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دارندکهازکفایتاستحکاماتصالهایموعوددرسازهاطمینانیابند.تحلیلعددیروشیبرایمطمئنشدنازبرآورداستحکام
ویال
ال 
ساختهشدهبااپایوواع اای 

اتصالهای

مدلسازیعناصرمحدودبرایارزیابیعملکرد
اتصالاست.دراینپژوهش ،
یمترساختهشد.
زیرباربرشموازیوعمودبرلبۀع واصلیبهکارگرفتهشد.اتصالآزمونیباپیودارایقطر5،4/2و6میل 
بهمنظورارزیابیمقادیرتنشناشیازاعمالباراستفادهشاد.نتااینننااندادکاه
شبیهسازیاتصالها 
ازنرمافزارANSYSبرای 
پیشساختۀع واصلیاتصالودرمیانۀمحورپیواتفاقافتاد.اینمقدارتنشبینتریننارخاتفااقرا
بینترینتنشدرسوراخ 
اتصالهاایآزماونیدرنقااححاداک رتانش

بهموازاتلبۀع واصلیاتصالواردشدهبود.مدشکستدر
وقتیداشتکهبار 
اتصالهازیربارعمودبرلبهبهنسابتعملکارد

بهشکللهیدگیتکیهگاهیوزنگیشکلمناهدهشد.مناهداتنناندادندکه

درحاالیکاهدر
ییاباد ،
بهتریداشتند.ظرفیتتحملتنشاتصالزیربارموازیبالبۀع واصلیباافزایشقطرپیوکااهشما 
بارگذاریعمودبرلبهاینظرفیتباافزایشقطرپیوفزونیدارد.چونتوافقخوبیبینمناهداتتجربیونتاینحالعاددی
یشود.
اتصالهادرسازۀمبلمانتوصیهم 
پیشبینیشکست 
یشود،اینروشبرایتحلیلو 
مناهدهم 
مدلسازیعددی.
ویال،باربرشی،پیو،تنش،روشاجزایمحدود ،
ال 
واژههای کلیدی :

مقدمه



زمینۀعواملتأثیرگذاربارمقاوماتاتصاالهاایپرکااربرددر

فتاارینبخااشهاارسااازه
اتصااا تبااهطااورمعمااولضااعی 

مبلمانانجامگرفتهاست.اسماردژفسکی()2002دلیلاصالی

یتوانندعاملاصلیشکستدرآنباشاند.]1
مبلماناندکهم 

شکلدرمحلاع ایاتصالسازۀمبلمانرامناکالت
تغییر 

سازۀمبلمانمنزلواداریباتوجهبهمحلاستفاده،نیروهاای

تکنولوژیکیعنوانکردهاستکهدرطیفرایندچسابندگیو

یکننادکاه
مختلفیرابهطورمستقیمیاغیرمساتقیمتجرباهما 

یدهند .]3برخیدیگارازعوامالماننادجان 
مونتاژرخم 

ممکناستسبباثرهایمنفیمانندبازشدگی،شکستگییاا

اتصال،تعدادواندازۀاتصاالدهناده،ناو چسابوشارای 

ترکخوردگیدرمحلاتصالاع ایآنشود .]2بااتوجاه

فیزیکیسطح،صافیسطحوهمچنیندانسیتهدرتغییرشاکل

بهاهمیتاتصالدرسازۀمبلمان،پاژوهشهاایمتعاددیدر

اتصالهازیرفنارهایمکانیکیتأثیرگذارناد.]10-4افازون
برمتغیرهایمربوحبهجن اع اواتصالدهندهها،عملکارد

 نویسندۀ مسئول ،تلفن02632249311 :
Email: M.dalvand@ut.ac.ir

یتاوان
اتصالدربرابربارکاربردیبراع ایاتصالرانیازما 
مالکیبرایارزیابیکیفیتمبلمااندانسات.]11مبلمااندر
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حینسروی درمعرضبارهایمتفااوتیازجملاهبارهاای

درساختاتصالدرسازۀمبلمانوجودمقطوعرضای

یگیارد .]12
کننی،فناری،برشیولنگرخمنایقارارما 

ع اااویدرمحااالاتصاااالبناااابروضاااعیتفیزیکااای،

یتواناددر
اطال ازعملکرداتصالهادربرابارایانبارهااما 

اجتنابناپذیر است.عملکردضعیفهرنو اتصالدهناده

طراحیمبلمانبارعایتاصولمهندسای،مفیادواقاوشاود.

(اعامازمکااانیکیوشایمیایی)درمقطااوعرضایچااوب

امروزهباتوسعۀمدلهایعددیامکانشابیهساازیعملکارد

ماسیو،موضو بارزیاست،امادرمقطوعرضایع اوی

اتصالهایمبلماندربرابربارهایخارجیدرمحی نرمافازار

ویالایانمطلابشادت
ال 
ازچوبچندساازهای،م ال 

باروشاجزایمحدودفراهمشدهاست ]13وپژوهناگران

بهعلتوجاود
ویال 
ال 
چوبماسیوراندارد،زیراساختار 

زیادیبااستفادهازاینروشومقایسۀآنباروندتجربایباه

سطوح یههای ناازکچساببااچاوبماسایوتفااوت

نتاینخوبیدساتیافتاهاناد)2011(Demirci.اتصاالهاای

منهوددارد.بناابراینمطالعاۀاساتحکاماتصاالدرساازۀ

گوشهایساختهشدهبااتصالدهندههایمختلفرابهصاورت

ویالبااتصالدهندۀمعمول،
ال 
مبلمانبااع ایاتصالاز 

تجربیوعددیبررسیونتاینآنرامطلوبارزیاابیکارده

برایفراهمآوردنمناهداتتجربی زمدرفاازطراحای

اتصااالهااایپنهاااناز

اساات ،)2016(Smardzewski.]14

مهندسیاسکلتمبلمانضرورتدارد.

جن ABSرادرمبلمانصفحهایباروشعددیوتجربای

اتصالTشکلدرسازۀمبلمانکاربردفراوانیداردکهدر

بررسیکرد.نتایناینبررسینناندادکهمناهداتتجربای

آنمحورپیواتصالدهندهعمودبرمقطوعرضیع واصلی

بایافتههایعاددیدرمحادودۀا ساتی همخاوانیخاوبی

یگیردوباربرشیخاال
قرارم 

واردباراتصاالماوازییاا

داشتهاند .]15شبیهسازیآزمونتواننگهداریاتصالکاامو

عمودبرصفحهپهنایع واصلیاست.اگراع ایایننو 

زبانهنناندادهاستکهطولزبانهدرنتاینحاصالازروش

ویالباشند،باربرشیواردبراتصاالماوازییاا
ال 
اتصالاز 

عددیتأثیرگذاراست .]16همچنینبررسایتوزیاوتانش-

عمودبرصفحات یههاوچسبخواهدباود.قطارپایودر

کرنشدراتصالساختهشدهباپیننناندادهاساتبیناترین

اینناو اتصاالبرحسابضاخامتع اواصالیانتخااب

تنشدربخشمیانیپینوخ چسبرخدادهاست .]17

یشودکهبرظرفیاتتحمالبااربرشایوساازوکارروناد
م

درپیحذفمحدودیتابعادوارتقایجایگااهمصارف

تمرکزتنشوشکستاتصالتأثیرگذاراست.بنابرایندرایان

یشدۀ چاوب
چوبباکیفیتنازل،دستۀفرآوردههایمهندس 

ویال
ال 
پژوهشعملکرداتصالهایسااختهشادهازاع اای 

چندسازهایساختمانی1توسعهیافتهاند.ایاندساتهازچاوب

بااتصالدهندۀپیوزیرباربرشایومادلساازیآنبااروش

ویالدربینآنهاادر
ال 
چندسازهایشاملچهارنو استکه 

اجزایمحدودبررسیشدهاست.

جایگزینشدنچوبماسیودرکاربردهارونقبیناتریپیادا
کردهاست .]18ازمواردمهمجایگزینیچوبماسیوتوسا 

مواد و روشها

ویالدرسازۀمبلمان،بهویژهمبلمانراحتییااپوشاشدار
ال 


مدلسازی با نرمافزار

اساات .]19درسااازۀمبلمااانبنااابرطبیعااتکاااربردیآنهااا،

یشادهدر
درروشاجزایمحادودمادلهندسایطراحا 

ساختاتصالوتنو آنفراوانینسابیبیناتریداردکاهباا

محی مادو رباهاجازایریزتاریبااناامالماانتقسایم

یشود.
اتصالدهندۀمکانیکیوشیمیایی(چسب)اجرام 


یشوندوتحلیلبراساسالمانهایقرارگرفتهرویمادل
م

ANSYS Workbench 19.1

یگیرد.هرالمانخودازگارههااییتناکیلشاده
انجامم 
1. Structural Composite Lumber

است.تحلیلی مدلبااروشاجازایمحادود،بااحال
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یگیاردکاه
همزمانتعدادمعاد تبسیارزیادیصورتم 

درمحی مدو رنرمافزارطراحیشاد(شاکل)1وساپ 

تعدادآنهابستگیمستقیمبهتعادادگارههااوالماانهاای

اطالعاتمرباوحباهخاواصماادهدرنار مافازارواردشاد

بهطورکلیدرحلهرمسئلهباا
قرارگرفتهرویمدلدارد .

یشادهباه
(جدول.)1بااجرایشبکهبندی،مدلشابیهسااز 

یگیرد:
روشاجزایمحدودسهمرحلۀکلیانجامم 

مدلاجزایمحدودتبدیلشاد.بارایشابکهبنادیازماش

.1مدلسازی هندسیوسپ انتخاابناو المااناز

شااشوجه ای()Hexahedralاسااتفادهشااد.ابعااادواناادازه

المانهای موجوددرنرمافزار،تعیینخواصموادساازندۀ

مشبندیپیوکوچ ترازاع ایاتصالدرنظرگرفتهشد.

مدلودرنهایتتبادیلمادلهندسایباهمادلاجازای

یشدۀاتصالدرشکل1ننانداده
برایاتصالمدلمشبند 

شبکهبندی؛
محدودبهکم عمل 

شدهاست.سازوکاربارگذاریواعمالشرای مرزیمانناد
نرمافزارشبیهسازیشاد.بااربارش
آزمونتجربیدرمحی  

.2تعییننو تحلیل،اعماالشارای مارزیوشارای 

خال

اولیهوسپ حلمسئله؛
بهصورتگرافیکی.
.3مناهدهنتاین 

یشادهمطاابقباا
اتصالهایشبیهسااز 

اعمالشدهبر

پژوهشهایپینینوهمچنینآییننامۀمعتبار0/904NDS


مدلسازیازنارمافازار
دراینپژوهشبرای 

کیلونیوتندرنظرگرفتهشد .]20،6نحوۀاعماالشارای 

ANSYS

مرزیوبارگذاریدرشکل1ارائهشدهاست.

Workbench 19.1استفادهشد.ابتداشکلهندسایاتصاال

جدول  .1خواص ارتوتروپیک و ایزوتروپیک مواد بهکاررفته برای اطالعات ورودی نرمافزار ]21[ Ansys
پارامترها

EL

ER
)(MPa

ET

GLR

GLT
)(MPa

GRT

ѵLR

ѵLT

ѵRT

ѵTR

ѵRL

ѵTL

الویال
پارامترها
پیچ

11103

1216
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799
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133
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0/50

0/67

0/33

0/04

0/27

)E (MPa

)G (MPa

ѵ

210000

80769

0/3

الف)

ب)

ج)

اعمال نیرو

عضو ثابت

د)

اعمال نیرو

عضو ثابت

ه)
شکل  .1الف) شکل هندسی در محیط مدوالر نرمافزار ،ب) مشبندی اعضای اتصال ،ج) مشبندی پیچ ،د) اعمال شرایط مرزی و بارگذاری
در جهت موازی با لبه ،ه) در جهت عمود بر لبه.
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الف)

ب)

A

A
شکل  .2حالت فیزیکی اتصالها و نحوۀ بارگذاری ،الف) بارگذاری عمود بر لبۀ عضو اصلی ،ب) بارگذاری موازی با لبۀ عضو اصلی ،ج) مقطع
پیچ تحت تنش برشی خالص.
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ساخت آزمونههای تجربی و شرایط بارگذاری

واریااان وباارایمقایس اۀمی اانگینهاااازروشدانکاان

دراینپژوهشابتدا یهها بااستفادهازدستگاهلولهبری

استفادهشد.درمجمو شش تیماروبرایهرتیمارپانن

ازگونااۀصاانوبر)(Populus deltoidsدرکارخاناۀآماال

تکراردرنظرگرفتهشد.

روکشتهیهشدند.ضخامتاسمی یهها2/5میلایمتار
بود.سپ  یهها  بهشرکتبهسازانصنایوچوبایاران
واقودرتهرانانتقالدادهشادند .یاههاا باااساتفادهاز
دستگاهخن کندا نیبابسترتوریتاارطوبات6±1
درصدخن شدند.سپ  یاههاا باادساتگاهگیاوتین
پنوماتیکیبهابعاد220×120سانتیمتراندازهبریشادند.
یههایاندازهبری شدهبااساتفادهازچسابپلایوینیال
اساتات) (PVAcباهمقادار200g/m2باهوسایلۀغلتا 
دستیچسبزنیشدندوزیارفناارپارس 10Kg/cm2
قرارگرفتند.بعدازتولید،الویالهاباهکارگااهصانایو
چوبومبلمانداننگاهتهرانانتقالیافتناد.الویالهاا
پ ازدوربریبرایساختاتصالهابهابعاد 15×7/5
سانتیمتر مطابقباااساتاندارد ASTM-D1761-88]22
برشزدهشدند.اتصالها باپیودرسهقطار5،4/2و6
میلیمتر ساختهشدند.برایساختاتصالهاابااپایواز
دریلپیوبندبرقیباسارعتثاباتاساتفادهشاد.بارای
اعمال باربرشخال

،ع واصلیباهعناوانتکیاهگااه

مهارشدونیروبهصورت موازیوعمودبارلباۀع او
اصلی واردشد.درشکل2ابعاداتصالهایساختهشاده،
نحوۀبارگذاریآنهاو نمودارنیرویبرشای اعماالشاده
رویساااطحمقطاااوپااایو ننااااندادهشااادهاسااات.
تجزیهوتحلیلآماریبااستفادهازنرمافازار  SPSSانجاام
گرفت.دراینپژوهشازطرحکامالًتصاادفیوتجزیاۀ

نتایج و بحث
مدل شبیهسازیشدۀ اتصال
شکل 3الفتوزیوتنشبرشیخال

حداک ردراتصاال

مربوحبهآزمونبرشاتصالدهندۀپیودرمقطاوعرضای
یدهد.
ویال درجهتبارگذاریموازیبالبهراننانم 
ال 

همانطورکهدراینشکلننااندادهشادهاساتتمرکاز
تنشدرقسمتروییوزیرینمحلاتصالحداک راست.
تمرکزتنشدراینناحیهبهصورتشکستع اواصالی
اتصالدرآزمونههایتجربیمناهدهشدهاست(شکل.)6
همچنیندرشکل،3توزیوتنشبرشیخاال وکارنش
ا ستی درع واصلیوفرعیواتصالدهندهپیونناان
دادهشدهاست.مطابقاینشکلع واصلیکهنوکپایو
درلبۀآنقرارگرفتهتحتتنشبینتریقرارگرفتهاست.
شکستدرقسمتزیارینع اواصالیدرآزموناههاای
تجربیرخدادهکهدرمدلنیزتمرکزتنشدرایانناحیاه
بهخوبینناندادهشدهاست.همچنینتوزیوتنشبرشای
خال

یدهدکهحداک رتانش
دراتصالدهندۀپیوننانم 

بهوجودآمدهدرپیودرقسمتمیانیپیوبودهاست.شکل

یدهاد.
3بتوزیوکرنشا ستی دراتصالرانناانما 
یتوانآنرا بهمقاومتبینتراتصالدهندۀپایو
همچنینم 
دربرابرتغییرشکلباتوجهبهحدتسلیمزیاادآننسابت
بهاع ایاتصالرب داد.
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)1

الف

)2

)4

)3

)

)1

ب)

)3

)2

)4

شکل  .3توزیع تنش و کرنش متناظر االستیک در اتصالدهندۀ پیچ در جهت بارگذاری موازی با لبه در مدل شبیهسازیشده با ،ANSYS
الف) تنش برشی خالص ،ب) کرنش االستیک )1 ،عضو اصلی و پیچ )2 ،عضو اصلی )3 ،عضو فرعی )4 ،اتصالدهندۀ پیچ.

وکرنشا ستی مدل

یشاود،تانشوکارنشدرع او
همانطورکهمالحظهم 

نحوۀتوزیوتنشبرشیخال

یشدهمربوحباهآزماونبارشاتصاالدهنادهدر
شبیهساز 

شساااختۀ
اصاالیوفرعاایاتصااالدرناحی اۀسااوراخپ ای 

مقطوعرضیدرجهتبارگذاریعمودبرلبهدرشاکل4

اتصالدهندهبینترینمقدارراداشتهاست.ایانناحیاهدر

ارائهشدهاسات.هماانطاورکاهدرایانشاکلمالحظاه

ع واصلیدرآزمونههایتجربیدچارلهیدگیتکیهگاهی

یشود،بینترینتمرکزتنشوکرنشا ستی درناحیاۀ
م

اتصالدهندۀپیومنااهده

شد(شکل.)7درتوزیوتنشدر

با وپایینمحلاتصالرخدادهاسات.همچنایندرایان

یشودکهبینترینتنشدرقسمتمیانیپیوبودهاسات.
م

شکل ،توزیوتنشبرشایخاال  وکارنشا ساتی در

کرنشا ستی کمتریدراتصاالدهنادۀپایونسابتباه

اع ااایاتصااالواتصااالدهناادهنناااندادهشاادهاساات.

اع ایاتصالرخدادهاست.
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شکل  .4توزیع تنش و کرنش متناظر االستیک در اتصالدهندۀ پیچ در جهت بارگذاری عمود بر لبه در مدل شبیهسازیشده با ،ANSYS
الف) تنش برشی خالص ،ب) کرنش االستیک )1 ،عضو اصلی و پیچ )2 ،عضو اصلی )3 ،عضو فرعی )4 ،اتصالدهندۀ پیچ.

درمقایسۀدوناو بارگاذاریدربخاشمادلساازی
یتواندریافتکهدرحالتبارگذاریدرجهات
بهخوبیم 
موازیبالبه،اع ایاتصالواتصالدهندۀپیودرمعرض
تنشوکرنشبینتریقرارداشتهاست.اینتمرکازتانش
سبب شادهاساتکاهاتصاالدرایانحالاتبارگاذاری
عملکردضعیفتریازخودننااندهاد.درحاالیکاهدر
حالتبارگذاریعمودبارلباۀتوزیاوتانشوکارنشدر
اع ایاتصالواتصالدهندهکمتارباودهوایانموضاو 
سببمقاومتبینتراتصالدراینحالتبارگاذاریشاده
بهعبارتدیگرفاصلۀبینتراتصالدهندهازلبهسبب
است .
شدهاستکهتمرکزتنشکمتریدراینحالتبارگاذاری
رخدهد.

آزمون اتصالهای تجربی
پاا ازبررسااینحااوۀتوزیااوتاانشوکاارنشماادل
یشدۀاتصاال،بارایصاحتمادل،آزماونهاای
شبیهساز 
تجربینیزبررسیشدند.مقادیرمیانگینوانحارافمعیاار
ویالدرجهاات
ال 
آزمااونباارشپاایودرمقطااوعرضاای 
بارگذاریموازیوعمودبرلبۀع واصالیدرجادول2
ارائهشدهاست.همانطورکهمالحظهمایشاودبیناترین
ویال1/965
ال 
نیرویبرشیاتصالهاایسااختهشاده باا  
کیلونیوتنمربوحبهحالتبارگذاریعمودبارلباۀع او
یمتارباودهاسات.
اصلیدراتصالبا پیوباهقطار6میلا 
کمتااریننیاارویبرشاایبااهمیاازان1/290کیلونیااوتندر
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یمتاردرجهات
اتصالهایساختهشدهباپیوبهقطر5میل 

مطابقبانتااینارائاهشاده،جهاتاعماالنیارودرساطح

بارگذاریموازیبالبهمناهدهشدهاست.

یداری
یداربودهاست.تاأثیریمعنا 
اطمینان99درصدمعن 

همچنیننتاینمربوحبهتجزیۀواریان آزموننیروی

اتصالدهنده(قطرپایو)واثارمتقابال

دراثرمستقلاندازۀ

ویالدرجهت
ال 
برشیاتصالدهندۀپیودرمقطوعرضی 

جهتاعمالنیرووانادازۀاتصاالدهنادهمنااهدهنناده

بارگذاریموازیوعمودبرلبهدرجدول3آمادهاسات.

است.

جدول  .2مقادیر میانگین و انحراف معیار نیروی برشی اتصالدهندۀ پیچ در الویال
حالت بارگذاری

قطر پیچ
4/2
5
6
4/2

نیروی برشی (کیلو نیوتن)
1/651
1/290
1/343
1/727

انحراف معیار
0/115
0/322
0/311
0/367

عمود بر لبه

5

1/822

0/395

6

1/965

0/263

موازی با لبه

جدول  .3نتایج تجزیۀ واریانس نیروی برشی اتصالدهندۀ پیچ در الویال
منابع تغییرات
جهت اعمال نیرو
اندازۀ اتصالدهنده
جهت اعمال نیرو * اندازۀ اتصالدهنده

درجۀ آزادی
1
2
2

میانگین مربعات
1257881/63
47614/53
214442/13

F

Sig.

13/163
0/498
2/244

0/001
0/614
0/128


شکل5الفاثرمستقلجهاتاعماالنیارو را نناان

قطرپیومقاومتدربرابرنیرویبرشیدرمقطاوعرضای

یدهد.همانطورکهمالحظهمیشودمقاومتاتصالهای
م

ویال کاهشیافتهاست.ظرفیتتحمالبااربرشایدر
ال 


ساختهشده درجهتاعمالنیروعمودبارلباهنسابتباه

اتصالهایساختهشدهبااتصالدهندۀپیوباافازایشقطار

حالتیکهنیرودرجهتموازیبالبهاعماالشاده،بیناتر

پیواز4/2به5و6بهترتیب8و2درصددرصدکاهش

بودهاست.مقاومتدربرابرنیرویبرشیدرجهتعماود

یافتهاست.همچنینمطابقگروهبندی دانکنهرسهسطح

برلبه28درصدازاتصالهادرحالاتبارگاذاریماوازی

گرفتهاند.
قطردری گروهمقاومتیقرار 

بالبهبینتربودهاست.علتبینترباودنمقاوماتبرشای

اثرمتقابلجهتاعمالنیروواندازهاتصاالدهنادهدر

یتاوانباه
اتصالدرحالتبارگذاریعماودبارلباهراما 

شکل5جنناندادهشدهاست.مطابقایانشاکلرفتاار

متفاوتبودنشکستدرع اواصالیاتصاالربا داد.

پیودربرابرباربرشیمتأثرازنو بارگذاریباودهاسات.

همانطورکهدربخشمدلسازینیزمناهدهشادتمرکاز

یشود،دراتصاالزیاربااربرشای
همانطورکهمالحظهم 

تنشدراتصالزیرباربرشی درحالتموازیبالبهبینتر

موازیبالبهبینترینمقاومتاتصالمربوحبهاتصالهای

بودهواینموضو سببشدهکاهاتصاالدرایانحالات

یمتار باهمیازان1/651
ساختهشده باپیوبهقطر4/2میلا 

بارگذاریمقاومتکمتریازخودنناندهد.

کیلونیوتنبودهاست ،درحالیکاهبیناترینمقاوماتدر

درشکل5باثرمستقلقطرپیوبرمقاوماتبرشای

حالتبارگذاریعمودبرلبهمربوحبهاتصالبااپایوباه

اتصالنناندادهشدهاست.مطابقاینشاکلبااافازایش

یمتر بهمیزان 1/965کیلاونیاوتنباودهاسات.
قطر6میل 
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افاازایشمقاومااتاتصااالدربراباارباااربرشاایدرحالاات

یمتربینتربودهاست.کاهشمقاومتاتصالدرحالت
میل 

یمتارباهترتیاب
بارگذاریعمودبرلبهباپیوبهقطر6میل 

بارگذاریموازیبالبهباپیوبهقطر4/2نسبتبهپایوباا

13و7درصدنسبتبهاتصالبااپایوباهقطار4/2و5

بهترتیب27و22درصدبودهاست.
یمتر 
قطر5و6میل 

نیرویبرشی(کیلونیوتن)

نیرویبرشی(کیلونیوتن)

نیرویبرشی(کیلونیوتن)
شکل  .5اثر مستقل و متقابل متغیرهای تحت بررسی در آزمون نیروی برشی اتصالدهندۀ پیچ الویال

مد شکست
همانطور کهمالحظهشد،قطرپیودرظرفیتتحملباار
برشیاتصالباتوجهبهحالتبارگذاریعملکردمتفاوتی
ازخودنناندادهاست.بهطوریکهدرجهاتماوازیباا
لبهبینترینمقاومتمربوحبهاتصالباپایوباهقطار4/2

میلیمتربودهودرحالتبارگذاریعمودبرلباهبیناترین
مقاومتدراتصالباپیوبهقطر6میلیمترمنااهدهشاده
است.باتوجهبهمدشکستمایتاوانگفاتدرظرفیات
تحملباربرشی درحالتاعمالنیرودرجهتموازیباا
لبه ،پیوباقطرکمترموجبتمرکزتانشکمتاردرناحیاۀ
ع واصلیاتصاالشادهوایانموضاو ساببافازایش
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بهعبارتدیگردراتصاالهاای
مقاومتاتصالشدهاست .

محلاتصالباپیودرناحیۀپایینپیودچارلهیادگیشاد

تحتاعمالنیرودرجهتموازیبالبۀشکستدرناحیاۀ

یمتاردارایمقاومات
کهدراینحالتپیوباقطار6میلا 

پایینع واصلیرخدادهاستکهقطربینترپایوسابب

یتاوانباهفاصالۀ
بینتربودهاست.علتاینموضو رام 

شکستزودرسدراینناحیهودرنتیجهکاهشمقاومت

بینترناحیۀتنشازلباهدرجهاتاعماالنیارودانسات.

شدهاست.شکل6مدشکستدرع واصلیاتصاالدر

فاصلۀبینترناحیۀتراکمتانشتاالباهوهمچناینجهات

برابرباربرشیدرحالتبارگذاریموازیبالباهرانناان

یشود که شکستدرایانناحیاه
قرارگیری یههاسببم 

یدهد.مطابقاینشکلمدشکستدراتصالباقطرپیو
م

بهصورتلهیدگیرخدهد.دراینمدشکستباتوجهبه

یمتریبهصورتشکستزنگایرخدادهاسات
5و6میل 

اینکهسطحدرگیرع واتصالبااتصالدهندهبااافازایش

کهنناندهندۀشکستزودرسدرع واصلیبودهاست.

قطرافزایشیافتاه،ساببافازایشمقاوماتدربرابارباار

یتوان گفتشکستدرع واصالیدربرابار
بهعبارتیم 


جانبیدراتصالهایساختهشده باپیوقطورترشدهاست.

بارجانبیقبلازظرفیتتحملبارجانبیپایورخدادهو

لهیدگیع واصالیدرآزماوننیارویبرشایدرجهات

اینشکستزودرسموجبکااهشظرفیاتتحمالباار

همانطورکه
عمودبرلبهدرشکل7نناندادهشدهاست .

یتاوانعامال
جانبیپیوشدهاست.درایننو شکستم 

درنتاینمربوحبهمدشکساتمنااهدهشاد،شکساتو

تعیینکنندۀ مقاومتراع واتصالدانست.دراتصالهای

لهیاادگیدرناحیااهایازاتصااالرخدادکااهدرماادل

ساختهشده باپیوبهقطر4/2تمرکزتانشدرایانناحیاه

یشدهبانرمافزاردارایبینینهتنش-کارنشباود.
شبیهساز 

کمتربود.بههمینعلتدراینقطارازپایوشکساتدر

یتوان گفتهمخوانیخوبیازمقایسۀیافتههای
بنابراینم 

ع واصلیاتصالبسیارناچیزبوده وپیوبینترازع او

تجربیواطالعاتمستخرجازتحلیالنارمافازارحاصال

اصلیکنیدهشدهاست.درحالتبارگذاری عمودبرلباۀ

شدهکهدرپژوهشهای پینیننیزاینهمخوانیبهدسات

اتصالشکستگیمناهدهننادوع اواصالیاتصاالدر

آمدهاست .]17-14

الف)

ب)

ج)

شکل  . 6مد شکست در عضو اصلی اتصال در حالت بارگذاری موازی با لبه ،الف) مد شکست اتصال با پیچ ،قطر  6میلیمتر ،ب) قطر 5
میلیمتر ،ج) قطر  4/2میلیمتر.
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ب)

الف)

ج)
شکل  .7لهیدگی در عضو اصلی اتصال در حالت بارگذاری عمود بر لبه ،الف) لهیدگی در اتصال با پیچ ،قطر  4/2میلیمتر ،ب) قطر 5
میلیمتر ،ج) قطر  6میلیمتر.

نتیجهگیری

کاهشمقاومتدراتصالدرحالتبارگذاریموازیبالبه

اینپژوهشباهدفمدلساازیاتصاالبااروشاجازای

شدهاست.قطرپیووفاصالهازلباۀع اواصالیسابب

محدودبرایبررسیعملکرداتصاالهاایسااختهشادهاز

مناهدۀمدهایشکستمتفاوتیدردوحالاتبارگاذاری

ویال بااتصالدهندۀپیوزیربااربرشایدردوحالات
ال 


یشدۀ
شد.نتاینتحلیلتوزیوتنش-کرنشمدلشبیهساز 

موازیوعماودبارلباهانجاامگرفات.نتااینمرباوحباه

اتصالبامدشکستاتصالهایتجربیهمخاوانیخاوبی

شبیهسازی اتصالونحوۀتوزیوتنشوکرنشدراتصاال

داشتند.درنهایاتبااتوجاهباهرشادوتوساعۀصانعت

درهردوحالتبارگذارینناندادکاهبیناترینتمرکاز

کامپیوتروهمچنینهزیناههاایزیاادروشهاایتجربای

تنشدرسوراخپیشساختۀپیودرع واصلیاتصالرخ

بهمنظورپژوهشدرصنایومبلماناستفادهازروشاجزای

اتصالدهندۀپیوتمرکزتنشدرناحیۀمیانی

دادهاست.در

محدودبرایعملکارداتصاالیااساازۀمبلمااندربرابار

پیوبینتربود.کرنشا ستی دراتصالدهندۀپیونسابت

بارهایواردشدهدرساروی باه طراحاانساازهدرایان

آزمونهایتجربیمقاومات

بهاع ایاتصالکمتربود.در

یشود.
صنایوپیننهادم 

اتصالهایدربرابربارجانبیتحتتأثیرقطرپایووناو 
بارگذاریبود.اتصالهادرحالتبارگذاریعمودبارلباه
مقاومتبینترینسبتبهحالتبارگذاریماوازیباالباه
یتواناد
داشتهاند.قطرپیوباتوجهبهحالاتبارگاذاریما 
عاملمحدودکنندهیاتقویتکنندهباشد،بهطوریکاهقطار
پاایودرحالااتبارگااذاریعمااودباارلبااهسااببافاازایش

سپاسگزاری
تهایمالی
مؤلفانسپاسگزاریوقدردانیخودراازحمای 
قطبعلمی مدیریتکاربردیگونههای چوبی تنادرشاد
داننگاهتهراندرزمینۀپینبرداهدافاینپژوهشتقادیم
یدارند.
م

یکهافزایشقطرموجب
مقاومتاتصالشدهاست،درحال 
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ABSTRACT
Joints are one of the most important parts in the engineering design of structure since they are the basis
of structural failures. Therefore, manufacturers are interested in making sure that the strength of the
proposed joints in the structure is sufficient. Numerical analysis is an assuring method for joint
strength assessment. In this study, finite element method modeling was applied to evaluate the
performance of screw connected joints with Laminated Veneer Lumber (LVL) members, under shear
load, applied parallel and perpendicular to the edge of the side member. Test joints were made with
screws, having a diameter range of 4.2, 5, and 6 mm. ANSYS software was used to simulate joints for
evaluating the value of stress history resulting from the applied load. Results have shown that the
highest strength has occurred in pilot holes in the main member and middle of the screw’s shank.
These values of stresses had a higher rate when the joint was loaded parallel to the edge of the side
member. Modes of failure were observed in test joints, bearing, and bell shape, at points where the
highest stresses were generated. Collected data have indicated that joints under perpendicular load had
a rather better performance. The stress carrying capacity of the joint under parallel load to the edge of
the side member decreases with an increase in the diameter of the screw, while in perpendicular
loading, it increases with an increase in screw diameter. Since a good agreement is seen between
experimental data and numerical results, this method is recommended for analyzing and predicting the
failure of joints in furniture structures.
Keywords: LVL, Numrical modeling, Shear load, Screw, Finite element method, Stress.
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