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 .1استادیار گروه منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 .2دانشجوی کارشناسی گروه منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
تاریخ دریافت ،1398/10/22 :تاریخ پذیرش1399/01/26 :

چکیده
در این پژوهش ،تقویت عملکرد خمشی  CLTسهالیۀ ساختهشده از صنوبر ( ،)populous albaچسب و پیچ پیایلی بیرا
اعمال فشار بررسی شد .متغچرها بررسیشده شامل یوع تقویتکننده (ورق آلومچنچوم و الچیا

شچشیه) و آراییش رراریچیر

تقویتکننده (آرایش ( 1در رسمت پایچن (کششی)) ،آرایش ( 2در رسمت پایچن (کششیی) و بیاال (فشیار )) ،آراییش ( 3در
پایچن ،باال و بچن دو الیۀ پایچن) و آرایش ( 4در پایچن ،باال و بچن الیهها) بودید .آزمون خمیش براسیا

 ASTM D4761و

دستگاه اینسترون ایجام یرفت .یتیای یشیان داد کیه بچشیترین  MORو  MOEمربیو بیه ت یت ییولی پاییلهیا CLT

تقویتشده با ورق آلومچنچوم با آرایش  3و کمترین  MORو  MOEمربو به ت ت عرضی پایلها  CLTتقوییتشیده بیا
الچا

شچشه با آرایش  1بود .با تقویت  CLTبا ورق آلومچنچوم MOR ،و  MOEدر ت ت عرضی  CLTبهترتچیب  195/1و

 344/6درصد و در ت ت یولی  89/3و  50/8درصد یسبت به یمویۀ شاهد افزایش یافیت .در پیی تقوییت  CLTبیا الچیا
شچشه MOR ،و  MOEدر ت ت عرضی پایل  CLTبهترتچب  42/8و  21/3درصد و در ت ت ییولی  46/1و 12/7درصید
یسبت به یمویۀ شاهد افزایش یافت MOR .و  MOEیمویهها تقویتشده با ورق آلومچنچوم بچشتر از یمویهها تقویتشیده
با  GFRPبود .تقویت  CLTسبب تغچچر مد شکست از ترد به شکست یرم شد و بهتبع آن عملکرد خمشی آی ا ب بود یافت.
واژههایکلیدی :اتصالدهندهها مکایچکی ،الچا

شچشه ،تقویت عملکرد خمشیی ،چندسیازۀ چیوبی بیا الییههیا متقیایع

( ،)CLTصنوبر ،ورق آلومچنچوم.


مقدمه

تمله مقاومت کم ت ت عمود بر الچا

چوب به دلچل مزایایی مایند منشأ یبچعیی ،تجدیدپیریر ،

مواز الچا  .برا حیل مشیکل مربیو بیه دهاییههیا

ایرژ کمتر برا استخراج ،تولچید و حمیلویقیل آسیان،

به یسبت بلنید و از بیچن بیردن محیدودیت هیا ابعیاد و

رابلچت پچش ساخته کردن ،آلودیی کمتر ،مقاومت مناسب

افزایش کچفچت ،استفادۀ ب چنیه از چیوب ،حیر

معاییب

و  ...از یرشییته تییا کنییون ،از ب تییرین یزینییههییا بییرا

موضییعی و افییزایش مقاومییت چییوب ،بییه سییاخت

ساختمانسازان بوده است .چوب ضعفهایی هم دارد ،از

فراورده ها الیه ا توتیه وییژه ا شیده اسیت .یسیبت

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09124795234 :
Email: arostampour@uma.ac.ir

یسبت به ت یت

مدول االستچسچتۀ چوب در ت ت یولی به عرضی  30به
 1است که سبب ضعف چوب در ت ت عرضیی اسیت.
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بنابراین ،برا یکنیواختی مقاومیت در ت یاخ مختلیف،

تقوییت و افیزایش ایمچنیان در ظرفچییت تحمییل بییار

فراورده ها الیه ا با چچدمان الیه ها به صورخ ییولی و

محصوالخ الیها ساختهشده از چیوب و کیاهش تغچچیر

در مچیان ماینید تختیه چنیدال 1و

شکل و شکست اعضا سازه ا چوبی ابداع شده است.

عرضی به صیورخ یی

چندسازۀ چیوبی بیا الییه هیا متقیایع ( )CLT2سیاخته

از م م ترین ایین رو هیا استفاده از ورق و مچلگردها
پلچمر ( )FRP3است .یکی

شدید CLT .در اواسط دهۀ  1990در سوئچس و اتیریش

فلز  ،ورق ،مچلگرد و الچا

ایجاد شد .کاربرد این فراورده بهدلچل حمل ویقیل آسیان،

از رییدیمیتییرین رو هییا تعمچییر و مقییاومسییاز

رابلچت پچش ساخته شدن ،سرعت زیاد ساختوساز ،عایق
صدا ،پایدار خوب در برابر آتیش و خیوا

حرارتیی

سییاختمانهییا چییوبی بییهخصییو

در تچرهییا چییوبی

استفاده از ورق ها فلز بوده است [ .]5در دهیۀ 1960

مناسب خچلی زود در اروپا و آمریکا شیمالی یسیتر

مطالعاخ تامعی دربارۀ تقویت محصوالخ الیها با ورق

یافت [ .]1برا اتصال الیه ها در ساخت  CLTاز چسب

فوالد و آلومچنچیوم صیورخ یرفیت Coleman .و Hurst

پلی اورتان ،امولسچون ایزوسچایاخ و چسب هیا فنولچی

( )1974یشان دادید کیه تچرالییها سیاختهشیده از کیاج

استفاده میشود .این چسب ها در حالت سرد به بیچش از

متصل شده با مچو به تن ایی یا مچو به همراه چسب ورتیی

کیردن  CLTبیا

با ورق فلز تقویت شد  ،مقاومت خمشی آی ا بهترتچیب

میتوان فشار معیادل 0/1-1 N/mm2

 8-22درصد و  22-37درصد افزایش یافت ،امیا مچیزان

خأل این مچزان فشار

خچز آی ا بهترتچیب  30-35درصید و  40درصید کیاهش

معادل  0/05 -0/1 N/mm2است و بیا میچو و پیچ ایین

یافت [ .]6یتای پژوهش  Alamو  )2012( Ansellیشان

مقدار فشیار بیه  0/01 -0/2 N/mm2مییرسید .چسیب

داد که در تچرها تقویت شده هرچه تراکم مچو در سطح

پلیاورتان برا چسب ندیی به فشیار کمتیر یچیاز دارد و

بچشتر شود ،مقاومت خمشی کاهش می یابید ،امیا میدول

ایجاد چسبندیی معیادل N/mm2

االستچسچته افزایش پچدا میی کنید [ Borri .]7و همکیاران

 0/01 -0/1است [ .]2،1استایدارد  ISOمدول االستچسچتۀ

( )2005و  Nowakو همکاران ( )2013یشان دادیید کیه

ت ت یولی و عرضی پایل  CLTو مدول یسیچختگی در

افزایش مقاومت و سفتی در تچرها الیها تقویتشده با

ت ت یولی پایل را بیهترتچیب  450 ،11600و 24 MPa

ورق فییوالد بچشییتر از  FRPاسییت [ .]8،9در پژوهشییی

برا  CLTبا دایسیچتۀ حیدارل  385و دایسیچتۀ مچیایگچن

مشابه ) 2010( Jankowski ،یشان داد که ورتیی تچرهیا

دو ساعت پر
پر

یچاز دارید .بیرا پیر

هچدرولچ

و حتی بچشتر اعمال کرد ،اما با پر

حدارل فشار الزم برا

 420Kg/m3یزار

کرده است [ .]3در ایین پیژوهش از

الیه ا با ورق فوالد تقویت میشوید مدول االستچسچته

چوب صنوبر برا ساخت  CLTاستفاده شد .شمسچان و

آن تا  80درصد افزایش مییابد [)2001( Jasieńko .]10

همکاران ( )2008با ایدازه یچیر ویژیییهیا مکیایچکی

یچز یشان داد که ورتی تچرهیا الییه ا بیا  FRPتقوییت

سپچدار (کبوده ) یشان دادید که مدول یسچختگی و مدول

میشود مدول االستچسچتۀ آن تا  20درصد افزایش می یابد

االستچسچتۀ آن با دایسیچتۀ  0/395 g/cm3بیه ترتچیب  65و

[ .]11پژوهش  Nowakو همکاران ( )2016یشان داد که

 8097 MPaبوده است [ .]4در یی دو دهیۀ یرشییته بیا

علیرغم تقویت کنندیی بچشیتر ورق فیوالد  FRP ،وزن

پچشرفت فناور  ،رو هیا تدیید برا مقاوم ساز ،

کمتر و مقاومت به خوریدیی بچشتر دارد که بر کچفچیت

1. Plywood
2. Cross Laminated Timber

)3. Fiber-reinforced polymer (FRP
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چسییبندیی مؤثرترییید [ Raftery .]12و )2011( Harte

 D 143ایدازهیچر شید [ ،]15بیهترتچیب ،0/381 g/cm3

یشییان دادییید کییه مچییزان تقویییتکننییدیی بییه آرایییش

 49 MPaو  6200 MPaبیییود .از تختیییههیییا حاصیییل

تقویت کننده در بچن الیه ها چوب بستگی دارد .در ایین

یمویهها  CLTسهالیه ساخته شدید .تختههیا بیهصیورخ

 FRPرا بچن دو الیۀ آخر در رسمت

مماسی بریده شدید و برا ساخت  CLTالیه ها بهصورخ

پژوهش آی ا الچا

کششی و همچنچن در رسمت زیرین ریرار دادیید .یتیای

ی

آی ا یشان داد که ورتی  FRPبیچن الییه هیا ریرار یرفیت،

یرفتند .اعمال فشار بیرا چسیبایدن الییههیا در سیاخت

مقاومت ب تر از خود یشان داد [ Ahad .]13و همکاران

یمویه هیا  CLTبیا چسیب پلییاورتیان ،بیا پیچ پیایلی

( )2019با تقویت  CLTبیا  FRPو ورق فیوالد یشیان

رزوهدرشت ایجام شد ،بهیور که ابتدا الیهها چسبزییی

دادید که برا تقویت  CLTبا وزن کمتیر ب تیر اسیت از

شییدید ،سییپس بییرا اعمییال فشییار بییهازا سییطح 8×12

 FRPاستفاده شود و بچشترین افزایش  MORو  MOEدر

سایتیمتر مربع در الییۀ روییی دو عیدد پیچ یصیب شید.

تچرها تقویتشده با  FRPبا ضخامت  5مچلیمتیر دییده

بهدلچل دایسچتۀ کم صنوبر و رطر کم اتصالدهندهها ،یصیب

شد [ .]14با توتیه بیه دایسیچتۀ کیم صینوبر و در یتچجیه

پچ بدون سوراخ پچشساخته ایجام یرفت .برا تلویچر

مقاومت و مدول االستچسچتۀ کم  CLTساختهشیده بیا آن،

از ترکچدن چوب ،پچ ها یور یصب شدید که در ت یت

بررسیی تیأثچر ورق آلومچنچیوم و

راسییتا یباشییند .شییکل  1یحییوۀ سییاخت

تحقچق حاضر با هید
الچیا

شچشییه بییر تقویییت مقاومییت خمشییی پایییل CLT

ساختهشده از صنوبر با چسب و پچ ایجام یرفت.

یییولی در ی ی

یمویهها  CLTرا یشیان مییدهید .همچنیچن مشخصیاخ
فچزیکی پچ در شیکل  1یشیان داده شیده اسیت .چسیب
پلیاورتان با کد  M518از شرکت مواد م ندسی مکرر ت چه

روشها
موادو 
بییرا اییین تحقچییق ابتییدا یییردهبچنییههییا چییوب صیینوبر
) (Populus albaبییا ابعییاد  200×10×2/5سییایتیمتییر
(بییهترتچییب یییول ،پ نییا و ضییخامت) تبییدیل و سییپس
چوبدست یرار شده و در هوا آزاد بهمیدخ  2میاه تیا
ریوبت  15درصید خشی

شیدید .پیس از درتیه بنید

تختهها بهصورخ یظر  ،تختهها درته یی
ریده و یندیی تا ضیخامت  20و پ نیا
چ ار یر

در مچیان در ت یت ییولی و عرضیی رو هیم ریرار

بیا دسیتگاه

 80مچلییمتیر از

ریده شدید ( .)1S4Sدایسچته ،مقاومت خمشیی

و مدول االستچسچتۀ چوب صنوبر که با اسیتایدارد ASTM

شد که به ریگ کرم ،دارا دایسیچتۀ  1/3 g/cm3و درصید
مواد تامد  100درصید بیود (براسیا

کاتیالوگ شیرکت

سازیده) .مقدار چسب پلیاورتیان مصیرفی  300 g/m2در
یظر یرفته شد .برا تقویت مقاومت خمشی  CLTاز ورق
شچشۀ بافتیهشیده و

آلومچنچوم به ضخامت  1مچلیمتر ،الچا

دوت ته به ضخامت  0/236مچلیمتر استفاده شید .خیوا
تقویتکنندهها استفادهشده در این پژوهش در تیدول 1
ارائه شده است .آرایش رراریچر الچا

تقوییت کننیده در

الیهها  CLTدر شکل  2آمده است.


جدول  .1خواص مهندسی تقویتکنندههای استفادهشده در این تحقیق
نوع تقویتکننده
ورق آلومینیوم
الیاف شیشه

ضخامت ()mm
1
0/236

وزن هر متر مربع ()g/m2
2710
600

مقاومت کششی ()MPa
290
2300

مدول االستیسیته ()MPa
70
90

1. Surfaced four sides
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برا یکنواختی ریوبت ،یمویهها  CLTبهمیدخ دو
هفته در شرایط ریوبت یسبی  65درصد و دما  20درتۀ
سلسچو  ،مشرو ساز شدید.
مقاومییت و میییدول االستچسییچتۀ خمشییی CLTهیییا
ساختهشده با تبعچت از استایدارد  ASTM D4761ایدازهیچر
شد [ .]16آزمون خمش بهصورخ سهیقطها با بیار متمرکیز

یچرو و تابهتایی است .برا محاسیبۀ توزییع تینش بیچن
الیهها ابتدا مرکز سطح مقطع با فرمول زیر محاسبه شد.
()3
()4

در وسط دهایه در ت ت یولی و عرضیی پاییل  CLTایجیام
یرفت .پ نیا یموییه هیا آزمیون خمیش  80مچلییمتیر و
ضخامت آی ا برحسب یوع الیۀ تقویتکننده متغچر بود .یسبت
یول دهایه به ارتفاع مقطع برا یمویهها مورد پژوهش 14

Ai y i
Ai
1
 bi hi 3  Ai ( y  y i )2
12

2

y 

I x  I xi  Ai d i

سپس برا توزیع تنش فشار و کششیی و همچنیچن
تنش برشی از فرمول زیر استفاده شد.
My
Ix

()5

σn

در یظر یرفته شد .شیکل  3یحیوۀ آزمیون خمیش  CLTدر

که در آن ̅𝑦 مرکز سطح کل تسم ( 𝑦̅𝑖 ،)mmمرکیز سیطح

ت تها یولی و عرضی پاییل را یشیان مییدهید .مقیادیر

هر تزء ( 𝐴𝑖 ،)mmمساحت هیر تیزء ( 𝐼𝑥 ،)mm2ممیان

مقاومییت خمشییی یییا مییدول یسییچختگی ( )MORو مییدول

اینرسی کیل مقطیع ( 𝐼𝑥𝑖 ،)mm4ممیان اینرسیی هیر تیزء

االستچسییچتۀ خمشییی ( )MOEبییرا مقایسییۀ مچییزان بییار و

( 𝑑𝑖 ،)mm4فاصلۀ مرکز سطح هر تزء از مرکز سطح کیل

تابهتایی یمویهها تحت بررسی با فرمولهیا زییر بیرا

مقطع ( σ ،)mmتنش کششی و فشار ( n ،)MPaیسیبت

خمش سهیقطها با بار متمرکز در وسیط دهاییه محاسیبه و

مدولی M ،لنگر خمشی ( y ،)N.mmفاصله تا مرکز سیطح

یزار

شدید.

مقطع ( )mmاست .برا محاسیبۀ یسیبت میدولی ،میدول
Pu L
bh 2

()1

MOR  1.5

ت ت مواز الچا

مدول االستچسچتۀ خمشی ( )MOEاز فرمول زییر و در
رسمت خطی یمودار یچرو تابهتایی (در محدودۀ االستچ
و در حد تناسب) محاسبه شد:
()2

االستچسچتۀ الچا
الچا

شچشه  ،90ورق آلومچنچیوم  ،70چیوب در
 6/2 MPaو یسیبت ت یت عمیود بیر

به ت ت مواز الچا

 1به  30در یظر یرفته شد.

متغچرهییا بررسیییشییده در اییین تحقچییق شییامل یییوع
تقویتکننده (ورق آلومچنچیوم و الچیا شچشیه) ،ت یت پاییل

PL3
L3P

48δI 4 bh 3x

MOE 

(یولی و عرضی) ،محل رراریچر تقویتکننده در الیههیا
( CLTچ ار آرایش) بودید که در شکل  2یمایش داده شیده

کییه در آن  MORبچییایگر مییدول یسییچختگی یییا مقاومییت

است .در مجموع شایزده تچمار و برا هر تچمار سه تکرار در

خمشی ( MOE ،)MPaمدول االستچسچتۀ خمشیی (،)MPa

یظر یرفته شد .سپس مقاومت خمشی CLTها تقویتشده

 Mلنگر خمشی حداکثر ( C ،)N.mmارتفاع مقطع (،)mm

با  CLTساختهشده بدون تقویتکننده مقایسه شد .دادههیا

 Iممان اینرسی مقطع ( Pu ،)mm4بار حداکثر ( Ppl ،)Nبار

 MORو  MOEایییدازهیچ یر شییده بییا یییرمافییزار SPSS 25

در حد تناسب ( L ،)Nیول دهایه ( δ ،)mmتغچچیر مکیان

تجزیهوتحلچل آمار شدید .برا این کار از آزمون فاکتوریل

یموییه ( )mmو h

استفاده شد و یمویههیا در سیطح اعتمیاد  95درصید از یظیر

ارتفییاع مقطییع تچییر ( )mmاسییت )N( ΔP .و )mm( Δx

آمار تجزیهوتحلچل شدید .برا مقایسۀ مچایگچنها از آزمون

بهترتچب تغچچراخ یچرو و تابهتایی در یاحچۀ خطی یمودار

چنددامنها دایکن استفاده شد.

یا خچز تچر حچن خمش ( b ،)mmپ نا

تقویت عملکرد خمشی چندسازۀ چوبی با الیههای متقاطع ( )CLTساختهشده از صنوبر و پیچ با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه
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الف) نحوۀ ساخت نمونۀ CLT

ب) پیچ استفادهشده در این تحقیق
شکل  .1نمونههای  CLTساختهشده ،پیچ استفادهشده برای این تحقیق ( Dقطر بیرونی Dr ،قطر ریشه و  Lطول پیچ است)

الف) آرایش 1

ب) آرایش 2

ج) آرایش 3

د) آرایش 4

شکل  .2آرایش قرارگیری تقویتکننده در بین الیههای ( CLTخطوط تیرهتر محل قرارگیری تقویتکننده را نشان میدهد ،آرایشش ( 1در
قسمت پایین (کششی)) ،آرایش ( 2در قسمت پایین (کششی) و باال (فشاری)) ،آرایش ( 3در پشایین ،بشاال و بشین دو الیشۀ پشایین) و
آرایش ( 4در پایین ،باال و بین الیهها))

الف) آزمون خمشی جهت طولی پانل

ب) آزمون خمشی جهت عرضی پانل

شکل  .3آزمون خمش عمود بر سطح  CLTدر جهت طولی و عرضی پانل
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نتایجوبحث

سطح اعتماد  95درصد از یظر آمار معنییدار اسیت ،امیا

یتییای تجزیییۀ واریییایس تییأثچر مسییتقل و متقابییل یییوع

تأثچر متقابل آی ا بر  MORمعنیدار یچست .همچنچن یتیای

تقویتکننده ،ت یت پاییل  CLTو محیل رراریچیر الییه

تدول  2یشان داد که تأثچر مستقل یوع تقویتکننده ،ت ت

تقویییتکننییده در  CLTبییر  MORو  MOEیمویییههییا

پایل  CLTو محل رراریچر الیۀ تقویتکننده و همچنیچن

بررسیشده در تدول  2ارائه شده است .مشاهده شد کیه

اثییر متقابییل یییوع تقویییتکننییده× ت ییت پایییل و یییوع

تأثچر مستقل یوع تقویتکننده ،ت یت پاییل  CLTو محیل

تقویت کننده×محل رراریچر تقوییت کننیده بیر  MOEدر

رراریچر الیهها تقویتکننده در  CLTبر  MORآی ا در

سطح اعتماد  95درصد از یظر آمار معنیدار است.

جدول  .2جدول تجزیۀ واریانس مربوط به تأثیر مستقل و متقابل نوع تقویتکننده ،جهت پانل ،محل قرارگیری تقویتکننده در الیههای
 CLTبر  MORو  MOEنمونههای  CLTساختهشده در این پژوهش
)MOR (MPa

منابع تغییرات
نوع تقویتکننده
جهت پانل
محل قرارگیری تقویتکننده
نوع تقویتکننده×جهت پانل
نوع تقویتکننده×محل قرارگیری تقویتکننده
جهت پانل×محل قرارگیری تقویتکننده
نوع تقویتکننده×جهت پانل×محل قرارگیری
تقویتکننده دهنده
 ns -عدم معنیدار

)MOE (MPa

درجه

میانگین

درجه

میانگین

مقدار

آزادی
1
1
3
1
3
3

مربعات
1197/70
12086/91
192/51
10/07
43/77
26/02

F

Sig.

30/44
307/20
4/89
0/26
1/11
0/66

*0/000
*0/000
*0/007
0/616 ns
0/358 ns
0/582 ns

آزادی
1
1
3
1
3
3

3

32/61

0/83

0/488 ns

3

مربعات
27251081/02
73663507/69
1244253/41
4044343/52
862335/69
162842/13

مقدارF

Sig.

307/94
832/40
14/06
45/70
9/74
1/84

*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
0/160 ns

156155/63

1/76

0/174 ns

 * -معنیدار در سطح اعتماد  95درصد

مچیییایگچن  MORو  MOEمربیییو بیییه CLTهیییا

درصد یسبت به یمویۀ شاهد افزایش یافت .یتیای یشیان داد

بررسیشده در تدول  3ارائه شیده اسیت .همچنیچن مچیزان

که ورتی  CLTبا الچا

افزایش  MORو  MOEمربو به CLTها تقویتشده یچز

 MOEدر ت ت عرضی پایل  CLTبهترتچیب  42/8و 21/3

در این تدول ارائه شده است .برا محاسبۀ مچیزان افیزایش

درصد و در ت ت یولی آن  46/1و 12/7درصد یسیبت بیه

 MORو  ،MOEمقدار افزایش آی ا یسیبت بیه یموییههیا

یمویۀ شاهد افزایش مییابد .با توته به یتای میتوان یفیت

شاهد در ت ت عرضی و یولی پاییل ،تدایاییه محاسیبه و
مقایسه شد .یتیای

شچشیه تقوییت مییشیود MOR ،و

که مچزان تقویتکنندیی ورق آلومچنچوم برا

افیزایش MOR

یشیان داد کیه بچشیترین  MORو MOE

و  MOEدر ت ییت عرضییی پایییلهییا  CLTمطالعییهشییده

مربو بیه ت یت ییولی پاییلهیا  CLTتقوییتشیده بیا

بهترتچب  355/8درصد و تقریبیا شیایزدهبرابیر و در ت یت

آلومچنچوم با آرایش  3بوده است .کمترین  MORو  MOEدر

یولی  CLTبهترتچب  93/7درصد و چ اربرابر الچا

شچشیه

بچن یمویههیا  CLTتقوییتشیده یچیز در ت یت عرضیی

بوده است .کمترین تأثچر تقویت کننده بر  MORو  MOEدر

شچشه با آراییش  1دییده شید.

شچشیه دییده

پایلها تقویتشده با الچا
یتای

ت ت عرضی پایل  CLTتقویتشده با الچیا

یشان داد که با تقویت  CLTبا ورق آلومچنچیومMOR ،

شد ،اما تقویتکنندیی ورق آلومچنچوم برا افزایش عملکیرد

و  MOEیمویه ها مطالعهشده در ت ت عرضی بیهترتچیب

خمشی در ت ت عرضی پایل بچشتر از ت ت یولی آن بود.

 195/1و  344/6درصیید و در ت ییت یییولی  89/3و 50/8

تقویت عملکرد خمشی چندسازۀ چوبی با الیههای متقاطع ( )CLTساختهشده از صنوبر و پیچ با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه
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جدول  .3مقاومت و مدول االستیسیتۀ خمشی  CLTساختهشده برای این پژوهش
نوع تقویتکننده

جهت پانل

عرضی
ورق آلومینیوم
طولی

عرضی
الیاف شیشه
طولی

نمونه شاهد

عرضی
طولی

محل قرارگیری
تقویتکننده
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
بدون تقویتکننده
بدون تقویتکننده

)MOR (MPa

)MOE (MPa

**15/38)0/438( ab
21/46)5/252( bc
26/11)4/01( cd
27/41)2/233( cd
46/84)9/327( fg
51/95)16/125( g
63/15)5/149( h
51/72)6/641( g
10/63)0/602( ab
11/12)1/697( ab
11/73)0/745( ab
13/26)0/83( ab
38/6)7/303( ef
43/29)6/694( efg
46/73)5/985( fg
48/73)4/96( fg
9/29)0/686( a
33/36)1/961( de

1889)98/6( b
3208/3)266/7( c
3391)178/2( cd
3475/7)115/5( cde
4345)722/6( gh
4628)353/7( h
5454/3)337/9( i
5125)413/6( i
836)89( a
897)125/6( a
933)80/7( a
948)54/3( a
3894/7)204/2( defg
3898/7)177/2( defg
3975)217/7( efg
4078/3)451/5( fg
781/7)28/5( a
3618)60/1( cdef

درصد افزایش

درصد افزایش

*

*

MOR

MOE

65/6
131/0
181/1
195/1
40/4
55/7
89/3
55/0
14/5
19/7
26/3
42/8
15/7
29/8
40/1
46/1

141/7
310/4
333/8
344/6
20/1
27/9
50/8
41/7
6/9
14/7
19/4
21/3
7/6
7/8
9/9
12/7

-----

-----

* برا محاسبۀ درصد افزایش ،درصد تغچچراخ  MORو  MOEیمویهها تحت مطالعه با مقدار آی ا برا یمویهها شاهد ارزیابی شد.
** اعداد داخل پرایتز ایحرا

معچار و حرو

بعد از پرایتز یروهبند دایکن را یشان میدهند.

تأثیرمستقلنوعتقویتکننده،جهتپانلومحلقرارگیرری
تقویتکنندهبرمقاومتومدولاالستیسیتۀخمشی


 3/04به  1/88برابر بیرا  MORو از  2/3بیه  1/47برابیر
برا  ،)MOEاما ورتی از الچا

شچشیه اسیتفاده مییکنیچم،

شکل  4تأثچر مستقل یوع تقویتکننده ،ت ت پایل و محیل

تفاوخ  MORو  MOEبچن ت ت ییولی و عرضیی پاییل

رراریچر تقویتکننیده بیر مقاومیت و میدول االستچسیچتۀ

چندان تغچچر یمیکند (از  3/63به  3/67برابر بیرا

خمشی را یشان میدهد .شکل  4الف بچایگر تأثچر مسیتقل

و از  4/66به  4/3برابر برا .)MOE

یوع تقویتکننده بر  MORو  MOEاست .بچشترین MOR

MOR

شکل  4ج تأثچر مستقل محل رراریچر تقویتکننیده در

و  MOEمربو به CLTها تقویتشده با ورق آلومچنچوم

الیهها  CLTبر  MORو  MOEرا یشیان مییدهید .یتیای

بود MOR .و  MOEدر ت ت یولی و عرضی پاییل CLT

یشان داد که  MORو  MOEدر CLTهیا سیاختهشیده بیا

تقویتشده با ورق آلومچنچوم بهترتچب  35/7و  61/9درصد

آرایش  3بچشتر از بقچۀ آرایشها بود و کمترین آن مربو بیه

بچشتر از  CLTتقویتشده با الچا

شچشه است.

شکل  4ب تأثچر مستقل ت ت پایل بر  MORو MOE

را یشییان م ییدهیید .یتییای

یشییان داد کییه  MORو MOE

پایل ها  CLTدر ت ت یولی بهترتچیب  185/2و 127/2
درصد بچشتر از ت ت عرضی آن است .یتای یشان داد کیه
ورتی از ورق آلومچنچوم برا تقویت  CLTاستفاده میکنچم،
با افزایش تعداد الیه ها تقوییت کننیده ،تفیاوخ  MORو
 MOEبچن ت ت یولی و عرضی پایل کاهش مییابید (از

آرایییش  1بییود MOR .و  MOEدر CLTهییا بییا آرایییش 3
بهترتچب  32/5و  25/4درصد بچشتر از آرایش  1بود.
تأثیر متقابلنوعتقویتکننده،جهتپانلومحلقرارگیرری
تقویتکنندهبرمقاومتومدولاالستیسیتۀخمشی


شکل  5تأثچر متقابل یوع تقویتکننده ،ت ت پایل و محیل
رراریچر تقویتکننیده بیر مقاومیت و میدول االستچسیچتۀ
خمشی CLTها تقویتشده را یشان میدهد.
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الف) نوع تقویتکننده

ب) جهت پانل

ج) محل قرارگیری تقویتکننده
شکل  .4تأثیر مستقل نوع تقویتکننده ،جهت پانل و محل قرارگیری تقویتکننده بر مقاومت و مدول االستیسیتۀ خمشی CLT

تأثچر متقابل یوع تقویتکننده بر ت ت پایل در شکل 5

تقویت شده بهترتچب  279/4و  338/5بیود .ایین تغچچیراخ

الف یشان داده شده است .یتیای یشیان داد کیه بچشیترین

بچن ت یت ییولی و عرضیی CLTهیا تقوییتشیده بیا

 MORو  MOEدر ت یییت ییییولی پاییییل CLTهیییا

آلومچنچییوم بییهترتچییب  136/4و  63/4درصیید بییود .یتییای

تقویتشده با ورق آلومچنچوم و کمترین آن مربو به ت ت

یروهبند دایکن یشان داد که بچن  MORو  MOEت یت

شچشییه بییود،

یولی و عرضی پایل  CLTتقویتشده با ورق آلومچنچیوم و

عرضییی CLTهییا تقوی یتشییده بییا الچییا

بهیور که  MORو  MOEدر ت ت یولی پایل CLTها
تقوییتشییده بییا ورق آلومچنچییوم بییهترتچییب  357/1و 441
درصد بچشیتر از مقیدار آن در ت یت عرضیی CLTهیا
تقویتشده با الچا

شچشه است .با توته به یتای مشیاهده

شد که ورتی  CLTبا الچا

الچا

شچشه اختال

معنیدار وتود دارد.

تییأثچر متقابییل یییوع تقویییتکننییده بییر محییل رراریچییر
تقویتکننده در شکل  5ب یشان داده شده اسیت .مشیاهده
شیید کییه بچشییترین  MORو  MOEمربییو بییه CLTهییا

شچشه تقویت میشود ،اختال

تقویتشده با ورق آلومچنچوم با آرایش  3و کمترین آی یا یچیز

 MORو  MOEبییچن ت ییت یییولی و عرضییی CLTهییا

شچشه بیا آراییش 1

مربو به CLTها تقویتشده با الچا

تقویت عملکرد خمشی چندسازۀ چوبی با الیههای متقاطع ( )CLTساختهشده از صنوبر و پیچ با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه

بود و اختال

325

آی ا برا  MORو  MOEبهترتچیب برابیر بیا

رراریچر تقویتکننده را یشیان مییدهید .بچشیترین  MORو

 81/3و  87درصد بود .با تغچچر آرایش تقویتکننده در CLT

 MOEدر ت ت یولی پایل  CLTبا تقویتکننده با آرایش  3و

شچشه و ورق آلومچنچوم MOR ،بهترتچب

کمترین آی ا در ت ت عرضی  CLTبا تقویتکننده با آرایش 1

 25/9و  43/5درصد و  MOEبهترتچب  6/3و  41/9درصید

مشاهده شد و اختال بچن آی ا برا  MORو  MOEبهترتچب

دایکن یشان داد که بیچن MOR

 322/3و  246درصد بود .همیانییور کیه مشیاهده مییشیود

شچشیه

 MORو  MOEپایلها  CLTبا تغچچر آرایش تقویتکننده در

ساختهشده با الچا

تغچچر یافت .یتای یروهبند

پایلها  CLTتقویتشده با ورق آلومچنچوم و الچیا

معنییدار

با آرایشهیا مختلیف تقوییتکننیده اخیتال

ت ت یولی بچن ب ترین آرایش یسبت به ضعچفترین آراییش

وتود ییدارد ،امیا در  MOEوضیعچت متفیاوتی دییده شید؛

بهترتچب  28/6و  14/4درصد و در ت یت عرضیی بیهترتچیب

بهیور که بچن  MOEپایلها  CLTتقوییتشیده بیا ورق

 56/3و  62/3درصد تغچچر یافت .یتای یروهبند دایکن یشیان

معنییدار وتیود

بیه MOR

آلومچنچوم با آرایشها مختلف اخیتال

داشت ،اما بچن  MOEپایلها تقویتشده با الچا
آرایشها مختلف اختال

شچشه با

معنیدار وتود یداشت.

شکل  5رسمت ج) تیأثچر متقابیل ت یت پاییل بیر محیل

داد که بچشترین اخیتال آمیار معنییدار مربیو

ت ت یولی پایل  CLTبا تغچچر آرایش تقویتکننده بود و بیچن
 MORو  MOEت ییت عرضییی پای یل  CLTبییا آرای یشهییا
مختلف اختال معنیدار دیده یمیشود.

الف) نوع تقویتکننده * جهت پانل

ب) نوع تقویتکننده * محل قرارگیری تقویتکننده

ج) جهت پانل * محل قرارگیری تقویتکننده
شکل  .5تأثیر متقابل عوامل متغیر تحت بررسی بر مقاومت و مدول االستیسیتۀ خمشی CLT
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یتای یشان داد که ورتی پایل  CLTزییر بیار خمشیی در

 MOEپایل  CLTتقویتشده با ورق آلومچنچوم را میتیوان

وسط دهایه ررار مییچرد ،مقاومت و مدول االستچسچتۀ خمشی

به ضخامت زیاد آن یسبت به الچا

یمویهها در ت ت یولی پایل بچشتر از ت ت عرضی آن است.

تحقچقاخ یرشته یشان داد که تقویت کننیدیی ورق فلیز

چوب مادها ارتوتروپچ

است و یسبت مدول االستچ

شچشه ربیط داد .یتیای

بچن

برا افزایش عملکرد خمشی در تچرها الیها یسبت بیه

ت ت یولی و عرضیی آن  30بیه  1اسیت [ .]1ورتیی پاییل

 FRPبچشتر است [ ،]8،12اما ورتی کیه ضیخامت  FRPرا

بهصورخ عرضی زیر بار ررار مییچرد ،الییههیا روییی آن

بچشتر در یظر بگچریم میتوان به مقاومت بچشتر یسبت به

بهصورخ عرضی ررار مییچرید ،اما ورتیی پاییل بیهصیورخ

ورق فلز دست یافت [.]14

یولی زیر بار خمشی ررار مییچرد ،الیهها رویی بهصورخ

یتای مربو به آرایش محل رراریچر تقویتکننده در

یولی و الیۀ وسطی آن بهصورخ عرضی ررار مییچریید .در

الیهها  CLTیشیان داد کیه بچشیترین  MORو  MOEدر

 CLTالیههایی که بهصورخ عرضی ررار یرفتهایید و اغلیب

ت ت یولی پایل تقویتشده با ورق آلومچنچوم مربیو بیه

بهصورخ مماسی هستند ،در صفحۀ شعاعی -مماسیی ()RT

الیه در سطح بیاال در رسیمت

آرایش  3بود که در آن ی

که ضعچفترین صفحه از یظیر مقیاومتی اسیت ،بیهصیورخ

فشار  ،ی

برشی در امتداد دوایر رویش سالچایه میشیکنند .در ایین مید

الیه یچز بچن الیهها چوب در رسمت کششی ررار یرفتیه

شکست ،ترکها ابتدا در یاحچۀ چیوب ب یاره بیچن دو داییرۀ

بود .مشاهداخ یشان داد که ورقها در رسمت کششی تچیر

رویش شروع شده و سپس در امتیداد دواییر روییش منتشیر

تأثچریرار بچشتر داشتند .به همچن دلچل آرایش  3که دو

میشوید .مباحث مرکور یشیان مییدهید کیه دلچیل کیاهش

الیه در رسمت کششی داشت ،یسبت به آرایشها  1و 2

مقاومت  CLTدر ت ت یولی ،ضیعف مقاومیت الییههیا

مقاومت بچشتر از خود یشان داد .اما ورتی که در سیطو

ت ت عرضی و در یتچجه شکست الیههیا عرضیی آن در

باال و پایچن و همچنچن بیچن همیۀ الییههیا چیوب ،ورق

یاحچۀ ضعچف چوب ب اره است .یتای میرکور بیا یافتیههیا

آلومچنچوم بهعنوان تقویتکننده داشته باشچم ،تنش کششی و

 Rostampourو همکیییاران ( )2017و  Buckو همکیییاران

فشار در سطو و تنش برشی در وسط مقطیع یموییه و

( )2016همخوایی دارد [ .]17،18همچنچن یتای یشان داد که

به خصو

در تکچه یاه ها افزایش مییابید ،بیه ییور کیه

ورتی از ورق آلومچنچوم برا تقویت  CLTاستفاده مییشیود،

ورتی  CLTساختهشده با پچ زیر بار خمشی ررار مییچرد،

تقویتکننده تفاوخ  MORو MOE

صیفحاخ

با افزایش تعداد الیهها

الیه در سطح پایچنی در رسمت کششی و ی

بهدلچل توزیع تنش برشی بچن الییههیا و لغیز

بچن ت ت یولی و عرضی پایل کاهش مییابد کیه بیهییوعی

رو یکدیگر ،به پچ و چسب تنش برشی زییاد اعمیال

یقطۀ روخ تقویت  CLTبا آن است ،اما ورتی از الچا شچشیه

میشود .از یرفی با افزایش مقدار بیار و تابیهتیایی بیچن

استفاده میکنچم ،تغچچر چندایی یمیکند.

الیهها ،پچ بر اثر شکسیت برشیی مییشیکند .از ایین رو،

یتای یشان داد کیه  MORو  MOEیموییه هیا

CLT

تقویتشده با ورق آلومچنچوم بچشتر از  CLTتقویتشده بیا
الچا

مقاومیییت و میییدول االستچسیییچتۀ خمشیییی یموییییه CLT

ساختهشده با پچ متأثر از مقاومت برشی و توان یگ یدار

شچشه است .با مقایسۀ مدول االستچسیچته و مقاومیت

پچ در  CLTخواهد بود ،بیهییور کیه هرچیه مقاومیت

شچشه و ورق آلومچنچوم درمییابچم که مقیدار

برشی پچ و توان یگ دار آن بچشیتر باشید ،مقاومیت آن

شچشه بچشیتر اسیت ،امیا ضیخامت الچیا

بچشتر است .ورتی ت ت یولی  CLTبا آراییش  4تقوییت

کششی الچا
آی ا برا الچا

شچشه حدود پن برابر کمتیر اسیت .بچشیتر بیودن  MORو

میشود ،با افزایش لغیز

بیچن الییه هیا چیوب و ورق

تقویت عملکرد خمشی چندسازۀ چوبی با الیههای متقاطع ( )CLTساختهشده از صنوبر و پیچ با ورق آلومینیوم و الیاف شیشه

آلومچنچوم ،تنش برشی زیاد به پچ هیا منتقیل مییشیود و
به خصو

در تکچهیاهها پچ تحت تنش برشی میشیکند
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تقویتشده با آرایش  4یسبت به  3کاهش مییابید .یتیای
توزیع تنش یشان داد که ورتی ی

الیۀ تقویتکننیده بیچن

که سبب کاهش مقاومت یسبت به آرایش  3خواهید شید.

الیه ها چوب ررار مییچرد ،خود با تحمیل تینش سیبب

اما در ت ت عرضی این روید با ت ت ییولی پاییل فیرق

میشود تنش کمتر به چوب منتقل شود .ورتی تچر چوبی

دارد .بهدلچل مقادیر کمتر تینش در ت یت عرضیی ،تینش

از باال تحت بار خمشی ررار میییچیرد ،شکسیت در آی یا

برشی واردشده به پچ آنردر زیاد یچست که بتواید پیچ را

بهصورخ کششی ترد در رسمت زییرین ،فشیار ییرم در

تحت تنش برشی شدید بشکند .به همچن دلچل بیا افیزایش

رسمت باالیی و شکست برشی در وسط دییده مییشیود،

تعداد الیههیا آلومچنچیوم در ت یت عرضیی پاییل ،CLT

بهیور که در الیههیا عرضیی  CLTبیهصیورخ بیر

 MORو  MOEبهصورخ پچوسته افزایش مییابد .ورتی که

پچچشی در امتداد دوایر منتشر میشیود .شکسیت ییرم ییا

از الچا

شچشه برا تقویت استفاده میشود ،رضیچه کمیی

متفاوخ است .یتای مرکور با یافتهها  Ahadو همکیاران
( )2019همخییوایی دارد [ .]14اییین پژوهشییگران کچفچییت
چسبندیی الچا

شچشه با الیهها چیوب را عامیل اصیلی

چکش خوار در اعضا سازها با تغچچیر شیکل پالسیتچ
زیاد یا ویسکواالستچ
تنش ،اتال

ربل از شکسیت سیبب پراکنیدیی

ایرژ یاشی از تنش ،ضیربه و یچیرو زلزلیه
1

میشود .شکست در آلومچنچوم از یوع چکشخوار یا یرم و
2

افزایش  MORو  MOEذکر کرده اید .در یتچجه با افیزایش

در چوب حالت بچن یرم و ترد است .در رسمت کششیی

تعداد الیهها آن  MORو  MOEدر هر دو ت ت بهییور

چوب ،بچشتر شکست ترد دیده مییشیود ،امیا در رسیمت

پچوسته تقویتشده و افزایش یافته است.

فشار شکست از یوع ییرم اسیت .تحقچقیاخ یشیان داده

برا یشان دادن توزیع تنش فشار  ،کششی و برشیی

است کیه تقوییت در رسیمت کششیی تیأثچر بچشیتر بیر

در سطو باال و پایچن و بچن الیهها ،تنش خمشی و برشی

عملکرد خمشی دارد [ .]19شکست ترد کششی بچشیتر در

مقطع تبدیلشده یمویهها ت ت یولی  CLTتقویتشیده

تچرها تقویتیشده دیده میشود .شکسیت فشیار ییرم

با ورق آلومچنچوم با آرایشها مختلف محاسبه و به همراه

زمایی دیده میشود که تچر در یاحچۀ کششی تقوییت شیود

شکستها مشاهدهشیده در شیکل  6ارائیه شیده اسیت.

(آرایش  .)1شکست برشی بچشتر در تچرها تقوییتشیده

یتای یشان داد که بچشترین تنش برشی در بچن الییههیا در

ورتییی تچییر چییوبی در یاحچ یۀ فشییار و کششییی تقویییت

یمویۀ  CLTبا آرایش  3دیده شید کیه بیا افیزایش تعیداد

میشود ،سبب یستر

شکست برشی پچچشیی در امتیداد

الیه ها و شکست برشی پیچ  MORو  MOEیموییه هیا

دوایر رویش میشود (بهخصو

آرایشها  2و .)3



الف) نمونۀ طولی  CLTبدون تقویتکننده

1. Ductile
2. Brittle
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ب) نمونۀ طولی  CLTتقویتشده با ورق آلومینیوم با آرایش 1

ج) نمونۀ طولی  CLTتقویتشده با ورق آلومینیوم با آرایش 2

د) نمونۀ طولی  CLTتقویتشده با ورق آلومینیوم با آرایش 3

ه) نمونۀ طولی  CLTتقویتشده با ورق آلومینیوم با آرایش 4

و) توزیع نیروی برشی و لنگر خمشی در طول تیر

شکل  .6مقادیر توزیع تنش فشاری (با عالمت منفی ،)-σ ،کششی (با عالمت مثبت ،)+σ ،مقادیر توزیع تنش برشی ( )τدر نمونههای جهت
طولی پانل  CLTبدون تقویتکننده (الف) و تقویتشده با ورق آلومینیوم با آرایشهای مختلف (ب تا ه) بشه همشراه مشدهای شکسشت
 CLTو توزیع نیروی برشی و لنگر خمشی در طول تیر (و) ( bپهنای تیر h ،ارتفاع مقطع و  Lطول تیر)
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 MORو  MOEرا یسبت به یمویۀ  CLTتقوییتیشیده در

جهگیری
نتی 
بررسی تأثچر ت ت پایل ،یوع و آرایش

ت ت یولی بهترتچب  89/3و  50/8درصد و همچنیچن در

تقویتکننده بر  MORو  MOEپایل CLT

ت ت عرضی بهترتچب  195/1و  344/6درصد افزایش داد

شچشه ایجام یرفیت.

که ب ترین تچمار از بیچن یموییه هیا بررسییشیده اسیت.

یتای یشان دادید که بچشیترین  MORو  MOEمربیو بیه

تقویت  CLTبا ورق فلز یا  GFRPسبب ب بود مقاومیت

ت ت یولی پایلها  CLTتقویتشده با ورق آلومچنچوم با

و کاهش تردشکنی آن شد .با توته به یتیای ایین تحقچیق

آرایش  3بود .کمترین  MORو  MOEمربیو بیه ت یت

میتوان یفت که از ورق آلومچنچیوم بیهعنیوان ورق فلیز

این تحقچق با هد
محل رراریچر

تقویت شده با ورق آلومچنچوم و الچا

شچشه با آرایش

ضدزیگ میتوان برا تقویت خمشی  CLTساخته شده از

 1بود .با تقویت  CLTبیا ورق آلومچنچیوم MOR ،و MOE

صیینوبر اسییتفاده کییرد ،بییهیییور کییه مقاومییت و مییدول

شیده و

االستچسچتۀ خمشی آن را تا حد چشمگچر افیزایش دهید.

مقاومییت و مییدول خمشییی در ت ییاخ مختلییف پایییل

با توته به یتای  ،تقویت  CLTبا  GFRPموفقچتآمچز یبود

یکنواخت تر میشود .بررسی تأثچر مستقل یوع تقویتکننده

که دلچل آن کاربرد فقط ی

الیه از آن برا تقوییت بیود،

و آرایش محل رراریچر آی ا بر  MORو  MOEیشان داد

به یور که ایر هزینه محدودکننده یباشد ،بهدلچل سیبکی،

که یوع تقویتکننده تأثچر بچشتر یسبت به محل رراریچر

سازیار ب تر آن با چوب و همچنچن مقاومیت بچشیتر آن

آن بر  MORو  MOEداشت .تأثچر ییوع تقوییتکننیده بیر

یسییبت بییه آلومچنچییوم میییتییوان از آن بییهعنییوان یزینییۀ

 MOEبچشتر از تأثچر آن بر  MORبود .از بیچن یموییههیا

مطلوبتر یسبت به ورق آلومچنچوم بهعنوان تقویتکننیده

ساختهشده ،تقویت  CLTبا ورق آلومچنچوم و با آراییش ،3

در  CLTاستفاده کرد.

عرضی پایلها  CLTتقویتشده با الچا

در دو ت ت یولی و عرضی پایل به هیم یزدیی
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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) wrap) and arrangements of reinforcers (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 of no.1. The lower MOR and MOE were observed in minor
direction of CLT reinforced with GFRP with configuration of 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%, respectively 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, respectively 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 wraps. Failure modes of
CLT were changed by reinforcing from brittle to ductile and consequently increased their flexural
strength.
Keywords: Mechanical fastener, GFRP wrap, flexural performance reinforcement, cross-laminated
timber (CLT), poplar, aluminum sheet.
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