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  کتابخانهکتابخانه  هایهایقفسهقفسه  دردر  چوبیچوبی  مرکبمرکب  صفحاتصفحات  بلندمدتبلندمدت  خزشخزش  رفتاررفتار  بررسیبررسی

  

 چکیده

 درشده استفاده چوبی فشرده صفحات خزشی بررسی رفتار به پژوهش اين در

 دو از منظور اين برای. است شده پرداخته كتابخانه یهاقفسه طبقات ساخت

 وچوب( خردههتخت و متوسط یتهدانس با فیبر تخته) چوبی مركب فرآورده نوع

 روكش مصنوعی )مالمینه(، روكش شامل: صفحات روی پوشش نوع سه

 استفاده یجداشدن و ثابت اتصال نوع دو و( خام) روكش بدون و طبیعی

 تهیه تخته 48 ها درمجموعآن سطوح و متغیر عوامل تركیب از. گرديد

ازه اندبه و كتابخانه قفسه واقعی اندازه مطابقها تخته ابعاد. گرديد

 بار مقدار با خمشی خزش آزمون. شد گرفته نظر در متریلیم 1000×300

 خیز مشاهدات. گرديد اعمال شدهیهته یهانمونه وسط در كیلوگرم 5/23

 بود اين از حاكی نتايج. گرديد انجاممختلف  زمانی فواصل در روز 155 طی

اًل كام خزشی رفتار روی بر روكش نوع و چوبی فرآورده نوع اثرات كه

 به نسبت كمتری خزش MDF نوع از چوبی فرآورده بطوريکه بوده محسوس

 با شده روكش چوبی صفحات در خزش میزان و داشتچوب خردهتخته

 روی بر اتصال همچنین اثر نوع .بود تیمارها ديگر از كمتر طبیعی روكش

 برها روكش نوع و تخته نوع از كمتر اين اثر ولی بوده محسوس خزشی رفتار

 منظوربه كه گرددیم پیشنهادآمده دستبه نتايج به توجه بااست.  خزش ویر

روكش  MDFاز جنس  هاآنی كتاب بهتر است طبقات هاقفسهافزايش عمر 

ثابت بر روی زير  طوربهشده با روكش طبیعی ساخته شود و اين طبقات 

 .سری چسبانده شود

 .خزش روکش، نوع ، MDF ،چوبخردهتخته چوبی، هایفراورده: يکلید واژگان

 1عظیمی  سعید

 *2 آور رنگ حسین

 3 یاري تقی رضا حمید

 دانشکده چوب، صنایع گروه  ارشد، کارشناسی دانشجوی 1

 تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه عمران، مهندسی
 ایران

 عمران، مهندسی دانشکده چوب، صنایع گروه دانشیار 2
 ایران تهران، ایی،رج شهید دبیر تربیت دانشگاه

 عمران، مهندسی دانشکده چوب، صنایع گروه دانشیار 3

 ایران  تهران، رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه

 مسئول مکاتبات:

hrangavar@yahoo.com 

 30/09/94تاریخ دریافت: 
 14/02/95تاریخ پذیرش: 

 

 

 مقدمه
 سیمان، فلزات،همچون  مختلف صنايع شدر به توجه با

 محصوالت جايگاه حفظ برای ،... و پلیمری مواد سرامیک،

 و كیفیت افزايش جز راهی مواد اين با رقابت در چوبی

ی هافراورده مکانیکی هایمقاومت افزايشخصوص به

 مهم اهداف از يکی بنابراين؛ ندارد چوبی وجود مختلف

 توان افزايش اخیر، هایدهه در چوب صنايع در مهندسی

 چوبی هایفراورده مکانیکی هایمقاومت بهبود و باربری

 با باالتر هایمقاومت به يابیدست برای تالش واست 

 در جهانی سطح در مختلف هایروش و مواد از استفاده

كه به  یمهم مواد هایيژگیاز و يکی. [1] است انجام حال

رفتار وابسته به زمان  گیرند،یتحت بار قرار م یمدت طوالن

mailto:hrangavar@yahoo.com
mailto:hrangavar@yahoo.com
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 یرتعب 1است كه از آن به خزش تحت بار ثابت هاآن

شکل وابسته به زمان ماده تحت بار  ییر. خزش، تغشودیم

تحت بار قرار  یمواد به مدت طوالن یثابت است. وقت

و مواد  شوندیم شکل ییربا گذشت زمان دچار تغ گیرندیم

. دهندیبروز م یمختلف یمختلف، تحت بار رفتارها

 ابتدا گیرد،می قرار بار زير دائمیطور به چوب كهیهنگام

 افزايش با سپس و دهدمی رخ آن ناگهانی شکل تغییر

 خزش اثر. يابدمی افزايش( خزش) شکل تغییر زمان،

 برای. شود ديده كجی يا و خمیدگیصورت به تواندمی

 د،گیرمی قرار بار تحتمرورزمان به كه هايیسازه در مثال،

 خیز ياشکل  ییرتغ مانند هايیپديده عضو، خستگیبراثر 

 نگرشی با چوبی هایفراورده كردن تقويت. افتدمی اتفاق

 بلکه پردازدمی هامقاومتباال بردن  بهتنها نه چندجانبه

 گام محصوالت سازیمقاوم درصدد نوين روشیعنوان به

 ودننم تقويت مختلف هایروش از استفاده با. داردیبرم

 كل، در و مکانیکی هایويژگی توانمی چوبی، هایفراورده

 [.1] بخشید بهبود عضو در را بار تحمل ظرفیت

 از توانیم كتابخانه یهاقفسه ساخت در كهيیازآنجا

 يک هر رفتار نمود، استفاده چوبی مركب یهافراورده انواع

 یجهدرنت و بوده متفاوت خزش برابر درها فراورده اين از

 مصالح نوعها برحسب قفسه عمر تقلیل و ايداریپ

 از الزم آگاهی ترتیب بدين. كرد خواهد فرقكاررفته به

 امریها قفسه ساخت در چوبی مركب مواد از يک هر رفتار

 .رسدیم نظر به ضروری

 چوب كه است اين بر فرض چوبی یهاسازه طراحی در

طور هب تنش تحت آن مکان تغییر و است االستیک یاماده

 سطح در عملی مقاصد اكثر ير است. برایپذبرگشت كامل

 توانینم را چوب اما است درست فرض اين كم یهاتنش

 يژهوبه و چوب. دانست االستیکكاماًل  ماده يک

 پالستیک رفتار با عناصری از آن مركب یهافرآورده

. گويندیم االستیک ويسکو مواد گونهينا به. اندشدهیلتشک

 بار تحت زمان به وابسته مکان تغییر االستیک دموا در

 خود اول حالت به ماده بار حذف از پس و ندارد وجود ثابت

 زمان با ثابت بار تحت االستیک ويسکو مواد. گرددیبرم

 از بعد. كنندیم حاصل مکان تغییر اولیه مقدار از بیش

 برگشت( اولیه خیزمقدار ) مکان آنی تغییر حذف نیرو،

                                                           
1 Creep 

 يجتدربه یری(تأخخزش ثانويه )خزش  قسمت و كندیم

 نمونه در مکان ويسکوز )دائم( تغییر و كندیم برگشت

 .[2] گذاردیم باقی

MDF مختلف  يطدر شرا یچوب وقتخردهو تخته

. كندیدر خواص آن بروز م ییراتیتغ گیردیكاربرد قرار م

 ینبر مقاومت اتصاالت ب یمنف یرمثالً جذب رطوبت تأث

 یهاضخامت و كاهش مقاومت ییرارد و موجب تغد یافال

 محصوالت ط،يشرا از یاریدر بسو  شودیتخته م

 طيشرا و بار معرض در یچوب یهاچندسازه ازشده ساخته

 یریچشمگطور ها بهآن شکل كه رندیگیم قرار یطیمح

 .[3] كندیم رییتغ

 را چوبی یهاچندسازه خزشی رفتار مختلف محققان

طی پژوهشی  (2012) همکاران و Najafiاند. كرده ارزيابی

 خزش یپارامترها همه بر بارگذاری سطح كه نمودند بیان

 دارای یهاتخته در خزش پارامترهای همچنین. استمؤثر 

 فاقد و مالمینه روكش با یهاتخته از كمتر طبیعی روكش

 بررسی به( 2011) همکاران و Mohebby .[4] بود روكش

 با شده مسلح متوسط دانسیته برفی تخته خزشی رفتار

 بررسی اين نتايج. پرداختند مصنوعی و فلزی یهاشبکه

 تخته خمشی مقاومت و االستیسیته مدول كه داد نشان

 چشمگیریطور به فلزی یهاشبکه با شدهيتتقو فیبر

 درها تخته اين خیز میزان همچنین. يابدیم افزايش

 و مصنوعی هایشبکه با شدهيتتقو یهاتخته با مقايسه

 و Ebrahimi .[5] است كمترمراتب به معمولی فیبر تخته

 یتهدانس با فیبر تخته خزشی رفتار (2014) همکاران

 دماهای و نسبی رطوبت شرايط تحت (MDF) متوسط

 با كه داد نشان نتايج بررسی. كردند را بررسی مختلف

 خیز و نسبی خزش میزان نسبی رطوبت و دما افزايش

 خزشی مدول كهیدرحال يافت، افزايش هاونهنم نهايی

 و باالتر دمای و نسبی رطوبت در كرد. پیدا كاهش

. است بیشتر تغییرات اين باالتر، بارگذاری سطح همچنین

 رطوبت به نسبی خزش كه گرفتند نتیجه همچنینها آن

 برعکس،. دارد بیشتری حساسیت دما با مقايسه در نسبی

 بیشتر خزشی مدول بر نسبی رطوبت با مقايسه در دما

 بیشتر تغییرات اين باالتر بارگذاری سطح در كه دارد تأثیر

 خمشی خزش ( سازوكار1997) Linو  Chen .[6] است

 با تجاری فیبر تخته و چوبخردهتخته نوع 10 بلندمدت



  1395 پايیز، 3، شماره هفتممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
439 

 نوع . چهارقراردادند یموردبررس را دهانه وسط در بارگذاری

 نتايج .بود شده پوشانیده بلوط روكش با هاتخته اين از

 بلوط روكش بارگذاری، ماه چهار مدت در كه داد نشان

 [.7] داد كاهش را هاتخته نسبی خزش و آنی مکان تغییر

Fernandes (1998تغییر ) های پانل بلندمدت شکل 

 متناوب رطوبتی شرايط تحت را چوبخردهتخته

 متوسط دانسیته فیبر تخته با را آن و داده قرار یموردبررس

 سطح افزايش با كه رسیدند نتیجه اين به و كردند مقايسه

 زمان طی در شکل تغییر درصد و شکست بارگذاری، نتايج

 برابر، بارگذاری سطح در همچنین و داد خواهد رخ كمتری

 سنگین نیمه فیبر تخته از چوبخردهتخته شکل تغییر

 فیبر تخته پانل خزشی سازوكار همچنین آنان .است كمتر

 با متناوب رطوبتی شرايط در را روكش بدون سنگین نیمه

 مورد بودند، شده روكش مالمینه كاغذ با كه يیهاپانل

 اثر مالمینه روكش كه نتیجه گرفتند و قراردادند مقايسه

 و Zhou[.8] دارد هاپانل خزش سازوكار بر دارییمعن

 خمشی خزش رفتار بر چسب نوع یرتأث (2001همکاران )

 چگالی فیبر تخته نوع چهار و چوبخردهتخته نوع دو

 دمای و نسبی رطوبت درصد 95 تا 65 شرايط در متوسط

 را خمشی بیشینه بار درصد 10 تحت سلسیوس، درجه 20

 در نسبی خزش كه دريافتند آنانقراردادند  یموردبررس

 از كمتر فرم آلدهیدفنل  و مالمین چسب دارای یهاتخته

[. 9] است فرم آلدهید رهاو چسب دارای یهاتخته

 ديگری پژوهش در (2012) همکاران و Zhou همچنین

 كه كردند بیان و بررسی را MDF خمشی رفتار بر دما اثر

 مدول و گسیختگی مدول كاهش سبب دما افزايش

 (2007همکاران ) و Haygreen [.10]شود یم االستیسیته

 ترطوب تغییر با را چوبخردهتخته خمشی خزش سازوكار

 كه داد نشان آنان تحقیق نتايج كردند. بررسی نسبی

 نسبی رطوبت باالترين به ترحساس هاتخته خزشی سازوكار

 [.11]گیرند یم قرار آن در هاتخته كه است

كه از مطالعات صورت گرفته مشخص است، یطوربه

های خیز تدريجی )خزش( از خصوصیات مهم فراورده

ها هايی اين فراوردهكه بر كاربرد ن استمركب چوب 

یرگذار است. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر تأث

های مركب، نوع یر نوع فراوردهتأثبررسی و تجزيه تحلیل 

ها و در پوشش دهی سطح اين فراورده مورداستفادهروكش 

های كتابخانه برای نوع اتصال طبقه به زير سری در قفسه

 ات كتابخانه بود.انتخاب يک تیمار مناسب در ساخت طبق

 

 هاروشو  مواد
 واقعیاندازه به دستیابیمنظور بهدر اين مطالعه 

 یهاكتابخانه كتابخانه از 15به تعداد  كتابخانه، یهاقفسه

ی كتاب هاقفسهی مختلف مراجعه شد و ابعاد هادانشگاه

 یریگاندازه پارامترهای یری گرديد. میانگینگاندازه هاآن

 شده ارائه 1 جدول در یموردبررسی هاكتابخانهشده از 

 .است

 هاکتابخانه در شده یریگاندازه یپارامترها میانگین -1 جدول

 طبقات تعداد (mm) طبقه هر ارتفاع (mm) عرض (mm) )عمق( پهنا  

 6 350 1000 300  نیانگیم

      

 وها آن روی پوشش و اولیه ماده نوع كهيیازآنجا

 از كتابخانه بدنه به طبقات زيرين اتصاالت نوع همچنین

 بررسی اين در لذااست  آن تدريجی خیز برمؤثر  عوامل

 صفحه نوع: از بودند عبارتشده گرفته نظر در متغیر عوامل

 و تختهچوب خرده: تختهشامل سطح دو در چوبی فشرده

 در سه سطح صفحات پوشش متوسط، نوع دانسیته با فیبر

 بدون و وعی )مالمینه(مصن روكش راش، طبیعی روكش

: شامل طبقات سری زير اتصال روكش و عامل سوم نوع

 جداشدنی. اتصال ثابت و اتصال

 نئوپان پارس كارخانه از چوبخردهتخته پانل های

 كیلوگرم 660 دانسیته با و متریلیم 16 ضخامت با نشتارود

 از( MDF) متوسط دانسیته با فیبر تخته ومترمکعب  بر

 16 ضخامت با( كاسپین) خزر چوب عصناي كارخانه

. شد تهیهمترمکعب  بر كیلوگرم 730 یتهدانس و متریلیم

 یهافراورده از يک هر مالمینه و طبیعی روكش یهانمونه

. گرديدند تهیهها كارخانه همان از نیزذكرشده  مركب

بررسی رفتار خزشی  برای یازموردن كتابخانه یهاقفسه

 طبقات .شدند ساخته 1 جدول به توجه با نیز هاطبقات آن

 250× 20×20 ابعاد به چوبی سری زير روی بر كتابخانه
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. گرفتند قرار بود شده وصل قفسه بدنه به كه متریلیم

 میزان روی بر بدنه به طبقه اتصال نوع یرتأث بررسی برای

 بدون طبقه) یجداشدن شکل دو اين اتصال به خیز،

 یجدانشدن و( ردگییم قرار سری زير روی بر چسبیدن

 استات وينیل پلی چسب با سری زير روی بر طبقه)

 (.1 شکل) گرديد استفاده( شودیم ثابت و چسبانده
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی و طبقه با اتصال جداشدنشده. به ترتیب از چپ به راست: زیر سری، طبقه با اتصال  چسبیده طبقه و سری زیر طبقه ،سری زیر -1شکل 

 ثابت

در خصوص میزان بار آمده عمل هاییبررس به توجه با

 روی بر وارده بار میزان ،بر روی طبقات كتابخانه واردشده

 وسط در كه شد گرفته نظر در كیلوگرم 5/23 طبقه هر

 انجام شرايط. گرديد اعمال وزنه ییلهوسبه و طبقات

 دمای شرايط متوسط با و كتابخانه داخل در هايشآزما

 درصد 45±5 نسبی طوبتر و سلسیوس درجه 3±20

 .شد انجام

 میکرومتر از خاص زمان در خزش یریگاندازه برای 

 دقت و متریلیم 20 حداكثر خواندن توانايی با( سنج خیز)

 برسنج  یزخ يا میکرومتر. گرديد استفاده متریلیم 01/0

 وسط دهانه در در نمونه زير در و شد بسته ایيهپا روی

 فواصل در میزان خزش. شدند داده قرار بارگذاری محل

 ساعت 741 ،(هفته يک) ساعت 168 ،24 ،12 ،1 زمانی

 قرار( موردمطالعه ساعت 3720) نهايی خزش و( ماه يک)

 خیز( ساعت 3720) روز 155 گذشت از پس. گرفت

 به خیز مشاهدات یآورجمع و ماند ثابت يباًها تقرنمونه

 وهنح ومورداستفاده  سنج خیز 2 شکل. رسید پايان

 از حاصل تیمارهای 2 جدول. دهدیم نشان را یریگاندازه

 آن اختصاری عالئم ها ومختلف و سطوح آن عوامل تركیب

 12ها آن سطوح و متغیر عوامل تركیب از. دهدیم نشان را

 .شد انجام تکرار چهار تیمار هر از كه آمد دست به تیمار

 
 خیز یریگاندازهسنج مورداستفاده به همراه نحوه  یزخ -2 شکل
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 ی آنکدگذاربه همراه  هاآن سطوح و متغیر عوامل از حاصل تیمارهای -2جدول 

 تیمار اختصاری نام اتصال نوع روكش نوع اولیه ماده

 MDF.N.F ثابت طبیعی متوسط یتهدانس با فیبر تخته

 MDF.N.D متحرک طبیعی متوسط یتهدانس با فیبر تخته

 MDF.A.F ثابت مصنوعی سطمتو یتهدانس با فیبر تخته

 MDF.A.D متحرک مصنوعی متوسط یتهدانس با فیبر تخته

 MDF.W.F ثابت روكش بدون متوسط یتهدانس با فیبر تخته

 MDF.W.D متحرک روكش بدون متوسط یتهدانس با فیبر تخته

 Pb.N.F ثابت طبیعی چوبخردهتخته

 Pb.N.D متحرک طبیعی چوبخردهتخته

 Pb.A.F ثابت مصنوعی چوبخردهتخته

 Pb.A.D متحرک مصنوعی چوبخردهتخته

 Pb.W.F ثابت روكش بدون چوبخردهتخته

 Pb.W.D متحرک روكش بدون چوبخردهتخته

MDF =متوسط،  یتهدانس فیبر با تختهPbچوب، خرده= تختهNیعی،= روكش طب Aی،= روكش مصنوع W ،بدون روكش =F طبقه ثابت و =D =طبقه 

 متحرک

MDf: Medium density fiberboard; Pb: Particleboard; N: Natural veneer; A: Artificial veneer; W: Without venner; F: Fixed 

venner; D: Detachable veneer 

 با یتصادفكاماًل  طرح قالب درآمده دستبه جينتا

 ماده نوع) ریمتغ عامل سه با ليفاكتور شيآزما از استفاده

 هایانگینم سهيمقا و انجام( اتصال نوع و روكش نوع ه،یاول

 نيبد. گرفت صورت دانکن دامنه چند آزمون قيطر از

 زیخ بر ریمتغ عوامل و متقابل مستقل یرتأث بیترت

 .شدند لیتحل درصد 95 نانیاطم سطح در یجيتدر

 

 بحث و جینتا
 و مستقل یرتأث یآمار یلتحل يهحاصل از تجز نتايج

مركب  یها فراروده يجیتدر یزبر خ متغیر لعوام متقابل

 داده نشان 4و  3 یهاجدول در تحقیق اين در یموردبررس

 اثر كه دهدیم نشان واريانس تجزيه جدول. است شده

 اتصال نوع و روكش نوع مركب، یهافراورده نوع مستقل

 درصد 95 اطمینان سطح در خزش میزان برشده استفاده

و  3 یهااز جدول كهیطوربه ینن. همچاست بوده داریمعن

متقابل نوع فراورده مركب، نوع  یرمشخص است تأث 4

روكش و نوع اتصال بر خزش طبقات كتابخانه در ساعات 

 است. داریمختلف معن

 
 ساعت 24 و 12 ،1 هایزمان طی در کتابخانه طبقات خیز بر متغیر عوامل متقابل و مستقل اثر چندگانه واریانس تحلیل نتایج -3جدول 

 خیز تدريجی

 متغیر عوامل
 ساعت 24 ساعت 12 ساعت 1

 مجموع

 مربعات

F sig مجموع 

 مربعات

F sig مجموع 

 مربعات

F sig 

مركب فراورده نوع  5/11 20460 * 041/0 51/11 30040 * 021/0 5/11 30038 *036/0 

 022/0 * 57846 3/44 018/0 * 58647 3/44 032/0 * 40056 1/45 روكش نوع

2/1 اتصال نوع  2198 0/011 * 0/1  2497 0/033 * 0/1  2749 0/018 * 

× فراورده مركب  نوع

 نوع اتصال× نوع روكش
7/0  669 0/038 * 62/0  816 0/038 * 3/0  513 0/038 * 
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 3720و  744، 168ی هازمان طیطبقات کتابخانه در  خیزبر  یرچندگانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغ یانسوار یلتحل یجنتا -4جدول 

 ساعت

 درصد 95 یناندر سطح اطم داریی* معن

 

بر خزش  یمركب چوب یهااثر نوع فراورده 3شکل 

 یهافراورده از يک هر درساعات مختلف  یطبقات در ط

. دهدیم نشان را تحقیق اين درموردمطالعه  چوبی مركب

 با فیبر تخته خزش میزان شودیم مالحظه كهطور همان

 درچوب خردهتخته خزش با مقايسه در متوسط دانسیته

 به جهتو باكمتر است.  ی،موردبررس مختلف ساعات طی

با  یبرتخته ف ساعت( 3720نهايی ) خزش میزان 3 شکل

با  مقايسه در كه متر بودیلیم 58/7 متوسط یتهدانس

 است. كمتر درصد 5/18چوب خردهتخته

 

 
 ساعت 3720و  744، 168، 24، 12، 1 از بعدبر خزش  یاثر نوع فراورده مرکب چوب -3 شکل

 خزش میزان بر چوبی مركب صفحات روكش نوع اثر

 شده ارائه 4 شکلدر  یموردبررس مختلف ساعات از بعد

 ينخصوص كمتر ينا درمشخص است  كهیطور. بهاست

در  یعیروكش شده با روكش طب یهاخزش را تخته یزانم

 یزانم ترتیب ينداشتند. بد ریساعات مختلف بارگذا یط

مركب روكش شده با روكش  یهافراورده يیخزش نها

 یهافراورده با مقايسه در كه بود ترمیلیم 59/6 یعیطب

 4/33روكش  بدوندرصد و  3/43 ینهمركب با روكش مالم

 درصد كمتر است.

 خیز تدريجی

 متغیر عوامل

 ساعت 744 ساعت 168
 (يی)خزش نهاساعت  3720

مجموع 

 مربعات
F sig 

مجموع 

 مربعات
F sig 

مجموع 

 مربعات
F sig 

8/12 مركب فراورده نوع  35733 0/019 * 8/12  35733 0/019 * 8/12  35733 0/019 * 

9/45 روكش نوع  64048 0/043 * 9/45  64048 0/043 * 9/45  64048 0/043 * 

/99 اتصال نوع  2781 0/026 * 99/  2781 0/026 * 99/0  2781 0/026 * 

نوع × فراورده مركب  نوع

 نوع اتصال× روكش
51/0 717 0/017 * 51/0 717 0/017 * 51/0 717 0/017 * 
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 ساعت 3720و  744، 168، 24، 12، 1نوع روکش بر خزش بعد از  اثر -4 شکل

ها بر نوع اتصال طبقه به بدنه كتابخانه اثر بررسی نتايج

 درساعت  3720و  744، 168، 24، 12، 1 طیخزش 

 شکل اين در كهطور همان .است شده آورده 5 شکل

بود كه از  یحداقل مقدار خزش در حالت شودیم مشاهده

 در( سری زير روی بر طبقه چسباندناتصال ثابت )

مقدار خزش  ثابت اتصالشود. در  استفادهطبقات كتابخانه 

اتصال  يسهكه در مقا آمدبه دست  متریلیم 09/8 يینها

 كمتر درصد 5/4آن  يینها خیز یزانطبقه، م یجداشدن

 است.

 
 ساعت 3720و  744، 168، 24، 12، 1بر خزش بعد از  بدنه به طبقهاثر نوع اتصال  -5 شکل

مختلف  یمارهایت يیخزش نها يسهمقا 6 شکل

مالحظه  كهطور . هماندهدیرا نشان م یموردبررس

ند یشترين روب یموردبررس یمارهایت یدر تمام شودیم

و  به دست آمد ساعت 240حدود  تامقدار خزش  افزايشی

به  توجه. با ين زمان روند افزايش خزش كاهش يافتبعدازا

طبقات حاصل از  را يیشکل فوق حداكثر خزش نها

( 67/10)بدون روكش با اتصال متحرک  چوبخردهتخته

 و افزايش خزش یزان روند تغییرمبه خود اختصاص داد. 

كاهش زيادی  هاتخته تمامی برای تساع 3720 از بعد

 كمترين ماند. ثابت يباًتقريافته و در برخی از تیمارها 

شده از یهتهطبقات كتابخانه  ترتیب در به نهايی خزش

تخته فیبر با روكش طبیعی و اتصال ثابت و متحرک به 
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به دست آمد. همچنین در  45/6و  42/6ترتیب با مقادير 

( و 63/6یعی و اتصال ثابت )با روكش طب چوبخردهتخته

( نیز بعد از تخته فیبر دانسیته متوسط 88/6متحرک )

 كمترين میزان خزش مشاهده شد.

 
 ساعت( 3720ی )موردبررسی تا خزش نهایی ساعات مختلف بارگذار طی یموردبررس یمارهایخزش ت یسهمقا -6 شکل

( نشان داد كه اثر 4و  3جدول آنالیز واريانس )جدول 

ل عوامل متغیر بر خیز طبقات كتابخانه در طی متقاب

ساعت  3720 و 744 ،168 ،24 ،12 ،1های مختلف زمان

اثر  7دار بود. شکل یمعندرصد  95در سطح اطمینان 

متقابل نوع صفحه فشرده چوبی، نوع پوشش صفحات و 

نوع اتصال طبقات به زير سری را بر خیز نهايی )خیز بعد 

ی آن به روش بندگروهمراه ساعت( تخته به ه 3720از 

 شودیمالحظه م كهطور هماندهد. یمدانکن نشان 

 تخته مركب فراورده به مربوط یز نهايیخ یزانم كمترين

 ثابت اتصال و طبیعی روكش با متوسط دانسیته با فیبر

 یشترينب يگراز طرف د است. سری زير روی بر طبقه

 دونبچوب خردهتخته از حاصلخزش در طبقات  یزانم

 ارتباطيندرا .آمد دست به جداشدنی اتصال و روكش

 طبیعی روكش با فیبر تخته طبقات از جنس يیخزش نها

 یشترينبا ب يسهبود كه در مقا متریلیم 41/6 ثابت اتصال و

 روكش بدون MDFو  چوبخردهمربوط به تخته كهخزش 

درصد كمتر  33و  67 یببه ترت بود یبا اتصال جداشدن

 است.
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 نهایی خزش بر اتصال نوع و روکشمرکب، نوع  یهامتقابل نوع فراورده یرتأث -7 شکل

 چوبی فشرده صفحات خزش بررسی از حاصل نتايج

 روكش با متوسط دانسیته با فیبر تخته وچوب خردهتخته

عنوان به جداشدنی و ثابت اتصاالت با و مصنوعی و طبیعی

 سرعت بارگذاری یابتدا در كه داد نشان كتابخانه طبقات

 خزش افزايش سرعت زمان گذشت با و بود زياد خزش

ی هاتختهسرعت خزش در تمامی  .يافت كاهش

ساعت  240ی در اين تحقیق پس از گذشت موردبررس

 3720بارگذاری كاهش يافت اما روند خیز تدريجی تا 

بنابراين خزش مرتبط با تیمارهای ؛ ساعت ادامه داشت

توان به دو مرحله تقسیم نمود. یمی را موردبررسمختلف 

 به بارگذاری از پس ساعت 240 تا كه خزش اول مرحله

. بود كاهنده شیبی افزايش خیز دارای و انجامید طول

 زمان پايان تا و اول مرحله از پس كه خزش دوم مرحله

 ثابت و كم شیب دارای و انجامید طول به خزش آزمايش

كاماًل  خزشی آن ررفتا بر چوبی فرآورده نوع اثر. است

 دانسیته با فیبر تخته چوبی فرآورده بطوريکه بود محسوس

چوب خردهتخته به نسبت كمتری خزش دارای متوسط،

انسجام  كه حاكی از آن استآمده دستبه نتايج. است بوده

 از بیشتر MDF چوبی فرآورده ماتريس در فیبرها بین

 ماست ويژه سطح يا تماس نقاطچوب است. خردهتخته

 باعث و شده بیشتر در اين فراورده چوبی چوب الیاف

 بهبود باعث یجهدرنت شودیمالیاف  بیشتر یرفتگدرهم

 .شودیممیزان مقاومت در برابر خزش تخته 

 برابر در راش روكش با شده روكش یهاتخته مقاومت

 تغییر میزان و بوده توجهقابل دارییصورت معنبه خزش

 روكش با شده روكش چوبی اتصفح در خزش و آنی شکل

 Linو  Chen. است هاتخته ديگر از كمتر (راش) طبیعی

چوب خردهتخته خزش بر روكش نوع یرتأث ( نیز در1997)

 طبیعی روكش باچوب خردهتخته خزش كه دادند نشان

 كمتر روكش بدونچوب خردهتخته از دارییطور معنبه

دارد  مطابقت پژوهش اين نتايج با كاملطور به كه است

[7.] Najafi نشان خود مطالعه در نیز (2012) همکاران و 

 روكش با شده روكشچوب خردهتخته خزش كه دادند

 مصنوعی روكش با شده روكش یهاتخته از كمتر طبیعی

ی هاروكشساختار  به توجه با .[4]است  روكش بدون و

مواد رنگی و  ،كه كاغذ آغشته شده به رزين مصنوعی

باشند مقامت خوبی در برابر خمش نداشته و یم حفاظتی

 خزش ين باعثبنابرارا خم نمود  هاآنتوان یمی راحتبه

 گرديده طبیعی روكش به نسبت مصنوعی روكش بیشتر

 به چسب نفوذ مقدار كهينا به توجه با اين بر عالوه. است

 مصنوعی روكش از بیشتر طبیعی روكش یهابافت درون

 و شده روكش با چسب خط بهتر دهایپیون باعث لذااست 

 طبیعی روكش یجهدرنت و دارد پی در بهتری انسجام

 طرف از. است داده نشان را بیشتری خزش به مقاومت

 بیان خود مطالعه ( در2005) colakoglu و Nemli ديگر

 طبیعی روكش با شده روكشچوب خردهتخته كه نمودند

 به سبتن بیشتری مقاومت خمشی و االستیسیته مدول
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 یهاروكش با شده روكش و روكش بدون یهاتخته

 عوامل از كه[ 12] دارد( چسب با شده آغشته) مصنوعی

 روكش یهاتخته در خزش میزان بودن كم بر یرگذارتأث

 .است طبیعی روكش با شده

همچنین اتصال ثابت طبقات بر روی زير سری با 

 تربیش درگیری استفاده از چسب پلی وينیل استات باعث

 يیجاجابه باعث یجهدرنت گرديده كتابخانه بدنه با طبقات

 یجداشدن اتصال به نسبت كمتر خزش يتدرنها و كمتر

 .است گرديده
 

 گیرییجهنت
 شامل چوبی مركب فراورده نوع یرتأث حاضر مطالعه در

 نوع اثر متوسط، دانسیته با فیبر تخته وچوب خردهتخته

 و روكش نبدو تخته و مالمینه طبیعی، روكش

 دو به كه كتابخانه بدنه به طبقه اتصال نوع همچنین

 طبقات خزش بر بود جداشدنی و ثابت اتصال صورت

 اين بیانگر هایبررس نتايج. گرفت قرار یموردبررس كتابخانه

 بر یتوجهقابل یرتأث یموردبررس عوامل تمامی كه بود

 خزش میزان كمترين كهیطوربه داشتند. طبقات خزش

 با متوسط دانسیته با فیبر تخته از حاصل بقاتط در

 توانیم ترتیب بدين. بود ثابت اتصال و طبیعی روكش

 یهاقفسه عمر طوع افزايشمنظور به كه نمود توصیه

 است الزمها آن از بیشتر چه هر یوربهره و كتابخانه

 دانسیته با فیبر تخته از استفاده با راها قفسه اين طبقات

 شده باشند، داده پوشش طبیعی روكش با كه متوسط

 طبقات اين نصب طريقه بهترين همچنین. نمود استفاده

ها( آن كردن ثابتها )آن چسباندن ،هاآن سری زير روی بر

 .استاستات  وينیل پلی چسب یلهوسبه
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SSttuuddyy  oonn  lloonngg  tteerrmm  ccrreeeepp  ooff  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ccoommpprreesssseedd  wwoooodd  sshheeeettss  uusseedd  

iinn  lliibbrraarryy  sshheellvveess  

  
Abstract 

In this study, the creep behaviors of composite panels used in 

library shelves were investigated. For this purpose, two types 

of wood-composite panels (medium density fiberboard and 

particleboard), and three types of covering including synthetic 

laminates, natural veneer, and without cove, as well as two 

types of wood joints (fixed and detachable) were used. 

Dimensions of the book-shelves were in actual shelf size, that 

is, 1,000 × 300 mm. Totally, 48 shelf specimens were 

prepared. For the creep test, a 23.5 kg loading level was 

applied in the center part of the shelves. Measurements on the 

creep behavior were carried out over 155 days at different 

intervals. Results indicated that the type of wood-composite 

as well as the type of veneer had statistically significant effect 

on the creep behaviors of panels. The lowest creep was 

observed in MDF panels. Moreover, those panels covered 

with natural veneer demonstrated significantly lower creep 

values. The type of joint also had a significant effect on the 

creeping behavior of the shelves, though not as conspicuous 

as the type of panels and veneers. Based on the results of the 

present research project, it is suggested that in order to 

increase the service life of library shelves it would be better to 

produce the shelves from MDF panels covered with natural 

veneers; these shelves should be fixed on supports.    

Keywords: creep, MDF, particleboard, veneer, wood-

composite panels. 
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