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بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصالهای ساختهشده با پین در مبلمان صفحهای

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسی ظرفيت لنگر خمشیی اصایال بیا پیين چیوبی ر
صخته چندال صورت گرفته است .اعضای اصاال از صخته چندال بیا خیخامت 91
ميلیمتر و ساختهشده از گونههای پهنبرگ (راش ،ممرز و صوسکا) بو نید .ر
اين بررسی ،صأثير متغيرهای گونه چوب پين (راش و ممرز) ،قطر پين ر سه
سطح  8 ،6و  91ميلیمتر و عمق نفوذ ر سه سطح  93 ،1و  93ميلییمتیر،
بر ظرفيت لنگر خمشی اصاالهای  Tشکل بررسیشیده اسیت .نتیاي نشیان
ا ند كه ظرفيت لنگر خمشی اصاال با افزايش قطر و عمق نفوذ پين افزايش
میيابد .ظرفيت لنگر خمشی اصاالهای ساختهشده با پیين راش ر ماايسیه
با اصاالهای ساخته شده با پين ممرز بيشتر اسیت .بیاالصرين ميیزان ظرفيیت
لنگر خمشی ( )44/21 N.mمربوط به پين راش با قطر  91ميلیمتیر و عمیق
نفییوذ  93ميلیییمتییر بییو ه اسییت .كمتییرين ميییزان ظرفيییت لنگییر خمشییی
( )92/18N.mر پين ممرز با قطیر  6ميلییمتیر و عمیق نفیوذ  1ميلییمتیر
يدهشده است.
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مقدمه
مرحلۀ نهايی و يکی از گاوهای مهم ر فرايند طراحیی
سازه ،طراحی اصاالهای آن است .به طوركلی اصایالهیا از
مهمصرين بخشهای اصلی هر سازۀ مبلمان مییباشیند كیه
نااط حساس بين عناصر آن را صشکيل می هند .اصاالهیا
بار وار ه را بهطور پيوسته صحمل كیر ه و بیين اعضیای آن
صوزيیع مییكننید [ .]9اصایالهیا ر مبلمیان صحیت صیأثير
نيروهای بيرونی زيا ی اعم از فشیاری ،كششیی ،برشیی و
لنگر خمشی قرار میگيرند .ازايینبیين ،نيروهیای خمشیی
اهميت ويژهای ارند ،چون اغلی باعیت صخريی مبلمیان

میشوند [ .]2شیکل  9لنگیر خمشیی وار بیر طبایهای از
قفسه كتاب (مبلمان صفحهای) را نشان می هد.
اصاالها بهطورمعمول خیعي صیرين بخیش هیر قطعیه
مبلمان و عامل اصلی شکست ر آن میباشیند [ .]3حفی
ظرافییت اصاییال و رعییينحییال فییراهم آور ن بيشییترين
استحکاو ر سازۀ مبلمان يکی از نکیاصی اسیت كیه طیرا
سازۀ مبلمان بايد بیرای طراحیی سیازه ر نگیر گيیر  .ر
بعضی از سازههايی چوبی بهويژه سیازههیايی كیه ر آنهیا
عمليییات رنیی كییاری صییورت میییگيییر  ،اسییتفا ه از
اصاال هنده های صیوی كیار (بيسیکويتی ،قليی  ،پیين و)..
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نسبت به يگر اصاال هندهها (پيچ ،ميخ ،اليت و )...برصیری
ارند .يکی از اصاال هندهای صوی كار كه ر اين سیازههیا
استفا ه فراوان ار  ،اصاال هنده پين چوبی است .كیاربر
اين اصاال هنده به حالت زبانه و چس كمکیی اسیت .بیه
ليل آسانی ر ايجا اصاال پیين و ظرافیت آن ،امیروزه از
اين اصاال به طور گستر ه ای ر سازههیای مبلمیان ماننید
صییندلی ،نيمکییت ،كابينییتسییازی و ...اسییتفا ه میییشییو .
ازاين رو صحاياات بسياری بر روی اين نوع اصاال انجاوشده
است.

شکل -1لنگر خمشی در قفسه کتاب زیر نیرو خارجی

 Tankutو همکاران ( )2111صأثير نیوع اصایال هنیده
(قلي  ،بيسکويت و پين با شیيار میارپي ی و صیاف) ،نیوع
چس و جنس پانل ،بر ظرفيیت لنگیر خمشیی را بررسیی
كر هاند .نتاي ايین بررسیی نشیان ا كیه ظرفيیت لنگیر
خمشی زير بار كششی ر همه اصاالها بيشتر از ظرفيیت
لنگر خمشی زير بار فشاری است .بيشترين ظرفيیت لنگیر
خمشی مربوط به اصاال پين بیا شیيار میارپي ی و چسی
 DVTKAبییییو [ Saiahmab .]4و همکییییاران ()9113
مااومت خمشی و كششی اصاال پين را با استفا ه از پیين
سیییاختهشیییده از سیییه گونیییه چیییوب (،)Sapotacea
( )Gonystylcesو ( )Hevea brasiliبررسی كر هاند .نتیاي
ايیین پژوهشییگران نشییان ا ه اسییت كییه اخت فییی ميییان

گونههای چوب وجو ندار ولی بيشترين مااومت كششیی
ر مور استفا ه از شيارهای مارپي ی به ست آمیده اسیت.
پين های با شيارهای مستايم مااومت خمشی بهتری را به
ست ا هاند [ .]5صحاياات  Chouو همکاران ( )9118بیر
روی صأثير نوع چس ر صيمارهیای رطیوبتی اصایالهیای
ساختهشده با پين نشان ا ه كه صحمل بار اصاال با چس
 UFر ماايسه با اصاال با چس  PVAبهطور معنیی اری
زيا صر بیو ه و ر صیأثير افیزايش صيمارهیای رطیوبتی ايین
مااومت كاهش پيداكر ه است .هم نين نتاي آنها نشان
ا ه كه چس  PVAقابليت چسبندگی كمصر و حساسيت
بيشتری به صغيير رطوبت ،نسبت به چس  UFار [.]6
 Norvydasو همکییاران ( )2115فاصییله بییين مراكییز
سوراخهای پين و فاصله اسمی لبه ر صختهخر هچیوب بیا
خخامتهای  96و  98ميلیمتر را صعيين كیر هانید .نتیاي
اين صحايق نشان ا وقتیكه فاصله بين مراكز سوراخهای
پين مناس باشد ،مااومت اصاال نيز افزايش میيابد .آنها
عنیوان كر نید كیه ر صختیهخیر هچیوب بیا خییخامت 96
ميلی متر فاصله بين مركز سوراخهای پين نبايید كیمصیر از
 51ميلیمتر و فاصله  55ميلیمتر نيز يك فاصیله بحرانیی
است و برای نمونههای با خخامت  98ميلیمتر اين فاصیله
نبايد بيشتر از  61ميلیمتر باشد .اين پژوهشگران ر مور
فواصل بين مركز سوراخهای پين چوبی اظهیار اشیتهانید،
كه وقتی اين فاصله بين  33و  64ميلیمتر باشید مااومیت
اصاال  %29كمصر از حیالتی خواهید بیو كیه فاصیله بیين
سوراخهای پين  16و  928ميلیمتیر باشید [ Zhang .]3و
همکاران عنوان كر ند كه حداكثر ظرفيیت لنگیر خمشیی
اصاالهای ساختهشده از صختهخر هچوب با پين چنیدصايی
وقتی حاصل میشو كه حداقل فاصیله بیين پیينهیا 3/5
سانتیمتر باشد [ .]8صحاياات  )2115( Tankutنشان ا
كه بيشیترين مااومیت بیه لنگیر خمشیی ر اصایالهیای
ساخته شده از صخته خر هچوب بیا پیين ،زمیانی بیه سیت
میآيد كه فاصله بين پينها  16ميلیمتر باشید .بيشیترين
كاهش مااومت به لنگر خمشی زمانی يده شد كه فاصیله
بين پينها  32-64ميلیمتر بو كه ليل آن به همپوشانی
ناحيه شکست بين پينها نسبت ا ه شد [.]1
 Uysalو همکاران ( )2113صأثير جنس پين ،بیر روی
صوان نگه اری اصاال پين ر صخته خیر ه چیوب و  MDFرا
بررسی كر ند .ر اين صحايق پينها با قطر  91ميلیمتر از

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال پنجم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 9313

جیینس صختییه اليییه MDF ،و چییوب راش صهيییه شییدند.
بيشترين صوان نگه اری را ر اصاال بیا پیين راش گیزارش
كر هاند [ )2191( Tas.]91ظرفيت لنگر خمشی
اصاالهای گوشیهای سیاخته شیده بیا پروفيیل چیوب
ماسيو (كاج قرمز) و بدون پروفيیل بیا چسی پلییوينيیل
استات ،پلیمارين و پروكیال (پلییاورصیان پايیه) را بررسیی
كر ند .ر اين صحايق از پين چوبی برای اصاال اعضای بیه
يکديگر اسیتفا ه شید .نتیاي ايین صحايیق نشیان ا كیه
ظرفيت لنگر خمشی اصاالهای ساختهشده بیا پروفيیل4 ،
برابر بيشتر از اصاالهای ساختهشده بدون پروفيل هسیتند
[.]99
 Ghofraniو همکییییاران ( )2111مااومییییت انییییواع
اصاالهای پين چوبی ،پيچ و اليت صعبيهشیده ر برابیر بیار
برشی جانبی بر روی اصاالهیای سیاخته شیده از  MDFرا
بررسی كر ند .آنها عنوان كر ند اصاال اليت همراه با پين
چوبی مااومت اصاال را بهطور چشمگيری افزايش می هد.
هم نين ر موار ی كه حیداكثر مااومیت برشیی جیانبی
مور نياز است ،استفا ه از اصاال پيچ شماره  5بدون چس
را صوصییيه كر نیید [ Bahmani .]92و همکییاران ()2111
صأثير قطر و عمق نفوذ پين بر صوان نگه اری اصاال با پیين
روی  MDFرا بررسی كر ند .نتاي اين صحايیق نشیان ا
كه باالصرين صوان نگه اری پين ر  MDFاز پين با قطیر 8
ميلیمتر و عمق نفیوذ  92ميلییمتیر بیه سیت مییآيید.
هم نين اين پژوهشیگران بیه نتیاي مشیابهی ر بررسیی
ظرفيیییت لنگیییر خمشیییی اصایییال بیییا پیییين روی MDF
ستيافته اند [ 93و  .]94با صوجه به اينكه صحايااصی كیه
ر مور اصاال با پين چوبی صورت گرفته بيشیتر محیدو
به چندسازههای چیوبی (صختیهخیر هچیوبOSB ،MDF ،
و )...است ،اط عیات كمیی ر میور ايین اصایال بیر روی
صختهچندال بیهويیژه صختیه چنیدالی صوليدشیده ر اخیل
كشور وجو ار ؛ بنابراين خرورت ار كه ويژگیهای اين
نوع اصاالها ر صختهچندال شناسايیشیده و ر محاسیبات
طراحی سازه با صختهچندال و پيشبينی استحکاو آنها ،بیه
كار گرفته شو .

مواد و روشها
ر اين بررسی صختیه چنیدالی ( 99اليیه) پهینبیرگ
(راش ،ممرز و صوسکا) به ابعا  221×915×9/1سیانتیمتیر
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از كارخانه نکا چوب ساری صهيه شد .چيیدمان اليیههیا ر
صختهچندال ر شکل  2ارائهشده است.

شکل  -2شمایی از چیدمان تختهچندال
مورداستفاده در این تحقیق

از صختهچنیدال آزمونیههیا بیا و سیری ابعیا 31×23
سانتیمتر (عضو فرعی) و  23×96سانتیمتر (عضو اصیلی)
بريده شدند .ر شکل  3نمائی از اصاال ساختهشیده بیرای
بررسی ظرفيت لنگر خمشی پين ارائهشده است.

شکل  -3شمایی از آزمونه ساختهشده برای بررسی ظرفیت
لنگر خمشی اتصال با پین

برای جلیوگيری از چسیبيدن سیطو صمیاس اعضیای
اصاال به يکديگر قطعهای كاغذ مومی 9بين اعضای اصایال
قرار ا ه شد .آزمونهها پس از مونتاژ به مدت  24ساعت با
گيره ستی برای عمل كر ن چس بسیته شیدند .سی س
به مدت  2هفته ر اصاق مشروط سازی با رطوبت نسبی
پس از برش آزمونهها ،عمليات سوراخكیاری بیهوسیيله
ستگاه ريل ستونی و افای انجاو شید .سیرعت چیرخش
ستگاه ر عمليات سوراخكاری ثابت بو .
برای مونتاژ آزمونههیای اصایال ،ابتیدا سیطح و يیواره
سوراخ پينها به چسی پلییوينيیل اسیتات آغشیته شید.
س س پينها ر سوراخهای صعبيیهشیده قیرار ا ه شیدند.
- Wax paper

1
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پينهای مور استفا ه ارای سطح مارپي ی ،راسیت صیار و
فاقد هرگونه عيبی بو ند .انسيته و خواص مکانيکی گونیه
چوب پين به صرصي بر اساس استاندار ASTM D 2315
و ASTM D 943ر جدول  9ارائهشده است [ 95و .]96
جدول  -1خواص فیزیکی و مکانیکی گونه چوب پین
گونه پين

وزن ()g/cm3

MOR
)(MPa

MOE
)(MPa

راش
ممرز

1/62
1/39

923/663
929/353

99681/63
99295/63

 65 ± %9و مای  21 ± 2 °Cبرای رسيدن به رطوبت
صعا ل نگه اری شدند.
برای آزمون ظرفيت لنگر خمشی اصایالهیا صجربیی از
سییتگاه اينسییترون مییدل  4486گییروه مهندسییی چییوب
انشگاه صهران استفا ه شد .سیرعت بارگیذاری 5mm/min
صنگيم شد .ر شیکل  4نحیوه آزمیايش آزمونیههیا نشیان
ا هشده است.

شکل  -4نحوه بارگذاری اتصال  Tشکل

برای محاسبه ظرفيت لنگر خمشی اصایال  Tشیکل از
فرمول زير استفا ه شد:
()9

M= Pmax × y

كه ر آن  Mظرفيت لنگیر خمشیی زيیر بیار فشیاری
( Pmax ،)N.mبيشترين بار برای هر نمونیه ( )Nو  yطیول
بازوی لنگر ( )mاست.
ر مجموع  98صيمار و برای هیر صيمیار  5صکیرار بیرای
بررسی ظرفيت لنگر خمشیی اصایال ر نگیر گرفتیه شید.
نتاي حاصل با نروافزار  SPSSو بر اساس طیر فاكتوريیل

صحليل آماری شدند و برای ماايسه ميیانگينهیا از آزمیون
انکن استفا ه شد.

نتایج و بحث
ميانگين ماا ير ظرفيت لنگر خمشی ،ر قطیر و عمیق
نفوذهای مختل ر جدول  2ارائهشده است.
همان طور كه ر جدول م حگیه مییشیو  ،بيشیترين
ظرفيت لنگر خمشی ( )44/21 N.mمربوط بیه پیين راش
است .با عمق نفوذ  93و قطر  91ميلییمتیر بیو ه اسیت و
كمترين آن ( )92/18 N.mر پين ممرز با عمق نفیوذ  1و
قطر  6ميلیمتر يده شده نتاي صجزيه واريانس ر جیدول
 3ارائه شده است .ر اين جیدول صیأثير مسیتال و متاابیل
عوامل مور بررسی همراه بیا سیطح معنیی اری  15رصید
آمده است .همانطور كه م حگه میشیو  ،صیأثير مسیتال
قطر ،عمق نفوذ و گونه چوب پين ،بر ظرفيت لنگر خمشی
اصاال ر سطح  5رصد معنی ار بو ه است .هم نیين ر
مور صأثير متاابل عوامل بررسیشده م حگه میشو  ،بين
صأثير متاابل (گونه چوب پين × عمق نفوذ پیين) ،اخیت ف
معنی اری وجو اشته است .اخت ف معنی اری ر صیأثير
متاابل (گونه چوب پين × قطر پين) و (قطر پیين × عمیق
نفوذ پين) يده نشده اسیت .شیکل  5صیأثير مسیتال نیوع
گونییه چییوب ،بییر ظرفيییت لنگییر خمشییی اصاییال را نشییان
می هد.
همانطور كه ر اين شکل يده میشو  ،اصاال با پين
راش ظرفيت لنگر خمشی بيشتری نسبت بیه پیين ممیرز
اشته است .ظرفيیت لنگیر خمشیی اصایال بیا پیين راش
نسبت به اصاال با پين ممرز  3رصد بيشیتر بیو ه اسیت.
علت بيشتر بو ن ظرفيت لنگر خمشی اصاال با پیين راش
را میصوان به مااومت خمشی بيشتر راش نسبت بیه ممیرز
نسبت ا  .بهطوركلی میصوان عنوان كیر كیه زمیانی كیه
نيروهای خارجی باعت ايجا لنگر خمشی ر اصایال میی-
شوند ،حداكثر مااومت خمشی پیين عامیل صعيیينكننیده
ظرفيت صحمل لنگر خمشی اصاال است .بهعبارت يگیر بیا
چوب گونههای ارای مااومت خمشی زيا  ،بهشرط رعايت
يگر الزمههای مربوط (كيپ بو ن اصاال ،صوزيع يکنواخت
چس و )...میصوان با پين ،اصاال محکمی ساخت .شکل 6
صأثير مستال عمق نفوذ پیين ،بیر ظرفيیت لنگیر خمشیی
اصاال را نشان می هد.
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جدول  -2میانگین مقادیر ظرفیت لنگر خمشی اتصال در قطر و عمق نفوذهای مختلف
گونه چوب پين

عمق نفوذ
1

راش

93

93

1

ممرز

93

93

ميانگين ظرفيت لنگر خمشی اصاال

قطر پين

انحراف معيار

)(N.m

6
8
91
6
8
91
6
8
91

94/21
93/39
24/58
23/36
26/51
35/14
22/16
33/43
44/21

3/23
9/81
2/29
3/16
9/61
4/98
3/33
3/12
6/33

6
8
91
6
8
91
6
8
91

92/18
91/33
24/58
23/36
23/31
34/63
22/95
21/11
33/91

2/46
3/16
2/29
2/31
9/81
3/28
4/28
6/33
5/42

جدول -3جدول تجزیه واریانس ظرفیت لنگر خمشی اتصال با پین.
منابع صغييرات

رجه آزا ی

ميانگين مربعات

F

معنا اری

گونه چوب پين

9

32/113

5/291

1/125

عمق نفوذ

2

9238/136

81/645

1/111

قطر پين

2

9236/389

12/384

1/111

گونه چوب پين * عمق نفوذ

2

36/615

5/541

1/116

گونه چوب پين * قطر پين

2

24/332

9/364

1/931

عمق نفوذ * قطر پين

4

24/318

9/365

1/945

گونه چوب پين * عمق نفوذ * قطر پين

4

28/318

2/148

1/113

شکل  -5اثر مستقل گونه چوب پین بر ظرفیت لنگر خمشی

شکل  -6اثر مستقل عمق نفوذ پین بر ظرفیت لنگر خمشی
(حروف روی نمو ار گروهبندی انکن را نشان می هند)
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همانطور كه مشیخ اسیت بیا افیزايش عمیق نفیوذ
ظرفيت لنگر خمشی افزايشيافته است .ليیل ايین امیر را
میصوان سطح صماس بيشتر اصاال هنده و اعضیای اصایال
با افزايش عمق نفوذ پين انست .ميیانگين ظرفيیت لنگیر
خمشی اصاال با عمق نفوذ  93ميلییمتیر ر ماايسیه بیا
عمق نفوذ  1و  93ميلییمتیر بیه صرصيی  65و  1رصید
بيشییتر بییو ه اسییت .بییر اسییاس نتییاي  Zhangو همکییاران
( )9113افزايش عمق نفوذ پين صأثير معنیی اری بیر روی
ظرفيیییت لنگیییر خمشیییی اصایییالهیییا سیییاختهشیییده از
صختهخر هچوب با يك پين ار و بیا افیزايش عمیق نفیوذ
پين ظرفيت لنگر خمشی اصاال افزايش میيابد [.]8
شکل  3صأثير مستال قطر پين ،بر ظرفيیت لنگیر خمشیی
اصاال را نشان می هد.

شکل  -7اثر مستقل قطر پین بر ظرفیت لنگر خمشی

همانطور كه ر اين شکل م حگه میشو  ،با افزايش
قطر ظرفيت لنگر خمشی بهطور فزاينیدهای افیزايشيافتیه
است .ظرفيت لنگر خمشی ر اصاال با پیين بیه قطیر 91
ميلیمتر نسبت به قطر  6ميلیمتر  66رصد و نسیبت بیه
قطر  8ميلیمتر  28رصد افزايش اشته است .علیت ايین
امر را میصوان سطح صماس بيشتر پين به قطر  91ميلیمتر
نسییبت بییه پییين بییا قطییر  6و  8ميلیییمتییر عنییوان كییر .
بهعبارت يگر با افزايش سطح صماس بين اعضیای اصایال و
اصاال هنده ظرفيت لنگر خمشی افزايش مییيابید .نتیاي
اين قسیمت بیا يافتیههیای  )2114( Eckelmanو Zhang
( )9113همخوانی ار [ 93و .]98
صأثير متاابیل گونیه و عمیق نفیوذ پیين بیر ظرفيیت لنگیر
خمشی ،ر شکل  8نشان ا هشده است.

شکل  -8اثر متقابل عمق نفوذ و گونه چوب پین
بر ظرفیت لنگر خمشی

همانطور كه م حگه میشو ر عمیق نفیوذ  1و 93
ميلیمتر اخت ف نیاچيزی بیين گونیه چیوب پیين وجیو
نداشته اسیت .رحیالیكیه ر عمیق نفیوذ  93ميلییمتیر
اخت ف بين گونه چوب پين مشهو است .علت اين امیر را
میصوان به كشيده شدن پين و يا جدا شدن اليهها از عضو
قائم (اصلی) ر عمق نفوذ  1و 93ميلیمتر نسبت ا  .ولی
ر عمق نفوذ  93ميلیمتیر لنگیر خمشیی باعیت شکسیت
شدن پين شد .بهعبارت يگر میصوان نتيجه گرفت كیه ر
عمق نفوذ  1و  93ميلیمتر چسبندگی بين اعضای اصایال
و اصاال هنده مطر است رحالیكیه ر عمیق نفیوذ 93
ميلیییمتییر مااومییت خمشییی گونییه چییوب پییين عامییل
صعيينكننده است .ر شکل  1و  91مدهای شکست اصاال
نشان ا هشده است.
شکل  99اثر متاابل گونه و قطر نفوذ پين بیر ظرفيیت
لنگر خمشی را نشان می هد.
همانطور كه يده میشو  ،بيشیترين ميیزان ظرفيیت
لنگر خمشی مربوط به پين راش با قطر  91ميلییمتیر بیه
ميزان  34/63نيوصنمتر است و كیمصیرين ميیزان ظرفيیت
لنگر خمشی ر پين ممرز با قطر  6ميلییمتیر بیه ميیزان
 91/21نيوصنمتر يدهشده است.
شکل  92اثر متاابل قطر و عمق نفوذ پين بیر ظرفيیت
لنگر خمشی را نشان می هد.
همانطور كه ر اين شکل يده میشیو  ،بیا افیزايش
قطر پين از  6به  91ميلییمتیر و عمیق نفیوذ از  1بیه 93
ميلیمتر مادار ظرفيت لنگر خمشی  914%افیزايش يافتیه
است.
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شکل  -9کشیده شدن پین و جدا شدن الیهها در عمق نفوذ  9و  13میلیمتر

شکل  -11شکست پین در عمق نفوذ 17میلیمتر

شکل  -11اثر متقابل قطر و گونه چوب پین بر ظرفیت لنگر خمشی

شکل  -12اثر متقابل قطر و عمق نفوذ پین بر ظرفیت لنگر خمشی
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... بررسی ظرفيت لنگر خمشی اصاالهای ساختهشده با

 بهطوركلی میصوان عنیوان كیر كیه پیينهیای. نسبت ا
 صحمیل،ساخته شده با گونههای ارای مااومت خمشی باال
لنگییر خمشییی بيشییتری ر برابییر نيروهییای خییارجی را ر
 ظرفيیت لنگیر خمشیی اصایال بیا.اصاال ايجا مییكننید
 علت اين امر را.افزايش قطر و عمق نفوذ پين افزايش يافت
میصوان سطح صماس بيشتر اصاال هنده و اعضیای اصایال
 با صوجه بیه نتیاي.با افزايش قطر و عمق نفوذ پين انست
 اصایال بیا پیين،به ستآمده از ميان اصاالها مور بررسی
 ميلیمتر پيشینها91  ميلیمتر و قطر93 راش عمق نفوذ
 هم نين استفا ه از پين ساخته شده از گونههیای. میشو
 بیرای صاويیت كیر ن اصایالهیا ر،با مااومت خمشی باال
. برابر لنگر خمشی صوصيه میشو
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نتیجهگیری
اگرچه ر صنعت صوليد مبلمان از اصاال پیين بیهطیور
 چون به نسبت ارزان و كاربر، گستر های استفا ه میشو
آن نيز آسان است؛ ولی اط عات كمی ر میور ايین نیوع
 صیأثير نیوع،اصاال موجو است؛ بنابراين ر صحايق حاخیر
 بیر ظرفيیت لنگیر، قطر و عمق نفوذ پیين،گونه چوب پين
خمشی اصاالهای ساختهشده از صختهچندال مور بررسیی
قرار گرفت صا اط عات الزو از خیواص مهندسیی ايین نیوع
اصاال به سیت آيید و ر محاسیبات طراحیی سیازههیای
 نتیاي ايین بررسیی نشیان. مربوط مور استفا ه قرار گيیر
ا ند كه ظرفيت لنگر خمشی اصاالهیای سیاختهشیده از
پين راش نسبت به ممرز بيشتر بو ؛ كه علیت ايین امیر را
میصوان به مااومت خمشی بيشیتر راش نسیبت بیه ممیرز
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Investigation the bending moment resistance of joints fabricated
with dowel in the case-type furniture

Abstract
The goal of this study was to investigate bending moment
resistance of doweled joint with plywood members. Joint
members were out of 11-ply hardwood plywood (Hornbeam,
Beech and Alder) that were 19 mm in thickness. Dowels were
fabricated out of Beech and Hornbeam species. Their
diameters (6, 8 and 10 mm) and depths of penetration (9, 13
and 17 mm) in joint members were chosen variables in this
experiment. Results have shown that bending moment
resistance, increases with increase of dowel’s diameter and its
penetration depth. Joints made with dowels of Beech had
higher resistance than dowels of Beech ones. Highest bending
moment resistance (44.29 N.m) were observed in joint made
with dowels of Beech which were 10 mm in diameter and
their depth of penetration was 17 mm. Lowest bending
moment resistance (12.08 N.m) was observed in joints having
Hornbeam dowels with 6 mm diameter and 9 mm
penetrations.
Keywords: bending moment resistance, plywood, dowel,
diameter, penetration depth,type joint.
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