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بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصالهای گوشهای با پین در قاب سازۀ مبلمان

چکیده
اين پژوهش با هدف تعیین ظرفیت تحمل تنش اتصالهای گوشهای باا پاین
چوبی در قاب سازۀ مبلمان صورت گرفته است .اعضای اتصاال از چاوب ااراد
بوداد و پینها از گواه راش و ممرز ساخته شداد .قطر پین در سه ساط باه
اادازه اسمی  8 ،6و  11میلیمتر بود .اتصالهای آزموای فارسای و ساربهسار
زير بار كششی و فشاری قرار گرفتند .اتايج اشان دادااد كاه ظرفیات تحمال
تنش اتصال آزمون شده زير بار فشاری بیشتر از ظرفیت تحمل تنش زير باار
كششی است .همچنین ظرفیات تحمال تانش اتصاال فارسای در دو حالات
بارگذاری (كششی و فشاری) اسبت به اتصال ساربهسار بیشاتر باوده اسات.
باالترين میزان ظرفیت تحمل تنش زير بار كششی در اتصال فارسی باا پاین
ممرز به قطر  8میلیمتر مشاهده شده است .باالترين میازان ظرفیات تحمال
تنش زير بار فشاری مربوط به اتصال فارسی با پین راش به قطر  8میلایمتار
بوده است .در بارگذاری كششی با تغییر قطر پین از  6به  8میلیمتر ظرفیات
تحمل تنش رواد صعودی داشته است ولای افازايش قطار پاین از  8باه 11
میلیمتر تأثیر معنیداری بر ظرفیت تحمال تانش اتصاال زيار باار كششای
اداشته است .تغییر قطر پین از  6به  11میلیمتر تأثیر معنیداری بر ظرفیت
تحمل تنش زير با فشاری داشته است .گواه چوب پین تاأثیر معنایداری بار
ظرفیت تحمل تنش زير بار كششی اداشاته اسات ،ولای پاین راش زيار باار
فشاری دارای ظرفیت تحمل تنش بیشتری بوده است.
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مقدمه
يکی از بخشهای اصلی و مهم هر سازۀ مبلمان چاوبی
اتصاااالت آن اساات كااه ا اااط بحراااای بااین عناصاار آن
میباشند .اتصاالت ،بار وارده را بهطور پیوسته تحمل كارده
و باااین اعضاااای آن توزياااع مااایكنناااد  .]1اتصااااالت
بهطورمعمول ضعیفترين بخش هر قطعه مبلماان و عامال
اصلی شکست در آن است  .]1اجزاء ساازه باه روشهاای

متفاااوت (گوشااهای ،سااربهساار ،مت اااطع ،عرضاای و )...و
اتصال دهنده های گوااگون (پاین ،بیساکويتی ،دم چلچلاه،
قلیف و )...به هم متصل میشواد .اتصاالت در مبلمان تحت
تأثیر ایروهاای خاارجی زياادی اعام از فشااری ،كششای،
برشی و لنگر خمشی قرار مایگیرااد  .]3شاکل  1تانش
فشاری و كششی در يک قاب را اشان میدهد.
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تنش فشاری

تنش كششی
ایرو

شکل  -1تنش فشاری و کششی در قاب زیر نیرو خارجی

حفااظ ظرافاات اتصااال و درعااینحااال فااراهم آوردن
حداكثر استحکام در سازۀ مبلمان ،از اکات بسایار مهام در
صنعت تولید مبلمان است ،به همین خاطر در كاربرد ماواد
چوبی و چندسازهای آن (پاالهای تخته خرده چوب ،تخته
الياه OSB ،MDF ،و )...در مبلماان از پاین 1چاوبی باارای
ساخت اتصال استفاده میشود .اين اتصالدهنده باه حالات
زبااه و چسب كمکی بهكاربرده میشود .به دلیال ساهولت
در ايجاد اتصال با پین و ظرافت آن ،اماروزه از ايان اتصاال
بهطور گساتردهای در ساازههاای مبلماان اظیار صاندلی،
ایمکت و كابیناتساازی اساتفاده مایشاود  .]1ازايانرو
تح ی ات متعددی بر روی اين اوع اتصال ااجامشده اسات.
تح ی ااات  Zhangو  )1113( Eckelmanاشااان داد كااه
افزايش قطر پین از  6به  11میلیمتر و همچناین افازايش
عمق افوذ از  6به  11میلیمتر در هر عضاو اتصاال ،تاأثیر
معناایداری باار روی م اوماات بااه لنگاار خمشاای اتصاااالت
ساختهشده از تخته خرده چوب با يک پین دارد Kurt .]4
و همکاران ( )1111با بررسی قدرت اگهداری پاین چاوبی
در تخته خرده چوب و  MDFعنوان كرداد ،هر چه ساط
پین و سط كاام ايجادشاده صاافتار باشاد ،چسابندگی
بهتری بین اتصال دهنده و اعضای اتصال به وجاود خواهاد
آمد  Norvydas .]1و همکاران ( )1111فاصله بین مراكاز
سوراخ های پین و فاصله اسمی لبه در تختهخرده چوب باا
ضخامتهای  16و  18میلیمتر را تعیین كرداد .اتايج ايان
تح یااق اشااان داده اساات وقت ایكااه فاصااله بااین مراكااز
سوراخهای پین مناسب باشد ،م اومت اتصال ایاز افازايش
Dowel

1

میيابد .آنها گزارش كردهااد كه در تختاهخاردهچاوب باا
ضخامت  16میلیمتر فاصله بین مركاز ساوراخهاای پاین
ابايد كمتر از  11میلیمتر و فاصله  11میلیمتار ایاز ياک
فاصله بحراای است و برای امواههای با ضخامت  18میلی-
متر اين فاصله اباياد بیشاتر از  61میلایمتار باشاد .ايان
پژوهشگران در مورد فواصل بین مركاز ساوراخهاای پاین
چوبی اظهار داشتند ،كه وقتای ايان فاصاله باین  33و 64
میلیمتر باشد م اومت اتصال  11 %كمتر از حالتی خواهاد
بود كه فاصله بین سوراخهاای پاین  16و  118میلایمتار
باشد  Bahmani .]6و همکااران ( )1111لنگار خمشای و
م اومت كششی اتصال باا پاین چاوبی در  MDFرا برسای
كرداد .اتايج آنها اشان داد كاه بااالترين میازان ظرفیات
لنگر خمشی و م اومت كششی اتصاال باا پاین چاوبی در
 MDFاز پین چوبی با قطر  8میلایمتار و طاول افاوذ 11
میلیمتر ايجاد مایشاود  Jahan Latibari .]0و همکااران
( )1111تأثیر اوع ،قطر و درجاه آزادی پاین بار م اومات
برشی اتصاالت ساختهشده از تخته خرده چاوب را بررسای
كرداد .اتايج اين تح یق اشان داد كه پینهاای آجادار باا
قطر  11میلیمتر ،عمق افوذ چهار برابر قطر و درجه آزادی
 1/1يا  1/11میلیمتر ،م اومت بیشاتری در برابار بارهاای
واردشده داراد .]8
 Dalvandو همکاااران ( )1113عملکاارد اتصااالهااای
ساخته شده با دم چلچله را در دو حالت بارگذاری كششای
و فشاری مورد بررسی قرار دادااد .اتصااالت از گوااه ااراد
بهصورت فارسی و سربهسر با دو اوع چساب (پلایوينیال
اسااااتات ( )PVAو ساااایااواكريالت ) )(CAو دو اااااوع

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال پنجم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1313

اتصالدهنده (دم چلچله پروااه و  Hشکل) ساختهشدهاااد.
اتايج اين مطالعه اشان داده است كه ظرفیت تحمل تانش
اتصالهای ساختهشده با دم چلچله زير بار فشااری اسابت
به بار كششی بیشتر است .اين پژوهشاگران اساتفاده از دم
چلچله پروااه و چساب  PVAرا بارای سااخت قااب ساازۀ
مبلمااان پیشاانهاد كااردهااااد  Derikvand .]1و همکاااران
( )1113اثر گواه اعضاء (راش ،بلوط ،گردو ،چنار ،صانوبر و
اراد) و طول افوذ زبااه ( 11،11و  31میلیمتار) بار تاوان
اگهداری اتصالهای ساخته شده با اتصالدهنده زبااه سایار
را مورد بررسی قرارداداد .اتايج اين پژوهشگران اشاان داد
كه طول افوذ و گواهی اعضاء تاأثیر معنایداری بار تاوان
اگااهداری اتصااال دارد .اياان پژوهشااگران صااافی سااط و
م اومت برشای ماوازی باا الیااف گوااهی اعضااء را عامال
تعیینكننده در م اومت اتصال دااستهااد  .]11با توجه به
اينكه تح ی اتی كه در مورد اتصال با پین چاوبی صاورت
گرفته بیشتر محدود به چندسازههای چوبی (تختاه خارده
چوب OSB ،MDF ،و )...است ،ولی اطالعات كمی در مورد
اتصااال بااا پااین روی چااوب ماساایو وجااود دارد؛ بنااابراين
ضرورت دارد كه ويژگیهای ايان ااوع اتصااالت در چاوب
ماسیو شناسايی شده و در محاسبات طراحی سازه با چاوب
ماسیو و پیشبینی استحکام آنها ،به كار گرفته شود.
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مواد و روشها
از سه الوار اراد ) (Abies albaبا ابعااد ( 611طاول) ×

( 18پهنا) × ( 6ضخامت) سااتیمتر دو سری تخته به ابعاد
( 11طول) × ( 1پهنا) × ( 1ضخامت) سااتیمتر (دو عضو
اتصال فارسی و يک عضو اتصال سربهسر) و ( 11طول)× 1
(پهنااا) × ( 1ضااخامت) سااااتیمتاار (يااک عضااو اتصااال
سربه سر) بريده شداد .دااسیته و خاوا مکااایکی چاوب
اااراد بااه ترتیااب باار اساااس اسااتاادارد ASTM D 2395
و ASTM D143اادازهگیری شاداد  11و ( ]11جادول.)1
پس از اادازهبری ،سر (كله) دو عضو برای اتصال فارسی باا
دستگاه فارسیبر ،تحت زاويه  41درجه بارش داده شاداد.
سپس تمامی امواههاا باهوسایله دساتگاه كاامكان اف ای
سوراخكاری شداد .پس از عملیات سوراخكااری پاینهاای
تهیهشده (به قطرهاای  8 ،6و  11و طاول  31میلایمتار)
بااااهوساا ایله ماشااااین پااااینزن از دو گواااااه مماااارز
( )Carpinus betulusو راش ( (Fagus orientalisو آغشته
شده به چسب پلی وينیل استات در سوراخهای تعبیه شاده
قاارار داده شااداد .پااینهااای مااورد اسااتفاده دارای سااط
مارپیچی ،راست تار و فاقد هرگواه عیبی بوداد .دااسایته و
خوا مکاایکی گواه چوبی پاین در جادول  1ارائاهشاده
است  .]13در شکل  1شمايی از اتصال آزماوای فارسای و
سربهسر ارائهشده است.

جدول  -1خواص چوب نراد ) (Abies albaمورداستفاده در این تحقیق
كشش عمود بر الیاف

م اومت برشی موازی با الیاف

مدول االستیسیته

مدول گسیختگی

دااسیته

)(MPa

)(MPa

)(MPa

)(MPa

)(g/cm3

1/118

3/1

6618

11/60

1/46

الف

ب

شکل  -2وضعیت فیزیکی اتصالهای آزمونی .الف) اتصال سربهسر؛ ب) اتصال فارسی
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جدول  -2خواص فیزیکی و مکانیکی گونه چوب پین
م اومت برشی موازی با الیاف

مدول االستیسیته

مدول گسیختگی

دااسیته

)(MPa

)(MPa

)(MPa

)(g/cm3

13/3

11681

113/6

1/61

راش

11/0

11111

111/0

1/01

ممرز

اتصالهای آزموای پس از مواتاژ (سوار شدن) به مادت
 14ساعت با گیره دستی بارای گیارا شادن چساب بساته
شداد .سپس به مدت  1هفتاه در اتاا مشاروطساازی باا
رطوبت اسبی  61 ± %1و دمای  11 ± 1 °Cبرای رسایدن
به رطوبت تعاادل (حادود  )11%اگاهداری شاداد .آزماون

گواه چوب پین

بارگذاری كششی و فشاری باه وسایله دساتگاه اينساترون
مدل  4486گروه مهندسای چاوب دااشاگاه تهاران ااجاام
گرفت .سرعت بارگذاری  1mm/minتنظیم شاد .شاکل 3
آرايش بارگذاری فشاری و كششی قطری را روی آزمواههاا
اشان میدهد.

الف) بار كششی قطری

ب) بار فشاری قطری
شکل -3آرایش بارگذاری آزمونهها ،الف) تنش کششی ( ،T)+ب) تنش فشاری (C)-
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در مجموع  36تیمار و برای هر تیمار  4تکارار در اظار
گرفته شد .برای محاسبه تنش مركب در گوشههای داخلی
و بیروای اتصال از روابط زير استفاده شد :]1
تنش در حالت بارگذاری فشاری
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تنش در گوشه بیرونی اتصال
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تنش در گوشه داخلی اتصال
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تنش در حالت بارگذاری کششی
()11

M
S

()11

1
S  tb 2
6

()13

P
L
2

()14
()11

b  

M 

 P  P cos 45
a  a 
2A
2bt
PL6 
3PL
 2
2
tb

b  

()16
P cos 45 
 =   b   a    3PLتااااانش در

2
2bt 
 tb

گوشه بیروای اتصال
()10
3PL P cos 45
 =  b   a  2 تااانش در گوشاااه
2bt
tb

داخلی اتصال
در اين فرمول:
 =σbتنش خمشی )(MPa
 =σaتنش محوری )(MPa
 =Mلنگر خمشی )(N.mm
 =Sمدول سط م طع عضو اتصال )(mm3
 =Pایرو )(N
 =eفاصله مركز تا لبه داخل اتصال )(mm
 =Lدر بارگااذاری كششاای  – 01/01mmدر بارگااذاری
فشاری 31/31 mm
 =tضخامت عضو اتصال )(mm
 =bعرض عضو اتصال )(mm
 =Aسط م طع عضو اتصال)(mm2
در اين تح یق برای بررسی آماری اثر متغیرهاا شاامل
اوع اتصال ،اوع بارگذاری ،قطر و گواه چوب پاین از طار
كامالً تصادفی و تجزيه واريااس و برای م ايسه میااگینهاا
از آزمون دااکن بهطور جداگااه برای قطر پین استفادهشده
است .اتايج با استفاده از  SPSSتحلیل شداد.
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نتایج و بحث
م ادير تانش مركاب وارد بار اتصاال و ااحاراف معیاار
مربوط به هركدام در جدول  3آمده اسات .تانش كششای
(مركب) عامل اصلی شکسات در هار دو حالات بارگاذاری

بود .در حالت بارگاذاری فشااری شکسات در لباه بیرواای
اتصال (ااحیه تحت تانش كشاش مركاب) و در بارگاذاری
كششی شکست در گوشه داخلی (ااحیه تحت تنش كشش
مركب) مشاهده شد.

جدول  -3مقادیر تنش مرکب وارد بر گوشه داخلی و بیرونی اتصال در حالت بارگذاری فشاری و کششی
اوع اتصال

گواه چوب پین

راش
فارسی
ممرز

راش
سربهسر
ممرز

قطر پین

تنش مركب (بارگذاری فشاری)

تنش مركب (بارگذاری كششی)

)(MPa

)(MPa

)(mm

گوشه بیروای

گوشه داخلی

گوشه بیروای

گوشه داخلی

6

*(11/18)1/81

*(14/16)1/81

*(1/18)1/11

*(8/41)1/34

8

(13/31)1/33

(11/10)1/33

(11/83)1/41

(11/86)1/31

11

(11/11)1/11

(11/11)1/11

(11/01)1/08

(13/11)1/66

6

(8/61)1/48

(11/16)1/01

(8/81)1/11

(0/44)1/11

8

(13/16)1/31

(11/43)1/11

(16/18)1/36

(13/61)1/11

11

(11/11)3/18

(16/13)1/11

(11/13)1/83

(13/48)1/01

6

(8/30)1/16

(1/81)1/16

(0/18)1/06

(6/06)1/64

8

(8/11)1/11

(11/13)1/11

(8/03)1/10

(0/38)1/14

11

(1/81)1/01

(11/18)1/01

(1/36)1/86

(0/11)1/03

6

(0/31)1/63

(8/61)1/63

(8/11)1/18

(6/81)1/83

8

(1/13)1/16

(11/68)1/16

(11/41)1/11

(8/81)1/11

(0/11)1/31

(8/11)1/31

(1/11)1/81

(0/01)1/01

11
* اعداد داخل پرااتز ااحراف معیار تیمارها را اشان میدهند.

همانطور كه در جدول مالحظاه مایشاود ،اتصاال در
حالت بارگذاری فشااری ،ظرفیات تحمال تانش بیشاتری
اسبت به بارگذاری كششای داشات .علات آن را مایتاوان
م دار كمتر تنش كششی مركاب در ا طاه شکسات (لباه
بیروای) اسبت به گوشا داخلای اتصاال تحات بارگاذاری
فشاری دااست؛ اما در حالات بارگاذاری كششای اخاتالف
ااچیزی بین تنشهای مركاب وارد بار لبا بیرواای و لبا
داخلی اتصال مشاهده شدهاست .اتايج تجزياه وارياااس در
جدول  4ارائه شدهاست .اثر مست ل اوع بارگاذاری و قطار
پااین در حالاات بارگااذاری كششاای و اثاار مساات ل اااوع
بارگذاری ،قطار و گوااه چاوب پاین در حالات بارگاذاری
فشاری در سط  1درصاد معنایدار باودهاسات .اخاتالف
معنیداری در گواه چوب پین در حالت بارگذاری كششای
مشاهده اشده است .همچنین در مورد اثر مت ابال عوامال
مطالعه شده همان طور كه در جدول  4مالحظه مایشاود،
در بارگذاری كششی اثر مت ابل (اوع اتصال × قطر پاین) –

(گواه چوب پین × قطر پاین) و در بارگاذاری فشااری اثار
مت ابل (اوع اتصال× قطر پین) اخاتالف معنایداری وجاود
داشتهاست .اختالف معنیداری در اثر مت ابل (اوع اتصاال×
گواه چوب پین) – (اوع اتصال× گوااه چاوب پاین× قطار
پین) در بارگذاری كششی و همچنین در اثر مت ابال (ااوع
اتصال× گواه چوب پین) – (گواه چوب پین× قطر پاین) -
(اوع اتصال× گواه چاوب پاین× قطار پاین) در بارگاذاری
فشاری مشاهده اشده است.
ظرفیت تحمل تنش اتصال زیر بار کششی
جدول  1تأثیر مست ل اوع اتصاال ،قطار و گوااه چاوب
پین بر ظرفیت تحمل تنش اتصال را زير بار كششای اشاان
میدهد .مشاهده میشود كه ظرفیت تحمل تنش در اتصاال
فارسی اسبت به اتصال ساربهسار  11درصاد بیشاتر اسات.
علت اين امر را میتوان به سط تماس بیشتر سطو اعضااء
اتصال به يکديگر ،در اتصال فارسی اسبت به اتصال سربهسار
اسبت داد .در اتصال با پین ممرز اسبت باه اتصاال باا پاین

10
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پین به قطر  11میلیمتر زير بار كششی را میتوان شکسات
زودرس اعضااای اتصااال زياار اياان اااوع بارگااذاری دااساات.
بهعبارتديگر با افزايش قطر پین ،فاصله بین لبه سوراخ پین
با لبه سط عضو كمتر شده كه اين امر باعث كااهش ساط
خالص تحمل بار مایشاود و دراتیجاه ظرفیات تحمال باار
اعضای اتصال كاهش میيابد (شکل.)4

راش در حالت بارگذاری كششی اخاتالف اااچیزی مشااهده
شدهاست .همانطور كه در جدول گروهبندی دااکن مشاهده
می شود ،ظرفیت تحمال تانش اتصاال زيار باار كششای باا
افزايش قطر پاین از  6باه  8میلایمتار  41درصاد افازايش
يافتهاست ،ولای اخاتالف اااچیزی باین قطار پاین  8و 11
میلیمتر مشاهده مایشاود .علات اخاتالف اااچیز ظرفیات
تحمل تنش در اتصال با پین به قطر  8میلیمتار اسابت باه

جدول -4جدول تجزیه واریانس در حالت بارگذاری کششی و فشاری
بارگذاری كششی
میااگین مربعات

درجه
آزادی

لبه بیروای

گوشه داخلی

اوع اتصال

1

111/40

130/8

منابع تغییرات

F

113/46

Sig.

*1/111
*

گواه چوب پین

1

4/01

3/300

1/40

1/116

قطر پین )(mm

1

18/16

41/640

60/13

*1/111
1/666

اوع اتصال * گواه چوب پین

1

1/16

1/110

1/11

اوع اتصال * قطر پین

1

13/81

10/111

10/61

*

1/111

گواه چوب پین * قطر پین

1

1/31

6/666

11/8

*

1/111

اوع اتصال * گواه چوب پین * قطر پین

1

1/88

1/311

1/11

1/111

منابع تغییرات

بارگذاری فشاری
میااگین مربعات

درجه
آزادی

لبه بیروای

گوشه داخلی

Sig.

F

*1/111

اوع اتصال

1

411/313

161/14

186/61

گواه چوب پین

1

11/180

16/66

8/81

*

1/111

قطر پین )(mm

1

41/831

61/6

13/11

*

1/111

اوع اتصال * گواه چوب پین

1

1/661

1/11

1/3

1/181

اوع اتصال * قطر پین

1

14/133

33/16

11/14

*1/111

گواه چوب پین * قطر پین

1

1/11

0/11

1/38

1/110

اوع اتصال * گواه چوب پین * قطر پین

1

1/113

1/11

1/116

1/114

*معنیداری در سط  1درصد
جدول  -5اثر مستقل متغیرهای موردمطالعه بر ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی
بارگذاری كششی
گوشه داخلی

گوشه بیروای

اوع اتصال

فارسی
سربهسر

*(11/41)1/11
(0/16)1/80

*(13/40)3/16
(8/14)1/13

گواه چوب پین

راش
ممرز

(1/14)1/44
(1/64)3/11

(11/11)1/88
(11/31)3/16

6
8
11

0/33 )1/11( A
11/10 )1/18( B
11/43 )1/01( B

**8/66)1/11(A
11/14)3/14(B
11/31)3/41(B

قطر پین)(mm

* اعداد داخل پرااتز ااحراف معیار تیمارها را اشان میدهند.
** حروف  Aو  Bگروهبندی دااکن را اشان میدهند.
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ب

الف

شکل  -4مد شکست نمونهها زیر بار کششی .الف) شکست اتصال در حالت فارسی؛ ب) جدا شدن اعضای اتصال در حالت سربهسر

مربوط به اثر مت ابل اوع اتصال و قطر پین چوبی به میزان
( )16%بوده است و كمترين تغییر در اثر مت ابل اوع اتصال
و گواه چوب پین به میزان ( )18%مشاهده شدهاست.

جدول  6اثر مت ابل متغیرهای موردمطالعه بر ظرفیات
تحمل تنش زير بار كششی را اشان میدهد .همانطور كه
مشاهده میشود ،بیشاترين تغییار ظرفیات تحمال تانش

جدول  -6اثر متقابل متغیرهای موردمطالعه بر ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی

فارسی
اوع اتصال * گواه چوب پین
سربهسر

فارسی
اوع اتصال * قطر پین چوبی
سربهسر

راش
گواه چوب پین * قطر پین چوبی
ممرز

گوشه داخلی

گوشه بیروای

گروهبندی دااکن

راش
ممرز
راش
ممرز

*(11/11)1/14
(11/01)3/11
(0/41)1/14
(0/03)1/14

*(13/11)1/13
(13/81)3/60
(8/06)1/81
(1/13)1/13

B

6
8
11
6
8
11

(0/11)1/11
(11/10)1/01
(13/30)1/63
(6/81)1/61
(0/11)1/81
(0/86)1/61

(11/81)1/41
(1/31)1/11
(14/11)1/04
(8/11)1/81
(1/41)1/10
(1/11)1/81

6
8
11
6
8
11

(0/61)1/31
(1/11)1/80
(11/61)1/14
(0/11)1/81
(11/11)1/01
(11/13)3/11

(8/18)1/16
(11/08)1/11
(11/14)3/48
(8/41)1/11
(13/01)3/11
(11/11)3/68

B
A
A
A
B
B
A
A
A
AB
ABC
C
A
C
BC

* اعداد داخل پرااتز ااحراف معیار تیمارها را اشان میدهند.

ظرفیت تحمل تنش اتصال زیر بار فشاری
جدول  0تأثیر مست ل اوع اتصال ،قطار و گوااه چاوب
پین بر ظرفیت تحمل تنش اتصال را زير بار فشاری اشاان
میدهد .مشاهده مایشاود كاه ظرفیات تحمال تانش در
اتصال فارسی اسبت به اتصال سربهسر 06 ،درصاد بیشاتر

است .علت اين امار را مایتاوان باه ساط تمااس بیشاتر
سطو اعضاء اتصال به يکديگر ،در اتصال فارسی اسبت باه
اتصال سربهسر اسبت داد .در اتصالهای ساختهشده با پین
راش ظرفیاات تحماال تاانش  13/1درصااد اساابت بااه
اتصالهای ساخته شاده باا پاین ممارز بیشاتر باود .علات
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ظرفیت تحمل تنش بیشتر پین راش اسبت به پین ممارز
را میتوان م اومت برش موازی با الیااف بیشاتر پاین راش
اسبت به پین ممرز دااست؛ بنابراين میتوان اتیجه گرفات
در حالتی كه اتصال تحت بارگذاری فشاری قرار مایگیارد
م اومت برشی موازی باا الیااف پاین عامال تعیاینكنناده
ظرفیاات تحماال تاانش اتصااال اساات .مطااابق مطالعااات
 )1114( Eckelmanبااا گواااههااای دارای م اوماات برشاای
موازی الیاف زياد ،بهشرط رعايات سااير ملزوماات مرباوط
(كیپ بودن اتصال ،توزيع يکنواخت چسب و )...میتوان باا
پین ،اتصال محکمی ساخت  .]14همانطور كه در جدول
گروهبندی دااکن مشاهده میشود ،بیشترين میزان ظرفیت
تحمل تنش مركب مربوط به پین با قطر  8میلیمتر است.
م دار ظرفیات تحمال تانش مركاب در حالات بارگاذاری
فشاری با پین به قطر  8میلیمتر اسبت به قطر  6میلیمتر
 41درصد و اسبت به قطر  11میلیمتر 11 ،درصد بیشاتر
بودهاست .علت بیشتر بودن ظرفیت تحمال تانش پاین باا
قطر  8میلیمتر اسبت باه پاین باا قطار  11میلایمتار را

الف
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میتوان كمتر بودن درجه آزادی در اين پین اسبت به پین
با قطر  11میلیمتر دااست .بهعبارتديگر ،تفااوت ازدياک
به صفر قطر پین و سوراخ (درجاه آزادی) در ماورد چاوب
ماسیو باعث توزيع يکنواختتر چسب در جدار سوراخ پین
میشود و موجب افزايش استحکام اتصال میشاود  .]1در
اتصال فارسی زير بار فشاری اعضای اتصال در ااحیه تحات
تنش كششی از هم جدا شداد ،اما در اتصال سربهسار زيار
اين اوع بارگذاری شکست در اعضای اتصال مشااهدهشاده
كه علت آن به كم بودن م اومت كشاش عماود بار الیااف
چوب اعضای اتصال مربوط است (شکل.)1
جدول  8اثر مت ابل متغیرهای مورد مطالعه بر ظرفیت
تحمل تنش زير باار فشااری را اشاان مایدهاد .مشااهده
میشود كه بیشترين تغییر ظرفیت تحمل تنش مربوط باه
اثر مت ابل اوع اتصال و قطر پین چوبی به میازان ()111%
بوده است و كمترين تغییر در اثر مت ابل گواه چوب پاین
چوبی و قطر پین چوبی ( )31%مشاهدهشده است.

ب

شکل  -5مد شکست نمونهها زیر بار فشاری .الف) باز شدن اتصال فارسی؛ ب) شکست اعضای اتصال سربهسر

جدول  -7اثر مستقل متغیرهای موردمطالعه بر مقاومت به لنگر خمشی تحت بارگذاری فشاری
بارگذاری فشاری
گوشه بیروای

گوشه داخلی
اوع اتصال

فارسی
سربهسر

*(10/11)3/10
(11/14)1/84

*

(14/81)3/11
(8/41)1/16

گواه چوب پین

راش
ممرز

(14/18)4/01
(11/84)4/14

(11/34)4/11
(11/80)3/84

6
8
11

11/13)1/81(A
11/61)1/31(B
13/11)4/31(B

**1/33)1/44(A
13/14)4/16(B
11/00)3/61(B

قطر پین)(mm

* اعداد داخل پرااتز ااحراف معیار تیمارها را اشان میدهند.
** حروف  Aو  Bگروهبندی دااکن را اشان میدهند.
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جدول  -8اثر متقابل متغیرهای موردمطالعه بر ظرفیت تحمل تنش تحت بارگذاری فشاری
گوشه داخلی
فارسی
اوع اتصال * گواه چوب پین
سربهسر

فارسی
اوع اتصال * قطر پین چوبی
سربهسر

راش
گواه چوب پین * قطر پین چوبی
ممرز

گوشه بیروای
*

راش
ممرز
راش
ممرز

*(18/44)3/41
(16/61)3/63
(11/04)1/16
(1/41)1/14

(11/61)1/81
(14/11)3/10
(1/11)1/66
(0/16)1/31

6
8
11
6
8
11

(13/11)1/36
(11/01)1/13
(10/10)1/11
(1/10)1/83
(11/61)1/18
(11/11)1/13

(11/18)1/11
(10/11)1/14
(14/80)1/14
(0/06)1/11
(8/10)1/34
(8/60)1/01

6
8
11
6
8
11

(11/13)3/14
(11/01)1/83
(11/31)4/41
(11/18)1/48
(11/11)1/31
(11/40)3/18

(11/18)1/04
(13/31)4/13
(11/11)3/03
(8/61)1/11
(13/16)4/11
(11/11)3/30

گروهبندی دااکن
B
B
A
A
B
D
C
A
A
A
AB
B
B
AB
B
AB

* اعداد داخل پرااتز ااحراف معیار تیمارها را اشان میدهند.

نتیجهگیری
در تح یااق حاضاار ،ظرفیاات تحماال تاانش مركااب
اتصالهای سااخته شاده باا پاین چاوبی (راش و ممارز) و
اعضای اتصال از چوب اراد در دو حالت بارگذاری كششی و
فشاری قطری مورد بررسی قرارگرفتاه اسات تاا اطالعاات
الزم مرتبط با خوا مهندسی اين اوع اتصال به دست آيد
و در محاسبات طراحی سازههای مربوط مورد استفاده قرار
گیرد .اتايج اين مطالعه اشان دادهااد كاه ظرفیات تحمال
تنش در حالت بارگذاری فشاری اسبت به حالت بارگاذاری
كششی به میزان  11%بیشتر بوده است .در اتصال فارسای
اساابت بااه اتصااال سااربهساار در هاار دو حالاات بارگااذاری
(كششی و فشاری) ظرفیت تحمل تنش بیشتری مشااهده

شدهاست .در بارگذاری كششی با افزايش قطر پین از  6باه
 8میلیمتر ظرفیت تحمل تنش رواد افزايشی داشت ولای
بااا افاازايش قطاار پااین از  8بااه  11میلاایمتاار اياان رواااد
اامحسوس بود .بیشاترين ظرفیات تحمال تانش زيار باار
فشاری مربوط به پین با قطر  8میلیمتر بودهاست .با توجه
به اتايج بهدستآمده در اين پاژوهش ،پیشانهاد مایشاود
طاارا سااازه مبلمااان تحلیاال و ارزيااابی تاانش در سااازه
مورداظر را بر مبنای بارگاذاری كششای پاياهريازی كناد.
همچنین استفاده از اتصال فارسای و پاین راش باا درجاه
آزادی ازديک به صافر بارای سااخت قااب ساازۀ مبلماان
پیشنهاد میشود.
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Investigating the Stress Carrying Capacity of Corner Joints In The
Furniture Frame Fabricated With Dowel

Abstract
The goal of this study was to determine stress carrying capacity
of doweled corner joints in framed furniture structures. Joint
members were out of European silver Fir (Abies alba) and
dowels were made from Beech and Hornbeam woods as
variables in this study. Diameter of dowel had three levels in
size, namely 6, 8 and 10 mm. Mitered and Butted experimental
joints were tested under diagonal tension and compression
loads. Results have shown that stress carrying capacity of
tested joints under compressive load is more than that of
tension one. Also, stress carrying capacity of mitered joints,
under both loading type, was more than that of butted joints.
Maximum stress capacity under tension load was observed in
mitered joints with dowels of hornbeam which were 8 mm in
diameter. Under compressive loads, maximum stress capacity
was determined in mitered joints fabricated with dowels out of
beech which were 8 mm in diameter. With tension loading,
changing diameter of dowels from 6 to 8 mm, stress capacity of
joint did increase drastically but from 8 to 10 mm, had no
significant effects on joints’ capacity. Under compressive load,
changing diameter of dowels from 6 to 10 mm had significant
effect on capacity of joints. Species of dowel’s wood was not
effective in tension, but in compression dowels of beech wood
had pronounced improvement on joints’ capacity.
Key words: Stress carrying capacity, Wooden dowel, Miter
joint, Butt joint, Diameter dowel
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