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  پالستيك چوب چندسازهداري پيچ در سطح و لبه  ثير عمق نفوذ و روش نصب پيچ بر توان نگها تبررسي
  

  3محمد رضواني اسكي و 2عبداهللا نجفي، 1*بهزاد كرد

   واحد چالوساستاديار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه آزاد اسالمي 1
  اه آزاد اسالمي واحد چالوس دانشگاستاديار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ 2

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسدانشجوي كارشناسي ارشد گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ 3
  
  

  چكيده
 چندسازهدر سطح و لبه  توان نگهداري پيچبر ) سوراخ بدون ساخته و سوراخ پيشبا( پيچ نصبتأثير عمق نفوذ و روش اين تحقيق در 

متر سانتي  گرم بر017/1 چگالي چوب گرگان با جمل  كارخانهازهاي چوب پالستيك تخته به اين منظور .چوب پالستيك انجام شد
 5/2 طول  ميلي متر و3 قطر  با6 خودكار شماره آزمون از پيچانجام  براي ه و تهيه شدمتر مكعب سانتي100×100×4/1ابعاد  و مكعب
تعيين  متر مكعب سانتي2×6×6/1، 7416شماره ملي ايران به  استاندارد موني با توجه بههاي آز ابعاد نمونهآنگاه .شداستفاده متر سانتي

با سوراخ (روش نصب پيچ و ) مترميلي 12و  9، 6(ها سوراخي بسته به عمق نفوذ پيچ و به منظور اتصال پيچ در سطح و لبه تخته ،شد
با افزايش عمق نفوذ  نتايج نشان داد كه .قرار گرفتند  توان نگهداري پيچ  ها تحت آزموننمونهتعبيه شده و ) ساخته و بدون سوراخپيش

 چگاليهمچنين سطح تخته نسبت به لبه آن به علت فشردگي الياف و . يابدمي افزايش توان نگهداري پيچمتر،  ميلي12 به 6پيچ از 
چوب  چندسازهدر  توان نگهداري پيچ ،ساختهيش سوراخ پ ايجاد باشدهمچنين مشخص  .را دارد بيشتري توان نگهداري پيچباالتر 

  . باشدمي بيشتر  بدون سوراخنسبت به پالستيك 
  

   .چوب پالستيكچندسازه  سطح و لبه تخته، ،نصب روش عمق نفوذ، ،توان نگهداري پيچ: واژه هاي كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  Email: behzad_k8498@yahoo.com   بهزاد كرد         :  ول مكاتبهمسئ *
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  مقدمه
از مـواد    چـوب پالسـتيك گـروه جديـدي          هـاي چندسازه
ن  اخير مورد توجه بسياري از محققا      ن ساليا در كه   هستند

 در سـاخت    .انـد اي از صنعت قرار گرفته    و نيز بخش عمده   
پـروپيلن،   : مانند  از پليمرها  گسترده اي اين مواد محدوده    

استر و غيره   استايرن، پلي وينيل كلرايد، پلي  اتيلن، پلي پلي
اي سـلولزي شـامل آرد چـوب، اليـاف          ههمراه پركننده به  

، كاه و غيره مورد استفاده قرار       )بومبا(ان  خيزركتان،كنف،  
هاي چوبي بـراي    در ساخت سازه  توانند  اين مواد مي  . گيرد

مورد استفاده قـرار      و بيروني ساختمان   درونيهاي  محوطه
  ].10 و 1[ گيرند
 به عنوان يكي    هاي چوبي اتصال ها   در ساخت سازه   اگرچه
مـي  امـا شـناخت ك     رونـد، ترين اجزاء به شمار مـي      از مهم 

 بـه عـضوها     در واقع اتـصال هـا     .  آنها وجود دارد   نسبت به 
ـ . بخـشند پيوستگي داده و به سازه استحكام مـي        طـور  ه  ب

كلي همه بـا ايـن مفهـوم كـه اسـتحكام يـك زنجيـر بـه                  
ين حلقـة آن بـستگي داشـته و اتـصال           تراستحكام ضعيف 

 حلقة بحراني بين اجـزاي يـك سـازه بـوده، آگـاهي              هاي
 درسـت اهميت اتصال    رو ناديده گرفتن  از اين . كامل دارند 

- ضعيف مـي   اي در نتيجة اتصال هاي    سبب شكست سازه  
 درستصورت  ه   ب بنابراين ضروري است كه اتصال ها     . دشو

ـ              ه طراحي شوند تا بتوانند در شرايط كـاربرد يـا مـصرف ب
بيش از اندازه و شكـست،       صورت ايمن، بدون تغيير شكل    

  ].7 [بارهاي وارده را تحمل كنند
آن بـه    هـاي چندسـازه  اصـلي چـوب و       ي از امتيازهاي  يك

تـوان  مـي  اي اين اسـت كـه بـه سـادگي         عنوان ماده سازه  
 از اتــصال گــسترده اي را بــا دامنــه آنهــاي اجــزاي ســازه

به ) هاي مكانيكي انواع چسب ها و اتصال دهنده     (ها  دهنده
هـاي چـوبي اعـم از        اتـصال در سـازه     .كرد يكديگر متصل 

هاي چوبي به معني متـصل شـدن دو         انمبلمان يا ساختم  
در مبلمـان   . باشـد  يك اتصال دهنـده مـي      بايا چند عضو    
 چسب،  بابا متصل كردن دو سطح چوب        تواناتصال را مي  

-درگير كردن عضوهاي چـوبي در يكـديگر همـراه بـا بـه             
ــا اســتفاده از اتــصال دهنــده  هــاي كــارگيري چــسب و ي

ـ   هاي  اما در ساختمان  . مكانيكي ايجاد كرد   طـور  ه  چـوبي ب

مـيخ، پـيچ    : ماننـد هاي مكـانيكي    معمول از اتصال دهنده   
اي، پيچ ماشيني و غيره بـراي اتـصال         ، پيچ سرمهره  يچوب

 و  11،  6 [شـود عضوهاي چوبي به يكـديگر اسـتفاده مـي        
 در   پـيچ  تـوان نگهـداري   بررسـي   به  ) 1989(اكلمن   ].12

   ايـن تحقيـق    نتايج.  متوسط پرداخت  چگاليتخته فيبر با    
توان نگهداري پـيچ بـا افـزايش انـدازه سـوراخ             ،ان داد نش

 نشده بدنـه پـيچ افـزايش    ساخته تا قطر قسمت رزوه  پيش
 از رسيدن به ايـن نقطـه تـا رسـيدن قطـر              پسيابد و   مي

 .يابـد ساخته به قطر واقعي پـيچ كـاهش مـي         سوراخ پيش 
ساخته  قطر سوراخ پيش   گزينشهمچنين بيان كرد كه با      

 را در تختـه     پـيچ  نگهـداري توان توان   يبا اندازه مناسب م   
ل و  ديـ ار]. 3 [افـزايش داد   13  متوسـط تـا    چگاليفيبر با   

 پيچ در سطح و     توان نگهداري با بررسي   ) 2002(همكاران  
 تـوان دار دريافتنـد كـه      تراشه جهـت  اليه و تخته  لبه تخته 

چگـالي تختـه    عمق نفـوذ پـيچ و        نگهداري پيچ به قطر و    
ــستگي دارد ــا. ب ــوانبيــان داشــتند كــه  نهمچنــين آن  ت

هـاي   و همچنـين قـسمت     هـا چندسـازه نگهداري پيچ در    
تفاوت دارد كـه     با يكديگر ) سطح و لبه تخته   (مختلف آن   

رهاي ساخت مرتبط   يعلت آن را به نوع فرايند توليد و متغ        
ــوان  )2003( اكلمــن ].5 [دانــستند گــزارش كــرد كــه ت

 خرده چـوب نـسبت بـه سـطح        تخته نگهداري پيچ در لبه   
است و عنوان كرد كه متأثر از جرم ويژه تخته،          % 75رويي  

 تختـه   درونـي دهنده، طول نفوذ و چـسبندگي        اتصال رقط
گزارش كردند  ) 2008(چهارمحالي و همكاران    ].  4[است  

 چـوب پالسـتيك بـه       چندسـازه  در   كه مقاومت اتصال ها   
 بررسي هاي آنان  نتايج  .  ماده چوبي آن بستگي دارد     ميزان

 60  ماده پركننده تا كمتر از     ميزانه با افزايش    نشان داد ك  
در چوب پالستيك بيـشتر از تختـه         توان نگهداري  ،درصد

باشـد، امـا    مـي   متوسط و تخته خرده چوب     چگاليفيبر با   
 ].2 [مـي شـود    ايـن رونـد معكـوس        ميـزان باالتر از ايـن     

مقاومت به اتـصال كشـشي      ) 2009( و همكاران    مدهوشي
 - از آرد سـاقه بـرنج      توليـدي پيچ و مـيخ در چنـد سـازه          

 بيان داشـتند    آنان. ن را مورد بررسي قرار دادند     پروپيل پلي
كه افزايش درصـد وزنـي آرد سـاقه بـرنج باعـث كـاهش               
مقاومت پيچ و ميخ شده و استفاده از سازگاركننده باعـث           

   ].8 [مي شودها بهبود مقاومت
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به بررسي ) 2011(اني و همكاران وپور هفتخرستم
 پالستيك  چوبدر سطح و لبه توان نگهداريي امقايسه

 متوسط چگاليبا تخته خرده چوب و تخته فيبر با 
 توان نگهداري نشان داد كه نتايج تحقيق آنان .پرداختند

عمق نفوذ پيچ و  پيچ، چوب پالستيك با افزايش قطر در
 دريافتند آنانهمچنين . يابدافزايش مي  بارگذاريشتاب

طح و لبه چوب پالستيك بيشتر از در س توان نگهداريكه 
  ].9 [باشدمي تخته فيبر تخته خرده چوب و

بـا  (روش نصب پيچ    و  عمق نفوذ   اين تحقيق با هدف تأثير      
 توان نگهداري پـيچ    بر )ساخته و بدون سوراخ   سوراخ پيش 

  .انجام شد  چوب پالستيكچندسازه  سطح و لبهدر
  

  هاو روشمواد 
 توليـدي پالسـتيك   هـاي چـوب      تحقيـق از تختـه     نيدر ا 

 متـر  ميلي 16 ضخامت اسمي     چوب گرگان با   جكارخانه مل 
 در .متر مكعب استفاده شـد   سانتي 100×100×4/1و ابعاد   

 درصد آرد چـوب     80 مورد آزمون    ساخت چوب پالستيك  
 2 پـروپيلن و   درصـد پلـي    20هاي صـنعتي،    مخلوط گونه 

ويژگـي   از   عـضي ب. كار رفتـه اسـت    هب درصد سازگاركننده 
 1كار برده شـده در جـدول        به  چوب پالستيك  تخته هاي

-روي تخته  برآزمونهمچنين براي انجام . ارائه شده است
 قطر   با 6هاي خودكار شماره    پيچ از ،هاي چوب پالستيك  

سر تخـت و شـكاف دو        متر با  ميلي 25طول   متر و  ميلي 3
   .شداستفاده  سو

  
  فاده تخته چوب پالستيك مورد استويژگي هاي - 1جدول 

  چگالي
  )متر مكعبگرم بر سانتي(

  مقاومت خمشي
  )مگاپاسگال (

   خمشيكشسانيمدول 
  )مگاپاسگال (

مقاومت كششي 
  )مگاپاسگال(

كششي كشساني مدول 
  )مگاپاسگال(

017/1  18/57  93/2364  05/31  27/3341  
  

در آغـاز   هاي آزمايشي در اين بررسـي،       براي ساخت نمونه  
 متـر  سانتي 2×6 ×6/1بعاد   چوب پالستيك به ا    قطعه هاي 

 بـه منظـور    اره گرد از ورق اصـلي بريـده شـد و             امكعب ب 
اتاق مـشروط سـازي      در    هفته سهمتعادل سازي به مدت     

سلـسيوس   درجـه    20 درصد و دماي     65با رطوبت نسبي    
 آنگاه.  برسند محيطداري شدند تا به رطوبت تعادل با        نگه

وراخي هـا سـ   به منظور اتصال پيچ در سطح و لبـه تختـه            
 و روش ) متـر  ميلـي  12 و   9،  6(بسته به عمق نفـوذ پـيچ        

تعبيـه  ) ساخته و بـدون سـوراخ     با سوراخ پيش   ( پيچ نصب
 است كه در روش نصب سوراخ پـيش         يادآوري شايان   .شد

ــا اســتفاده از دريــل در آغــاز) ســوراخ هــادي(ســاخته   ب
 جهـت   آنگـاه   تخته ايجاد و   در پيچ قطر    اندازه سوراخي به 
 .گوشتي برقي استفاده شـد     تخته از پيچ   درون نفوذ پيچ به  

 عمليات نفوذ پيچ    ،كه در روش نصب بدون سوراخ     در حالي 
ـ      بدون انجام دريل    تخته درونبه    اسـتفاده  اكاري و تنهـا ب
 مربـوط بـه     ويژگـي هـاي   .  گرفـت  انجامگوشتي برقي   پيچ

 آورده شـده    2 در جـدول      تحقيـق  بررسيتيمارهاي مورد   
 استاندارد ملي ايـران     برابرري پيچ   آزمون توان نگهدا   .است

 بــا)  ژاپــنGISبرگرفتــه از اســتاندارد  (7416بــه شــماره 
 2 بارگـذاري    شتاببا   Universalماشين آزمون مكانيكي    

براي محاسبه توان نگهداري    . متر بر دقيقه انجام شد    ميلي
  : زير استفاده شدرابطهپيچ از 

  
 P،  )متـر ينيوتن بر ميلـ   ( توان نگهداري پيچ     Wكه در آن    

بـراي  . اسـت ) مترميلي( عمق نفوذ موثر     Lو  ) نيوتن(نيرو  
ـ      .  تكرار در نظر گرفته شد     5هر نمونه    ه در نهايـت نتـايج ب

 در قالـب    SPSSدست آمده با استفاده از نرم افزار آمـاري          
طرح كامالً تصادفي تحت آزمون فاكتوريل مورد تجزيـه و          

 كمك آزمـون    ها به تحليل قرار گرفتند و مقايسه ميانگين     
  .انجام شد% 95دانكن در سطح اطمينان 
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  بررسي تيمارهاي مورد ويژگي هاي - 2جدول 

    پيچعمق نفوذ   پيچنصب روش   پيچگيريمحل قرار
  كد  تيمار  )مترميلي(

6  S-WPC-D6  
9  S-WPC-D9  سوراخ پيش ساختهبا  
12  S-WPC-D12  
6  S-WPC-U6  
9  S-WPC-U9   سوراخبدون  
12  S-WPC-U12  
6  S-WPC-D6 
9  S-WPC-D9  با سوراخ پيش ساخته 
12  S-WPC-D12  
6  S-WPC-U6  
9  S-WPC-U9  بدون سوراخ  
12  S-WPC-U12  
6  S-WPC-D6 
9  S-WPC-D9  با سوراخ پيش ساخته 
12  S-WPC-D12  
6  S-WPC-U6  
9  S-WPC-U9  

   تختهسطح
  

  بدون سوراخ
12  S-WPC-U12  
6  E-WPC-D6 
9  E-WPC-D9  با سوراخ پيش ساخته 
12  E-WPC-D12  
6  E-WPC-U6  
9  E-WPC-U9  بدون سوراخ  
12  E-WPC-U12  
6  E-WPC-D6 
9  E-WPC-D9  با سوراخ پيش ساخته 
12  E-WPC-D12  
6  E-WPC-U6  
9  E-WPC-U9  بدون سوراخ  
12  E-WPC-U12  
6  E-WPC-D6 
9  E-WPC-D9 ساخته با سوراخ پيش  
12  E-WPC-D12  
6  E-WPC-U6  
9  E-WPC-U9  

  لبه تخته

  بدون سوراخ
12  E-WPC-U12  
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   و بحثنتايج
 در سطوح بـااليي و ميـاني        چگالي گراديان   روند تغيير در  

. نشان داده شـده اسـت      1تخته چوب پالستيك در شكل      
بـاالتري   چگـالي سطح بااليي   شود   مي ديدهگونه كه   همان

دليل ايـن امـر   . دارددر مقايسه با سطح مياني و لبه تخته     
اين است كه در هنگام ساخت تخته، سطح بـااليي تختـه            

لبه آن تحت فشردگي بيـشتري قـرار گرفتـه، از     نسبت به

تـر شـده و در نتيجـه        اينرو الياف در سطح تختـه متـراكم       
  . آن افزايش يافته استچگالي

-ل تجزيه واريانس نـشان مـي      نتايج به دست آمده از جدو     
دهد كه تاثير مستقل و  متقابل عمـق نفـوذ پـيچ، محـل               

 در  توان نگهداري پيچ  قرارگيري پيچ و روش نصب پيچ بر        
-معنـي % 95  اطمينان در سطح چندسازه چوب پالستيك    

  ). 2جدول (دار است 
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  چندسازه چوب پالستيكهاي مختلف چگالي در قسمت  گراديان تغيير در - 1شكل 

  
  

 چوب پالستيك چندسازه در توان نگهداري پيچ بر بررسيمتغيرهاي مورد  تجزيه واريانس تأثير مستقل و متقابل - 2جدول 
 منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي  ميانگين مربعات F  داريسطح معني

 عمق نفوذ پيچ  722/2824948 2  361/1412474  364/84  000/0
 محل قرارگيري پيچ  361/8993  1  361/8993  537/0  004/0
  پيچنصبروش   694/2855536  1  694/2855536  555/170  000/0
 محل قرارگيري پيچ × عمق نفوذ پيچ  722/271028  2  361/135514  094/8  002/0
 پيچ نصب  روش×عمق نفوذ پيچ   389/73085  2  694/36542  183/2  003/0
 پيچ نصب  روش×ي پيچ محل قرارگير  694/254856  1  694/254856  222/15  001/0
 نصبروش × محل قرارگيري × عمق نفوذ   389/406413  2  694/203206  137/12  000/0
  خطا  333/401823  24  639/16742  -  -
  كل  306/7096686  35  -  -  -

  
در تختـه چـوب      توان نگهداري پـيچ    اثر عمق نفوذ پيچ بر    

گونه كه  همان. نشان داده شده است    2 در شكل    پالستيك
- ميلـي  12 به   6شود با افزايش عمق نفوذ پيچ از        مي ديده

 19 چندسازه چوب پالسـتيك   در   توان نگهداري پيچ  متر،  
توان به توانـايي     دليل اين امر را مي     .يابدافزايش مي  درصد
هاي پيچ و انتقال پيوسته بـار در         پالستيك از رزوه   پيروي
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طول رزوه پيچ نسبت داد، لذا با افزايش عمـق نفـوذ پـيچ              
 نوبـه هاي پيچ با پالستيك بيشتر شده و بـه          رزوه يريدرگ

 همچنـين   .آن توان نگهداري پيچ نيز افزايش خواهد يافت       
افزايش عمق نفوذ، سطح درگيري پيچ با مـاده افـزايش           با  

پيدا كرده و در نتيجه توان نگهداري پيچ افـزايش خواهـد            
 ارديـل و همكـاران      هـاي  يافتـه  با نتايج اين قسمت  . يافت

ــتم) 2002( ــاران   و رس ــواني و همك ــور هفتخ  ) 2011(پ
تـوان نگهـداري    اثر محل قرارگيري پيچ بر  .همخواني دارد 

نشان داده شـده   3 در شكل  در تخته چوب پالستيك   پيچ  
در توان نگهـداري پـيچ      شود  ديده مي گونه كه   همان. است

بيشتر از  لبـه      درصد   45چندسازه چوب پالستيك    سطح  
چـوب  ن است كه سطح تختـه      دليل اين مسئله آ    .آن است 

پالستيك نسبت به لبـه آن بـه علـت فـشردگي اليـاف و               
زيـرا در   . نگهـداري پـيچ بيـشتري دارد      چگالي باالتر توان    

لبه آن تحت فشردگي  هنگام ساخت سطح تخته نسبت به
-بيشتري قرار گرفته، از اينرو الياف در سطح تخته متراكم   

شتر از لبـه    تر شده و مقاومت به نگهداري پـيچ در آن بيـ           
هـاي ارديـل و     نتايج اين قسمت  بـا يافتـه       . باشدتخته مي 
پور هفتخـواني   و رستم ) 2003(، اكلمن   )2002(همكاران  

  .همخواني دارد) 2011(و همكاران 
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  چوب پالستيك چندسازهدر  توان نگهداري پيچ اثر عمق نفوذ پيچ بر - 2شكل 
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  چوب پالستيك چندسازهدر  نگهداري پيچتوان  اثر محل قرارگيري پيچ بر - 3شكل 
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در تختـه چـوب      توان نگهداري پيچ    پيچ بر  نصباثر روش   
گونه كه  همان. نشان داده شده است    4 در شكل    پالستيك

 )سوراخ هـادي  (ساخته   ايجاد سوراخ پيش   باشود   مي ديده
 50چندســازه چــوب پالســتيك در  تــوان نگهــداري پــيچ

 دليـل ايـن     .باشـد  مي  بيشتر  سوراخ بدون نسبت به درصد  
 كـه ايجـاد سـوراخ       توجيه كرد  گونهاين توانمسئله را مي  

هـاي پـيچ در     ساخته در تخته بـه اتـصال بهتـر رزوه         پيش
 ممكن است در هنگام     سويياز   .كند تخته كمك مي   درون

 پيچ در اثر قشار     پيراموننصب پيچ بدون سوراخ، تركهايي      
تأثير منفي بـر     كه   شودپيچ گوشتي به تخته وارد      از  ناشي  

كـه در هنگـام      در حـالي   . بگذارد  در آن  توان نگهداري پيچ  
كنترل ايـن   ) سوراخ هادي (ساخته  استفاده از سوراخ پيش   

اكلمـن   هـاي يافتـه  نتايج بـا    اين .مي دهد  رخمسئله بهتر   
ــتم) 2003 و 1989( ــاران   و رس ــواني و همك ــور هفتخ پ
 اثر همزمـان عمـق نفـوذ پـيچ و          .همخواني دارد ) 2011(

در تختـه چـوب     توان نگهداري پيچ     محل قرارگيري آن بر   
گونه كه  همان. نشان داده شده است    5 در شكل    پالستيك
مربـوط  توان نگهداري پـيچ     شود بيشترين ميزان    ديده مي 

متر در قـسمت سـطح تختـه برابـر      ميلي 12به عمق نفوذ    
متر و كمترين ميزان آن مربوط بـه         نيوتن بر ميلي   33/74

 66/45متر در قسمت لبـه تختـه برابـر          ميلي 6عمق نفوذ   
  .باشدمتر مينيوتن بر ميلي

تـوان   اثر همزمان عمـق نفـوذ پـيچ و روش نـصب آن بـر              
نـشان   6 در شكل    در تخته چوب پالستيك   نگهداري پيچ   

شـود بيـشترين    ديـده مـي   گونه كه   همان. داده شده است  
- ميلـي  12مربوط به عمق نفوذ     توان نگهداري پيچ    ميزان  

متـر   نيوتن بر ميلي   41/92ساخته برابر   با سوراخ پيش  متر  
متـر و    ميلـي  6و كمترين ميزان آن مربوط به عمق نفـوذ          

  .باشدمتر مي نيوتن بر ميلي83/48بدون سوراخ برابر 
تـوان   اثر همزمان محل قرارگيري پيچ و روش نصب آن بر      

نـشان   7 در شكل    در تخته چوب پالستيك   نگهداري پيچ   
شـود بيـشترين    ديـده مـي   گونه كه    همان .داده شده است  

 مربوط به قسمت سطح تخته بـا        توان نگهداري پيچ  ميزان  
متـر و    نيـوتن بـر ميلـي      44/92ساخته برابـر    سوراخ پيش 

كمترين ميزان آن مربوط به قـسمت لبـه تختـه و بـدون              
  .باشدمتر مي نيوتن بر ميلي77/47سوراخ برابر 

تـوان   فوذ پـيچ و   همچنين نتايج نشان داد كه بين عمق ن       
هاي چوب پالستيك با    نگهداري پيچ در سطح و لبه تخته      

دار همبـستگي معنـي   سـوراخ   و بدون   ساخته  سوراخ پيش 
  ). 9 و 8شكل (مثبت وجود دارد 
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   چوب پالستيك چندسازهدر  توان نگهداري پيچ پيچ بر نصب اثر روش - 4شكل 
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  چوب پالستيك چندسازه در توان نگهداري پيچيري آن بر  اثر همزمان عمق نفوذ پيچ و محل قرارگ-5شكل 
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با سوراخ پيش ساخته بدون سوراخ

  
  چوب پالستيك چندسازهدر  توان نگهداري پيچ آن بر نصب اثر همزمان عمق نفوذ پيچ و روش - 6شكل 
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با سوراخ پيش ساخته بدون سوراخ

  
  چوب پالستيك چندسازهدر  توان نگهداري پيچ آن بر  نصب اثر همزمان محل قرارگيري پيچ و روش- 7شكل 
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   چوب پالستيكچندسازه در سطح توان نگهداري پيچ عمق نفوذ پيچ و  همبستگي بين- 8 شكل

  

0

25

50

75

100

125

150

6 9 12

عمق نفوذ پيچ (ميليمتر)

تر)
ليم

ن/مي
يوت
چ (ن

ي پي
دار

گه
ن ن

توا

Linear (با سوراخ پيش ساخته)
Linear (بدون سوراخ پيش ساخته)

  
   چوب پالستيكچندسازه در لبه توان نگهداري پيچ همبستگي بين عمق نفوذ پيچ و - 9 شكل

  
  گيرينتيجه

بـا  (روش نصب پيچ    عمق نفوذ و    اين تحقيق با هدف تأثير      
بر توان نگهداري پـيچ      )ساخته و بدون سوراخ   سوراخ پيش 

 مـورد بررسـي   در سطح و لبه چندسازه چـوب پالسـتيك          
  : آمد به دست زيرقرار گرفت، كه نتايج 

تـوان  متـر،    ميلـي  12 بـه    6با افزايش عمق نفوذ پيچ از        -
  .يابدافزايش مي نگهداري پيچ

 نسبت چوب پالستيكسطح تختهتوان نگهداري پيچ در  -
   . بيشتر استبه لبه آن

تـوان  ) سـوراخ هـادي    (سـاخته با ايجـاد سـوراخ پـيش       -
  يابد پالستيك افزايش مي چندسازه چوبدر نگهداري پيچ 

  

Y= 9.4 x + 87.2 
R2 = 0.81

Y= 13.76 x + 18.68 
R2 = 0.67

Y= 11.02 x + 67.98 
R2 = 0.75

Y= 10.93 x + 9.73 
R2 = 0.59
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Investigation on the Effect of Penetration Depth and Installing Method of Screw on 
Withdrawal Resistance in Face and Edge of Wood Plastic Composite 

 
B. Kord*1, A. Najafi2  and M. Rezvani Eski3 

 
 
Abstract 
In this study, the effects of penetration depth and the installing method of screw (with drill and 
without drill) on withdrawal resistance in face and edge of wood plastic panel were investigated. To 
meet this objective, the wood plastic panels from the malach choob factory with density of 
1.017gr/cm3 and 100×100×1.4 cm3 in dimension were prepared, and for withdrawal resistance test 
the screw with 3 mm in diameter and 2.5 mm in length were used. Then, the samples with 
dimension of 2×6×1.6 cm3 according to Iranian national standard (No: 7416) were selected and the 
screw joint in face and edge of panels according to variables including penetration depth of screw 
(6, 9 and 12 mm) and penetration type of screw (with drill and without drill) was done and the 
withdrawal resistance were measured on the samples. The results indicated that the withdrawal 
resistance of screw in wood plastic panels increases with increase of penetration depth of screw 
from 6 to 12 mm. Also, because of fibre compression and high density, the face of panels had 
higher withdrawal resistance of screw as compared with edge of them. With drilling the withdrawal 
resistance of screw in wood plastic panels were increased. 

 
Keywords: Withdrawal resistance of screw, Penetration depth, Installing method face and edge of 
panel, Wood plastic composite. 
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