهه گذشته، کاربرد این فراورده  د.نشواستفاده می به عنوان عضو باربرعنوان دیوار، کف و طبقه چوبی به

ساز باال، عایق صدا، مقاومت خوب  و شدن، سرعت ساخت ساختهیشنقل آسان، قابلیت پ و به دلیل قابلیت حمل

)کتاب راهنماي ه است در برابر آتش، خواص حرارتی مناسب خیلی زود در اروپا و آمریکاي شمالی گسترش یافت

CLT.) 



 
 

 

 سه الیه،  CLT، ب( نمایی واقعی از  CLTي هاهیالالف( طرح شماتیک از نحوه چیدمان  -1-1شکل 

 در ساخت خانه چوبی شدهاستفاده CLTج( 

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

از گونه هاي  CLTشود. براي ساخت مل بار استفاده میساختمان چوبی به عنوان دیوار، کف و طبقه براي تح

چوبی مختلفی می توان استفاده کرد. در ساخت این فراورده ها سبک بودن و در عین حال داشتن مقاومت 

اي برخوردار است. امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و استاندارد براي ساخت ساختمان چوبی از اهمییت ویژه

هاي طبیعی، نیاز به تامین چوب از طریق استفاده ب و لزوم کاهش برداشت چوب از جنگلسهم سرانه مصرف چو

هاي تولید ( و بر این اساس طرح1388ناپذیر است )خزاعیان و همکاران، هاي چوبی تند رشد امري اجتناباز گونه

 تولید با صنوبرها(. 1385مدت مورد توجه قرارگرفته است )مریخ و همکاران، هاي زمانی کوتاهانبوه چوب در دوره
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 هايبر جنگل فشار و کاهش سلولزي منابع تأمین در ايارزنده نقش سال، چوب در میلیون مترمکعب دو از بیش

جویی در مصرف (. با توجه کمبود منابع چوبی در کشور، صرفه1388کنند )قاسمی و همکاران، می ایفا یعیطب

هاي هاي تندرشد، چوباي که از گونهچوب، امروزه به تولید و کاربرد محصوالت الیه چوب و مدیریت اصولی کاربرد

جویی در مصارف ساختمانی هاي صرفهشوند، به عنوان یکی از مؤثرترین روشکم قطر و ضایعات چوبی ساخته می

 (. 1388شود )ابراهیمی، اي میچوب توجه ویژه

 سبب و است شده روروبه تنگناهایی صنعت با این روزافزون چوب، تقاضاي و چوبی اولیه مواد با توجه به کمبود

 Kg/cm3است. دانسیته انواع صنوبر کمتر از  شده صنوبر مانند تند رشد هايگونه از استفاده به صنعت این گرایش

ن، در این هاي آن به ویژه مقاومت خمشی آن کمتر از حد استاندارد است. بنابرایاست، از این رو مقاومت 450

 ساخته شده از صنوبر مورد بررسی قرار گیرد. CLTتحقیق سعی شده است تقویت مقاومت خمشی 

سال( جاي بسی تامل است. کشور ما به دلیل  100کشته طی  135000آمار تلفات زلزله هاي صد سال گذشته )

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

هاي خیز زمین قرار دارند، سیستمگاه به برنامه ریزي چاره جویی منجر نشده است. کشورهایی که در مناطق زلزله

ساختمانی و چگونگی افزایش مقاومت به زلزله سازه ها را مطالعه نموده و راه حل آسان مسئله را در مصالح چوبی 

اند. براي مثال کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و چین که خانه چوبی صالح ساخت یافتهو توام مقتضی با دیگر م

زیادي دارند، آمار تلفات و خسارات مالی ناشی از زلزله نیز در آنجا پایین است. از طرفی با توجه به اینکه از نظر 

شور را جنگل پوشانده داشتن جنگل در زمره فقیرترین کشورهاي جهان هستیم و تنها هفت درصد از سطح ک

هاي تندرشد خارج ها پاسخگوي نیازهاي چوبی کشور نخواهد بود. زراعت چوب با گونهاست، مساحت کم جنگل

اي هاي الیهتواند فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. از طرفی، امروزه به ساخت فراوردههاي طبیعی میاز توده

جویی در هاي صرفهایعات چوبی به عنوان یکی از مؤثرترین روشهاي کم قطر و ضهاي تندرشد، چوباز گونه

سبک بودن و در عین حال داشتن مقاومت  CLTشود. در ساخت اي میمصارف ساختمانی چوب توجه ویژه
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ساخته شده از صنوبر به دلیل  CLTاي برخوردار است. اما استاندارد براي ساخت ساختمان چوبی از اهمیت ویژه

( است، از PRG 320وبر داراي مقاومت خمشی کمی نسبت به استانداردهاي ساختمانی موجود )دانسیته کم صن

هاي آن به ویژه مقاومت خمشی آن تقویت شود. بنابراین، این تحقیق با هدف تقویت این رو الزم است مقاومت

 شد.( ساخته شده از صنوبر انجام CLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیهمقاومت خمشی چندسازه

 سواالت تحقیق  -1-2

با مقاومت خمشی استاندارد  CLTتوان میو الیاف شیشه  هاي صنوبر با ورق آلومینیومآیا با تقویت الیه -

 ساخت؟

 هدف تحقیق -1-3

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

 با ارزش افزوده باالتر ییهاساخت فراورده يتندرشد برا يهااستفاده از گونه -

 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

 ساخته شده با آن CLTهاي صنوبر با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه براي افزایش مقاومت خمشی تقویت الیه -

 فرضیه تحقیق: -1-4

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

 اختبا خواص خمشی مطلوب س CLTتوان با حذف پرس و با اعمال فشار با پیچ و ... می -

اي با دانسیته ساخته شده با صنوبر به عنوان گونه CLTتوان مقاومت خمشی با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه می -

 کمتر را تقویت کرد.کم و به نوبه آن مقاومت و مدول خمشی 

  



 
 

 مرور منابع: -1-5

Dinwoodie(2011 )از جهت  شتربی برابر 25 ینوئل در جهت طول یو مدول برش تهیسینشان داد که مدول االست

 .آن است یعرض

Gagnon  وPirvu (2011 نشان دادند که )CLT  در سوئیس و اتریش توسعه یافت.  1990ابتدا در اواسط دهه

 قیساخته شدن، سرعت ساخت و ساز باال، عا شیپ تیحمل و نقل آسان، قابل تیقابل لیفراورده به دل نیکاربرد ا

 افتیگسترش  یشمال يکایزود در اروپا و آمر یلیمناسب خ یخوب در برابر آتش، خواص حرارت پایداريصدا، 

Brandner (2013)  وKairi (2002 )ها در ساخت براي اتصال الیهکه  ندنشان دادCLT  ،از چسب پلی اورتان

ها در حالت سرد به بیش از دو ساعت پرس شود. این چسبهاي فنولیک استفاده میامولسیون ایزوسیانات و چسب

و حتی بیشتر اعمال  2N/mm 1-1/0توان فشاري معادل با پرس هیدرولیک می CLTنیاز دارند. براي پرس کردن 

 2N/mmبوده و با میخ و پیچ این مقدار فشار به  2N/mm 1/0- 05/0کرد، اما با پرس خالء این میزان فشار معادل 

اورتان براي چسبندگی به فشار کمتري نیاز دارد و حداقل فشار الزم براي ایجاد پلی رسد. چسبمی 01/0 -2/0

 است  2N/mm 1/0- 01/0چسبندگی معادل 

و مدول گسیختگی در جهت طولی پانل را به  CLTمدول االستیسیته جهت طولی و عرضی پانل  ISOاستاندارد 

گزارش کرده  3Kg/m420و دانسیته میانگین  385با دانسیته حداقل  CLTبراي  MPa 24و  450، 11600ترتیب 

 .است

نشان دادند که مدول گسیختگی )کبوده(  سپیدار مکانیکی يهایگیري ویژگاندازه( با 2008شمسیان و همکاران )

 .بوده است MPa 8097و  65به ترتیب  g/cm3 395/0و مدول االستیسیته آن با دانسیته 

Albee ( نشان دادند که میزان تولید 2018و همکاران )CLT  2015تا  2008در اروپاي مرکزي و شمالی از سال 

 هزار متر مکعب خواهد رسید. 800به  2021که تا سال هزار متر مکعب رسیده است، طوري 600به 



 
 

 GPaو  30، براي بتن GPa 75و  200مدول االستیسیته و مدول برشی را براي فوالد به ترتیب  ENاستاندارد 

 .گزارش کرده است GPa 56/0و  9و چوب  5/12

و سهم سرانه مصرف چوب و لزوم  تیروزافزون جمع شیافزا با توجه به ( نشان داد که 2009خزائیان و همکاران )

 رشدتند یچوب هاياستفاده از گونه قیچوب از طر نیبه تام ازین ،یعیطب هايکاهش برداشت چوب از جنگل

 اجتناب ناپذیر است.

و مدول گسیختگی در جهت طولی پانل  CLTمدول االستیتسیته جهت طولی و عرضی پانل  ENو  ISOاستاندارد 

گزارش  3Kg/m420و دانسیته میانگین  385با دانسیته حداقل  CLTبراي  MPa 24و  450، 11600را به ترتیب 

 .کرده است

Hoath (2006 نشان داد که )خصوص هاي چوبی بهسازي ساختمانهاي تعمیر و مقاومترین روشیکی از قدیمی

 .هاي فلزي بوده استدر تیرهاي چوبی استفاده از ورق

Metelli ( نشان دادند که 2016و همکاران )و مدول  اي عالوه بر افزایش مقاومتسازي تیرهاي الیهمقاوم

 .شودمی سوزيرد آنها در برابر آتشها و همچنین افزایش عملکاالستیسیته، سبب کاهش تورق الیه

Coleman  وHurst (1974نشان دادند که وقتی تیرالیه ) اي ساخته شده از کاج متصل شده با میخ به تنهایی و

درصد  22-37و % 8-22شود، مقاومت خمشی آنها به ترتیب % یا میخ به همراه چسب با ورق فلزي تقویت می

 .یابدکاهش می 40و % 30-35دادند که میزان خیز آنها نیز به ترتیب %یابد. همچنین نشان افزایش می

( نشان داد که در تیرهاي تقویت شده هرچه میزان تراکم میخ در سطح بیشتر 2012) Ansellو  Alamمطالعات 

 .یابدشود مقاومت خمشی کاهش یافته، اما مدول االستیسیته افزایش می

Borri ( و 2005و همکاران )Nowak  ( نشان دادند که افزایش مقاومت و سفتی در تیرهاي 2013همکاران )و

 .است FRPاي تقویت شده با ورق فوالدي بیشتر از الیه



 
 

Jankowski (2010نشان داد که وقتی تیرهاي الیه )شود مدول االستیسیته آن تا اي با ورق فوالدي تقویت می

 .یابددرصد افزایش می 80

 Jasieńko(2001نشان داد ) اي با که وقتی تیرهاي الیهFRP درصد  20شود مدول االستیسیته آن تا تقویت می

 .افزایش می یابد

Nowak  ( نشان دادند که علیرغم تقویت2016و همکاران ) ،کنندگی بیشتر ورق فوالديFRP  وزن کمتري داشته

 .و مقاومت به خورندگی بیشتري دارد که بر کیفیت چسبندگی موثرترند

Raftery  وHarte (2011نشان دادند که میزان تقویت )هاي چوب کنندگی به آرایش تقویت کننده در بین الیه

آخري در قسمت کششی و همچنین در قسمت زیرین  را بین دو الیه FRPبستگی دارد. در این مطالعه آنها الیاف 

 .ومت بهتري از خود نشان دادها قرار گرفت مقابین الیه FRPقرار دادند. نتایج آنها نشان داد که وقتی 

Ahad ( با تقویت 2019و همکاران )CLT  باFRP  و ورق فوالدي نشان دادند که براي تقویتCLT  با وزن کمتر

با ضخامت  FRPدر تیرهاي تقویت شده با  MOEو  MORاستفاده شود و بیشترین افزایش  FRPبهتر است از 

mm 5 دیده شد. 

Bacher (1964با 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 هداري و نیروي برشی پیچ هاي خودکار نشان داد

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.نگهداري بین توان نشان دادند که تفاوت معنی



 
 

Eckelman (1975با مدلسازي توان نگه )داري پیچ بیشتر تحت تاثیر داري پیچ در چوب نشان داد که توان نگه

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

 داري به نتایج قابل قبولی دست یافت.هپیش بینی توان نگ

Celebi  وKilic (2007( 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

داري در جهت شعاعی دیده شد و نوع یابد. بیشترین توان نگهها، افزایش میدانسیته نمونهمیخ و پیچ با افزایش 

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

 HarrisonوHindman ( ،2007مقدار مدول االستیسیته و مدول برشی با روش بارگذاري خمشی چهار نقطه ) اي

اند و اختالف بین مورد مقایسه قرار داده ASTM D198اي استاندارد اي را با روش بارگذاري سه نقطهو پنج نقطه

 اند.درصد بیان کرده 17و  5/2آنها را به ترتیب 

داري و تنش ( اثر ابعاد هندسی و نوع پیچ بر قدرت نگه2012، 2011، 1391، 1390، 1388پور و همکاران )رستم

اند اند و نشان دادهمورد استفاده در صنعت مبلمان در چوب پالستیک صنعتی را بررسی کردههاي برشی انواع پیچ

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

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

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

 بهترین شرایط نصب براي هر پیچ است.

Zhou ( بیان کردند که به دلیل ضعف استحکام صفحه شعاعی2014و همکاران )- ( مماسیRTدر مقایسه )  با

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

ها درجه نسبت به همدیگر از نوع شکست برشی در امتداد دوایر رویش است. در این مد شکست، ترک 90هاي الیه

دوایر رویش و یا اشعه چوبی منتشر  شود، سپس در امتدادابتدا 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



 
 

( ساخته شده از CLTهاي متقاطع )هاي چوبی با الیهاي چند سازه( با ارزیابی عملکرد سازه1395رستم پور )

درجه  90-0با چیدمان  CLTهاي در 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 45ها به صورت قطعات الیه

اري میخ و پیچ در دبیشتري بودند. توان نگه MOEو  MORه با قطعات الیه با پهناي کمتر داراي ساخته شد

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  45-0هاي 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  45-0با 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 45( نشان دادند که با چیدمان Populus albaشده از صنوبر )

درصد افزایش  15و  14ساخته 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

 5و  14سانتیمتر به ترتیب  4هاي 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 45ها به صورت گفت با چیدمان الیه

CLT هاي قابل قبول ساخت.با مقاومت 



 
 

)گلوالم( ساخته شده از گونه صنوبر با اتصال  يا هیال ریت یمقاومت خمش یمطالعه تجرب(، با 1398رستم پور )

MOR ( MPa15/63 )بیشترین نشان داد که  آنها با گلوالم ساخته شده با پرس سرد سهیو مقا یکیمکان يدهنده ها

 3تقویت شده با ورق آلومینیوم با آرایش شماره  CLTهاي مربوط به جهت طولی پانلMOE (MPa 3/5454 )و 

تقویت  CLTهاي مربوط به جهت عرضی پانلMOE (MPa 836 )و MOR ( MPa63/10 )بود. همچنین کمترین 

شاهد بدون تقویت کننده در جهت طولی و عرضی  CLTپانل  MORبود.  1شده با الیاف شیشه با آرایش شماره 

با ورق آلومینیوم،  CLTبا تقویت بود.  MPa 3618و  7/781به ترتیب آنها  MOEو  MPa 36/33و  29/9به ترتیب 

MOR  وMOE  در جهت عرضیCLT  نسبت به  %8/50و  %3/89% و در جهت طولی 6/344و  %1/195به ترتیب

 CLTدر جهت عرضی پانل  MOEو  MORبا الیاف شیشه تقویت شد،  CLTکه نمونه شاهد افزایش یافت. وقتی

نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. نتایج تجزیه  %7/12و %1/46% و در جهت طولی آن 3/21و  %8/42به ترتیب 

و محل قرارگیري تقویت کننده و همچنین  CLTواریانس نشان داد که تاثیر مستقل نوع تقویت کننده، جهت پانل 

و  MORبر  CLTدر  هکنندتیتقو يریمحل قرارگ×کننده تیتقو نوعو  جهت پانل×کننده تینوع تقواثر متقابل 

MOE  دار است. درصد از نظر آماري معنی 95در سطح اعتماد 

 یبر عملکرد خمش شهیش افیو ال ومینیآلوم زه،یورق فوالد گالوان ۀکنندتیتقو ریتأث( با بررسی 1398رستم پور )

( MOR( )MPa 96/82) یختگیمدول گسبیشترین  داند کهنشان چیپ ۀدهندشده از صنوبر با اتصالگلوالم ساخته

هاي تقویت شده با ورق فوالد گالوانیزه با آرایش ( هر دو در گلوالمMOE( )MPa 33/10166) االستیسیتهمدول و 

هاي تقویت شده با الیاف ( نیز هر دو در گلوالمMPa 33/4397) MOE( و MPa 82/57) MORو کمترین  2

بود. میزان افزایش  MPa 4330و  1/48گلوالم شاهد به ترتیب  MOEو  MORمشاهده شد.  1شیشه با آرایش 

MOR هاي شاهد هاي تقویت شده با ورق فوالد گالوانیزه، ورق آلومینیوم و الیاف شیشه نسبت به نمونهدر نمونه

درصد  4/28و  6/57، 8/134به ترتیب  MOEمیزان افزایش براي  درصد بود. این 6/42و  8/57، 5/72به ترتیب 

یابد. نتایج نشان داد کند و خواص خمشی بهبود میبود. با کاربرد تقویت کننده تردشکنی به شکست نرم تغییر می



 
 

در سطح  MOEو همچنین تاثیر متقابل آنها بر  MOEو  MORکه تاثیر مستقل نوع و آرایش تقویت کننده بر 

 دار می باشد. درصد از نظر آماري معنی 95د اعتما

  

 

 
 

  



 
 

 

 

  

:دومفصل   
اهمواد  و  روش  



 
 

 فصل دوم: 

 هامواد و روش -2-1

)به ترتیب  cm 5/2×10×200با ابعاد  (Populus alba)هاي چوب صنوبر براي اجراي این تحقیق ابتدا گرده بینه

درصد  15ماه تا رطوبت  2شده و در هواي آزاد به مدت طول، پهنا و ضخامت( تبدیل و سپس چوبدستک گذاري 

هاي درجه یک با دستگاه رنده و گندگی تا ضخامت ها به صورت نظري، تختهبندي تختهخشک شدند. پس از درجه

(. دانسیته، مقاومت خمشی و مدول االستیسیته چوب صنوبر 1S4Sاز چهار طرف رنده شدند ) mm 80 و پهناي 20

 MPa 6200و  3g/cm381/0 ،MPa 49، به ترتیب گیري شداندازه   143ASTM D ه با استانداردمورد استفاده ک

ها به صورت مماسی بریده شدند و براي سه الیه ساخته شدند. تخته CLTهاي هاي حاصل نمونهبود. از تخته

اعمال فشار براي هم قرار گرفتند. ها به صورت یک در میان در جهت طولی و عرضی رويالیه CLTساخت 

که طورياورتان، با پیچ پانلی رزوه درشت انجام شد. بهبا چسب پلی CLTهاي ها در ساخت نمونهچسباندن الیه

در الیه رویی دو عدد پیچ نصب  2cm 12×8زنی شدند، سپس براي اعمال فشار به ازاي سطح ها چسبابتدا الیه

ها، نصب پیچ بدون سوراخ پیش ساخته انجام شد. براي دهندهلشد. به دلیل دانسیته کم صنوبر و قطر کم اتصا

نحوه  1-2ها طوري نصب شدند که در جهت طولی در یک راستا نباشند.  شکل جلوگیري از ترکیدن چوب، پیچ

نشان داده شده است.  1-2در شکل  چیپ یکیزیمشخصات ف نیهمچندهد. را نشان می CLTهاي ساخت نمونه

 3g/cmاز شرکت مواد مهندسی مکرر تهیه شد، که به رنگ کرم، داراي دانسیته  518Mاورتان با کد چسب پلی

 2g/mاورتان مصرفی درصد بود )طبق کاتالوگ شرکت سازنده(. مقدار چسب پلی 100و درصد مواد جامد  3/1

، الیاف شیشه mm 1از ورق آلومینیوم به ضخامت  CLTدر نظر گرفته شد. براي تقویت مقاومت خمشی  300

هاي مورد استفاده در این پژوهش استفاده شد. خواص تقویت کننده mm 236/0بافته شده و دو جهته به ضخامت 

 آمده است.  2-2در شکل  CLTهاي گیري الیاف تقویت کننده در الیهارائه شده است. آرایش قرار 1-2در جدول 

                                                           
1. Surfaced four sides 



 
 

 استفاده در این تحقیقهاي مورد کنندهخواص مهندسی تقویت -1-2جدول 

نوع تقویت 

 کننده

ضخامت 

(mm) 

وزن هر متر مربع 

(2g/m) 

مقاومت کششی 

(MPa) 

مدول االستیسیته 

(MPa) 

 70 290 2710 1 ورق آلومینیوم

 90 2300 600 236/0 الیاف شیشه

 

درجه  20دماي درصد و  65به مدت دو هفته در شرایط رطوبت نسبی   CLTهاي براي یکنواختی رطوبت، نمونه

 سازي شدند. سلسیوس، مشروط

گیري اندازه ASTM D4761هاي ساخته شده با تبعیت از استاندارد CLT مقاومت و مدول االستیسیته خمشی

انجام  CLTاي با بار متمرکز در وسط دهانه در جهت طولی و عرضی پانل . آزمون خمش به صورت سه نقطه.شد

کننده متغیر بودند. نسبت میلیمتر و ضخامت آنها بر حسب نوع الیه تقویت 80هاي آزمون خمش شد. پهناي نمونه

آزمون خمش نحوه  3-2در نظر گرفته شد. شکل  14هاي مورد پژوهش طول دهانه به ارتفاع مقطع براي نمونه

CLT دهد.را نشان می پانل یو عرض یدر جهت طول 

( براي مقایسه میزان بار MOEاالستیسیته خمشی )( و مدول MORمقادیر مقاومت خمشی یا مدول گسیختگی )

اي با بار متمرکز در وسط دهانه محاسبه هاي زیر براي خمش سه نقطههاي مورد پژوهش با فرمولو جابجایی نمونه

 و گزارش شدند.

𝑀𝑂𝑅 = 1.5
𝑃𝑢𝐿

𝑏ℎ2                                     (1)  

و  کی)در محدوده االست( از فرمول زیر و در قسمت خطی نمودار نیرو جابجایی MOEمدول االستیسیته خمشی )

 محاسبه شد: در حد تناسب(

𝑀𝑂𝐸 =
𝑃𝐿3

48𝛿𝐼
=  

𝐿3∆𝑃

4 𝑏ℎ3∆𝑥
         (2)  
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Abstract: 

In this study flexural reinforcement of 3-layer screwed CLT made of poplar (populous alba) and 

polyurethane glue was investigated. Static bending test was performed by Instron according to 

ASTM D4761. The variables of this study were types of reinforcing (Aluminum sheet and Glass 

fiber reinforcement polymer (GFRP) wrapped) and arrangements of reinforcing (No.1 (bonded on 

the bottom (tension) side), No.2 (bonded on the bottom and top (Tension and compression side), 

No.3 (bonded on the bottom, top and between two bottom layers), No.4 (bonded on the bottom, 

top and among layers)). The results showed that the higher MOR and MOE were related to major 

direction of CLT reinforced with Aluminum with configuration No.1. The lower MOR and MOE 

were observed in minor direction of CLT reinforced with GFRP with configuration No.1. The 

increasing percentage of the MOR and MOE in minor direction of CLT reinforced with Aluminum 

were 195.1 and 344.6% and in major direction of them were 89.3 and 50.8% in comparison with 

control specimens. When CLT panel were reinforced with GFRP, the increasing percentage of 

MOR and MOE in the minor direction of CLT were 42.8 and 21.3% and in major direction of CLT 

were 46.1 and 12.7% in comparison with control specimens. The results showed that MOR and 

MOE of CLT reinforced with Aluminum sheet were higher than those reinforced with GFRP 

wrapped. Failure modes of CLT were changed by reinforcing from brittle to ductile and 

consequently increased their flexural strength. 

Keywords: Mechanical fastener, GFRP wrapped, Flexural performance reinforcement, Cross-

laminated timber (CLT), Poplar, Aluminum sheet. 
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