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  مبلمان راحتیمبلمان راحتیمختلف در قاب مختلف در قاب   اعضایاعضای  بابا  شدهشده  ساختهساختهاتصال منگنه اتصال منگنه   مقاومت انفصالیمقاومت انفصالیتعیین تعیین 

 

  

 چکیده

 دار،یو  توج هوای اتصال )چوو  رتو     ینوع اعضا یرتأث یپژوهش بررس ینهدف از ا
( و حضوور چبو    م ور یلیم ۲۱و  ۲۱تخ   چندال و چو  صنوبر(، طول نفوذ منگن  )

تده بوا منگنو  در ج وت     اتصال ساخ   یانفصال )با چب  و بدون چب ( بر مقاومت
اتصال در حضوور و   هاینمون  یو فرع یاصل یعمود بر سطح و لب  بوده است. اعضا

 تحوت  و تودند  م صو   هو   بو   منگن  دهندهاتصال یک یل وس عدم حضور چب  ب 
اتصوال،   ینشان دادند ک  اعضوا  یجدر لب  و سطح قرار گرف ند. ن ا یانفصال بارگذاری

توده بوا    اتصال ساخ   یبر مقاومت انفصال دارییمعن یرق نفوذ و حضور چب  تأثعم
 هایمنگن  در ج ت عمود بر سطح نببت ب  اتصال انفصالی مقاومت. اندمنگن  دات  

طوول نفووذ مقاوموت     یشبوده است. بوا افو ا   یش رتده در ج ت عمود بر لب  ب ساخ  
مون اژ تده بوا حضوور    هایاتصال ینفصالو مقاومت ا یابدیم یشاتصال اف ا یانفصال

 هوای بوود. اتصوال   یشو ر مون واژ توده بودون چبو  ب     هوای چب  نببت ب  اتصوال 
 یعملکورد ب  ور   یگرنببت ب  دو نوع عضو د داری توج هایتده با چو  رت   ساخ  

تده با چو  صنوبر نببت بو  تخ و  چنودال     اتصال ساخ   یانم یندات   است و در ا
در ج ت عموود بور سوطح     یمقاومت انفصال ی انم ینداتت. باالتر ییش رمقاومت ب

(N2326(  و لب )N1265مربوط ب  اتصال )هوای توده از چوو  رتو      سواخ    هوای  
 بوده است. م ریلیم ۲۱با حضور چب  و عمق نفوذ  داری توج

اتصال  ی،مبلمان راح  ی،مقاومت انفصال دار،ی توج هایچو  رت  : يکلید واژگان

 .ن ، چو  صنوبرمنگ

 

 1یصادق ملک

 *2ینجف یکاظم یدسع

 3یمیقنبر ابراه

 4یمحمد غفران
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 مقدمه
، مقاوم، زيبا و ايمن   بادوامبرای ساخت مبلمان راحتی 

داشت  اطالعات درباره بارهای وارد بر سازه و نحنوه ووزينع   

 ، يكیرو ازاي . ها در اجزاء سازه و اوصاالت آن الزم استآن

 هدهنداوصال و اوصاالت از استفاده در ملزومات وري مهم از

 و اسنتاوككی  یبارهنا  محاسنبه راحتی  مبلمان هایسازه در

 ،(فشناری  كششنی، ) محنوری  نكروهای بخصوص دينامككی

بنننابراي  ووجننه بننه  ؛[4-1] باشننندمننی خمشننی و برشننی

مبلمنان راحتنی   استحكام و دوام در كنار زيبايی و كنارايی  

كنننندنان همچنننك  مصننر . دارای اهمكننت فننراوان اسننت

ننو    ونري   بنادوام و  ونري  كنم دهنند مح مبلمان ورجكح می

 قرار دهند. مورداستفادهمبلمان را 

در  مورداسنتفاده  پنذير  آسنك  هنای  وري  اوصالاز مهم

 و L صورت به سر سربهای سازه مبلمان راحتی، اوصال نوشه
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T ا و هن  نبشنی  هنا، پنك  چنوبی،   ، پنك  هاشكل با انوا  مكخ

مبنل  اسنكلت   1شكل . [1-5] هستندها مكخ منگنه ويژه به

 نكروهنای  زير شكل T و L اوصاالتراحتی سه نفره ساده با 

 .دهدوارده را نشان می

 

 [3وارده ]زیرنیروهای سه نفره یراحتمبلمان  اسکلت T و Lای اتصال گوشه -1شکل 

 

ی صنعت مبلمان راحتی در عصر با ووجه به جايگاه ويژه

ص موجود در طراحنی و سناخت؛   حاضر و در جهت رفع نواق

دستكابی به اطالعات الزم برای محاسبات طراحنی آن   ويژه به

جنويی در منواد اولكنه، زمنان سناخت و      با ووجنه بنه صنرفه   

های پژوهشی فراواننی در منورد   بخصوص زيبايی سازه والش

 هننای مختلننج انجننام شننده اسننت  دهننندهاوصننال و اوصننال

سهولت  نگنه به دلكلدهنده مدر اي  مكان اوصال .[11-13]

 ،در سناخت بناال  و همچننك  سنرعت عمنل     در ايجاد اوصال

قنرار   مورداسنتفاده ای در قاب مبلمان راحتی نسترده طور به

ننو    ين  در منورد ا  یمختلفن  یپژوهش هایوالشو  نكردمی

 .[6] اسنت در حنال انجنام    ياو  دهنده به انجام رسكدهاوصال

 ونثیكر د را بنر روی  خنو  هنای پژوهشبسكاری از پژوهشگران، 

منگننه بنا    دهننده و وعنداد اوصنال   اعضای اوصال، طول نفوذ

نتكجنه وحقكن     انند. مركنز سناخته  چس  و بدون چس  مت

Zhang  وSkipper(5115 )هننای بننا  داد كننه نونننه  نشننان

 بكشنتری را بنرای اوصنال   مقاومنت انفصنالی    دانسكته بكشتر

هنت  منگننه در ج مقاومنت انفصنالی    و نند كايجاد می منگنه

هنا  الكنا  اسنت. آن  بنا   موازیجهت  عمود بر الكا  بكشتر از

منگننه در هنر دو   مقاومنت انفصنالی   همچنك  دريافتند كنه  

 داریمعننی  طنور  به منگنهجهت با افزايش قطر و عم  نفوذ 

همكنناران  و Wangنتناي  پنژوهش    .[14] يابنندمنی افنزايش  

اوصنال منگننه در   مقاومت انفصنالی  كه  ندنشان داد (5117)

OSB  بكشنتر از   ور يكنواختبه دلكل داشت  پروفكل دانسكته

و همكناران   Erdil.[15] استو وخته فكبر  وخته خرده چوب

 مقاومننت OSBو نشننان داد كننه در وختننه چننندال ( 5113)

درصند   51 وقريبنا   در جهت عمود بنر سنطح  منگنه انفصالی 

از  شنده  ساختههای داری اوصالوان نگهو و لبه استبكشتر از 

و  است OSBاز  شده ساختههای خته چندال بكشتر از اوصالو

افنزايش   اوصال دو برابرمقاومت انفصالی با استفاده از چس  

 Knudson و Wang. در وحقكقننی مشننابه   [16] يابنند مننی 

مقاومنت انفصنالی     منگنه بنر  دهندهوعداد اوصال ایر( 5115)

ها آن. كردند بررسی را چندال وخته از شده ساختههای اوصال

مقاومت انفصنالی   دهنده بروعداد اوصال ایرنزارش كردند كه 

 Demirel ووسن   شنده  انجامقكقات حو .[17] استچشمگكر 

در  شنده  وعبكنه  منگننه  دهننده بر روی وعداد اوصال( 5115)

مبلمنان راحتنی    هنای اوصنال جانبی بنر روی   برابر بار برشی

كه  دمشخص كر های مختلجدانسكته اب OSB از شده ساخته

ظرفكت وحمل وننش   و دانسكته دهندهبا افزايش وعداد اوصال

 Tu[. در همنك  زمكننه   11] يابند منی افنزايش  برش جنانبی  

و ظرفكننت وحمننل ونننش بننرش انفصننالی  مقاومننت( 5111)

بنا منگننه و چسن  را در     شده وقويتفاق زبانه  جانبی اوصال

بررسنی   و وختنه چنندال   OSB از شده ساختهمبلمان راحتی 

و ظرفكت وحمل وننش  مقاومت انفصالی  كهنشان داد  و كرد

 OSBوختنه چنندال نسنبت بنه     بنا   شده ساخته برش جانبی

 كنه بكشتر است. همچنك  مشاهدات اي  پژوهشگر نشان داد 

منگنه ظرفكنت   دهندهبا استفاده از چس  و بخصوص اوصال

 [.11] يابدفاق زبانه افزايش می وحمل ونش اوصال
 شنده  مهندسی چندسازههای فرآورده اخكرا ، استفاده از

، پاينداری  بكنی پكشی كم، رفتار قابل وابكدنبه دلكل  چوب

هنای  )نره(، وولكد وختنه  متمركز ابعاد باال، عدم وجود عك 

ای های اليهككفكت باال فرآوردهو  با ابعاد بزرگ و استاندارد

 چندسازهدر مقايسه با چوب ماسكو باعث عرضه بكشتر اي  



  1316بهار ، 1، شماره هشتممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
59 

 اسنت شنده   مبلمنان  هایدر ساخت سازهاختمانی چوبی س

هنا  چند نو  مختلج از فنرآورده  ها چندسازهاي   [.51-55]

 ایالينه  چندسنازه ووان به چنوب  شوند كه میرا شامل می

LVL
LSL ایهای اليه، چوب رشته1

هنای  ، چنوب رشنته  5

PSLموازی 
OSL دارهنای ووجكنه  و چوب رشنته  3

اشناره   4

 PSLو  LVL بنه نسنبت   OSL هاردهنمود. از بك  اي  فرآو

و  باككفكنت ور و چنون از منواد اولكنه    به دلكل قكمت پايك 

استفاده در صنايع ديگر  غكرقابل های ديگرنونهارزش كم و 

. الزم بنه  انند  قرارنرفتنه  موردووجهشوند، بكشتر ساخته می

شبكه هم هسنتند   OSLو  OSBذكر است كه فرايند وولكد 

هنا  دهندهونش اوصال و اوصال ولی سفتی و ظرفكت وحمل

 وختنه در مقايسنه بنا    [.53] است OSBبكشتر از  OSLدر 

از  LVL و چنندال  وختنه  كنه  اي ، با ووجه به LVL و چندال

شنوند امكنان اسنتفاده از    های چوبی حاصل منی اوصال اليه

بننابراي    ؛ها وجود نندارد ها در وولكد اي  فرآوردهمازاد اليه

های مبلمان راحتی نسنبت  خت قابدر سا OSLاستفاده از 

وواند هزينه وولكد را كاهش داده می LVL وبه وخته چندال 

ونوان از  می درنتكجه .آورد وجود بههای بكشتری را و مزيت

هنای بناال نكناز    های در مواردی كه به مقاومنت اي  فرآورده

 ای با ظرفكت وحمل ونش بكشتراست، استفاده كرد و سازه

چنوبی   هنای  فنرآورده وارده نسبت به سناير   در برابر بارهای

اوصناالت و   ی( بررس5117) Wang. به دست آورد ذكرشده

 هنای  چندسنازه در سناخت   مورداسنتفاده  هایدهندهاوصال

LSL  وOSL  مبلمنان  كه برای قاب سازه مواد اول عنوان بهرا

، در پنژوهش حاضنر بنا    رو ازاي  .[54]كرد  كشنهادپ یراحت

منگنه و استفاده روزافزون آن  دهنده لاوصاووجه به اهمكت 

 كفكنت ك در یننوآور  یدر راسنتا و در صنايع وولكد مبلمان 

مقاومت  راحتی، صنعت مبلمانی بخصوص محصوالت داخل

 چندسنازه  در ساخت اوصاالت بنا  دهندهاي  اوصالانفصالی 

چننوبی صنننوبر   از نونننه شننده سنناخته OSL سنناختمانی

بنا   شنده  ساختهت مشابه اوصاال با قرار نرفت و موردبررسی

 مقايسه شد.چوب ماسكو و وخته چندال صنوبر 

 

 هامواد و روش
 مواد

بنرای وهكنه    Populus deltoidesاز چوب صنوبر نوننه  

اسنتفاده   OSLاعضای چوبی اوصال و مناده اولكنه سناخت    

چنوبی   از نوننه  شنده  سناخته الينه(   11) الوخته چند شد.

از كارخاننه ارومكنه    متنر مكلنی  11اسمی ضخامت صنوبر با 

طنول   بنا  النج(  5)شكل  دوپايهوهكه نرديد. از مكخ منگنه 

دهننده اسنتفاده   اوصنال  عنوان به مترسانتی 5/3 و 3اسمی 

نكل يپلی و  از نو ساخت اوصاالت مورداستفادهچس   شد.

چسنن  اوره فرمالدهكنند از كارخانننه ( بننود. PVAc) اسننتات

كه شد و پن   وه OSL ساختبرای  در شهر قزوي  آبشكنه

قنرار   موردبررسنی آن  هنای از انتقال به آزمايشگاه، ويژننی 

و اوره  پلننی ونكننل اسننتات هننای چسنن  نرفننت. ويژنننی

 آورده شده است. 1در جدول فرمالدهكد 

 اعضای اتصال چوبیتهیه 

هنای صننوبر بنا اسنتفاده از اره ننواری عمنودی        بكنه نرده

راش و شركت بهسازان صنايع چوب ايران وبنديل بنه چهنار ون    

ونار و فاقند معاين  رويشنی     وبديل به الوار شدند. النوار راسنت  

كنی همنان شنركت ونا     انتخاب و سپ  در كوره چوب خشک

درصند خشنک شندند. سنپ       15ونا   1رسكدن بنه رطوبنت   

شده وهكه شندند.  اعضای اوصال با ابعاد موردنظر از الوار خشک

1534مصرفی یها چسبمشخصات  -1جدول 
 

 نوع چسب
 مواد جامد

)%( 
pH 

 ای شدنزمان ژله

 )ثانیه(

 یدماویسکوزیته در 

C˚02)سانتی پوآز( 

وزن مخصوص 

 C˚02 یدمادر 

 09/1 002 95 9 92 داوره فرم الدهی

 25/1 - - 9 92 نیل استاتیپلی و

                                           
1 Laminated Veneer Lumber 

2 LaminetedStrand Lumber 

3 Parallel Strand Lumber 

4 Orinted Strand Lumber 
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 OSL فرایند ساخت

های با ضنخامت  روكش نكر وراشهبا استفاده از دستگاه 

و بنا اسنتفاده از   وهكنه  از چنوب صننوبر    مترمكلی 1اسمی 

 5ووس  فرش متحرک )ووری سكمی( ونا   وونلی ك  خشک

ووسن    وولكدشنده هنای  الينه سنپ   درصد خشک شدند. 

 15و طنول   5هنای بنا پهننای    نكووك ( بنه وراشنه  ) قكچی

بنا   آون كارناهی درها متر بريده شدند. سپ  وراشهسانتی

ساعت قنرار   1به مدت  نراد سانتیدرجه  111حدود  دمای

جهنت   .درصد برسند 5وا  1شدند وا به رطوبت حدود  داده

ای ها، از يک دستگاه چسن  زن اسنتوانه  چس  زنی وراشه

بنا ووجكنه راسنتای    ی چس  خنورده  هاوراشه .استفاده شد

متنر  سنانتی  51×51دسنتی در ينک قالن      صورت بهطولی 

آزمايشنگاهی وحنت   پنر    دستگاهووس  و شده  ريزی اليه

بننر  ككلننونرم 51و فشننار  رادنن  سننانتیدرجننه  171دمنای  

پر  شدند. نو  چس   دقكقه 11متر مربع به مدت سانتی

درصد  11فرم الدهكد و مقدار مصر  آن اوره  مورداستفاده

 بر مبنای وزن خشک وراشه بود.

 مکانیکیخواص و  دانسیته یریگ اندازه

مقاومت برشی منوازی  خواص مكانككی شامل و  دانسكته

صننوبر  ب چنو سكته و مقاومت خمشی با الكا ، مدول االستك

. نكنری شندند  انندازه  ASTM D 143 اسنتاندارد بنر اسنا    

 االستكسنكته مندول   مقاومنت خمشنی و   ،دانسكتههمچنك ، 

OSL     1137 اسنتاندارد و وخته چندال بنر اسناASTM D 

 موازی با سنطح  و OSLبا الكا   مقاومت برشی موازی  كوعك

 5456ASTM ارهایاسنتاند مطاب  با به وروك  وخته چندال 

D 15466 وISO  [.51-55]انجام شده است 

 در سطح و لبه اتصالمقاومت انفصالی 

با  در لبه و سطحمقاومت انفصالی برای به دست آوردن 

و  ب 5 شنكل مطاب   دو اوصال مختلجدهنده منگنه اوصال

 پنژوهش مطناب  بنا   ساخته شند. ابعناد اعضنای اوصنال     ج 

Zhang  وQuin (5111 )اوصننال. [7] شنندرفننت نظننر ن در 

در جهت عمود  منگنهمقاومت انفصالی آزمون  رایمربوط ب

 11×11 ابعادبه  یعضو افق يک عضوشامل دو  اوصالبر لبه 

 بنود  متنر یسنانت  5×15عضو قائم به ابعاد  يکو  مترسانتی

دو عضو به  یدارا سطحمقاومت انفصالی آزمون  اوصال یول

هر دو عضو  ماده برای از يکكه  متر بودیسانت 5×51ابعاد 

 شنده  ساختهاز اوصال  ینمائ 4. در شكل ستفاده شدا اوصال

 جهنت عمنود بنر   در  منگننه مقاومت انفصالی  یبررس یبرا

 ارائه شده است. لبهسطح و 

هنای  دهننده برای سرهم كردن اعضاء اوصنال از اوصنال  

 متنر سنانتی  5/3 و 3طنول اسنمی    مكخ منگننه دوپاينه بنا   

برای وقويت كردن اوصال منگنه، در  استفاده شد. همچنك 

( PVAc) نكمننی از اوصنناالت از چسنن  پلننی ونكننل اسننتات

ی هنا نموننه استفاده شند. پن  از انجنام عملكنات مونتنا ،      

شده با چس  پلی وينكل استات برای سنخت شندن    ساخته

 .دمای محنك  قنرار نرفتنند   در  ساعت 54 مدت هبچس  

 منندلوسننكله دسننتگاه آزمننون مكننانككی     اوصنناالت بننه 

151Zwick/Roell Z      مورد آزمنون قنرار نرفتنند. سنرعت

 Quin و Zhang مطاب  بنا پنژوهش   mm/min5/5 یبارنذار

 (N)داكثر )حنن نكننرویكننزان م[ و 7] شنند ونظننكم( 5111)

Pmax )شند.  نكنری ت انندازه شكست اوصاال یبرا موردنكاز 

و عمود بنر سنطح   نحوه اعمال بار در هر دو حالت  3شكل 

 دهد.ان میاوصال را نش لبه

 

 (ج( و عمود بر سطح )بمنگنه در جهت عمود بر لبه )مقاومت انفصالی برای  شده ساختههای و اتصالیه دوپامیخ منگنه  )الف( -0شکل 

 ج ب الف
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 الف(                                                             ب(

الف( جهت عمود بر لبه ب( عمود بر سطح منگنهمقاومت انفصالی  نحوه اعمال بار در آزمون -0شکل   

 

 آماری وتحلیل یهتجز
سنطح   3) نتاي  از آزمون فاكتوريل ووحلكل وجزيهبرای 

دو سطح بنا و   ×م  نفوذ منگنه عسطح  5×نو  عضو اوصال

 اسنتفاده شند.   وصنادفی  كنامال  در قال  طرح بدون چس ( 

در سطح  مقاومت انفصالی وكمار برای بررسی 15 درمجمو 

در لبه حاصل  مقاومت انفصالیبررسی  وكمار نكز برای 15و 

كنه در   وكنرار( سناخته شند   ) اوصنال  5شد و در هر وكمار 

 .آورده شده است موردبررسیهای متغكر 1جدول 

 هدر آزمون مقاومت انفصالی اتصال منگن یموردبررسهای متغیر -0جدول 

 اتصال اعضای نوع حضور چسب نوع بارگذاری طول نفوذ منگنه

 با چس  عمود بر سطح 15
 دارهای ووجكه چوب رشته

 بدون چس  عمود بر لبه 17

 با چس  عمود بر سطح 15
 وخته چندال

 بدون چس  عمود بر لبه 17

 با چس  عمود بر سطح 15
 چوب صنوبر

 بدون چس  عمود بر لبه 17

 

بنرای وعكنك  اخنتال      دوطرفنه وجزيه وارينان    آنالكز

داری وكمارها انجام شد و در صنورت معننی  داری بك  معنی

 بنندی  ننروه مقايسنه و  از آزمون چند دامننه دانكن  بنرای    

بننا  محاسننبات آمنناریكلكنه   هننا اسننتفاده نردينند.مكنانگك  

 انجام شد. SPSS افزار نرم

 

 نتایج و بحث
، OSLمكنانككی  مكانگك  دانسنكته و خنواص    5جدول 

دانسنكته و  بكشتري  دهد. چوب و وخته چندال را نشان می

ديننده  OSL از شننده سنناختهخننواص مكننانككی در اعضننای 

شنود، در مقايسنه بنا    كه مشناهده منی   نونههمان .شود می

چنوب صننوبر بنا ووجنه بنه دانسنكته كمتنر         وخته چندال،

مقاومت برشی موازی با الكا  بكشتری دارد. آننالكز وجزينه   

حضنور  دهد كه اینر مسنتقل   نشان می (3جدول واريان  )

 مقاومت انفصنالی ، عم  نفوذ و نو  اعضای اوصال بر چس 

 15 اعتمناد منگنه در جهت عمود بر سطح و لبه در سنطح  

اینر  دار بوده است. بنر اسنا  همنك  جندول،     درصد معنی

منگننه در   مقاومت انفصنالی  بر، موردمطالعهمتقابل عوامل 

امننا اخننتال   اسننتداری سننطح، معنننیجهننت عمننود بننر 

منگننه   مقاومت انفصالیها در داری در ایر متقابل آن معنی

 شود.در جهت عمود بر لبه مشاهده نمی
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 های مکانیکی اعضای اتصالدانسیته و برخی از ویژگی -0جدول 

 برش موازی با الیاف

(N/mm
0
) 

 برش خط چسب

(N/mm
0
) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(GPa) 

 دانسیته

(g/cm
0
) 

 اعضای اتصال

 دارهای ووجكه چوب رشته 75/1 1/16 1/154 - 6/7

 وخته چندال عمود بر الكا  41/1 3/4 4/41 1/1 -

 وخته چندال موازی بر الكا  41/1 7/5 1/55 5/5 -

 چوب صنوبر 43/1 65/7 1/51 - 7

 

 

 لبه.منگنه در جهت عمود بر سطح و مقاومت انفصالی جدول تجزیه واریانس  -4جدول 

اتصال منگنه عمود بر سطحمقاومت انفصالی   

Sig F منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات 

111/1  15/1116  نو  چس  1 61/5151511 

111/1  76/556 13/1313611  (mm) عم  نفوذ 1 

111/1  اعضای اوصال نو  5 11/1536441 43/513 

111/1  (mm) عم  نفوذ ×چس  حضور 1 55/147141 55/55 

111/1  اعضای اوصالنو   ×چس  حضور 5 36/11775 16/1 

115/1  اعضای اوصالنو   ×(mm) عم  نفوذ 5 16/66535 43/11 

111/1  اعضای اوصال نو  ×(mm) عم  نفوذ ×چس  حضور 5 55/35171 15/6 

 منگنه عمود بر لبه اتصالمقاومت انفصالی 

111/1  نو  چس  1 55/156451 76/17 

111/1  (mm) عم  نفوذ 1 61/364614 31/41 

111/1  اعضای اوصالنو   5 16/744711 55/14 

151/1  (mm) عم  نفوذ ×چس  حضور 1 55/451 15/1 

743/1  اعضای اوصال نو  ×چس  حضور 5 11/5641 31/1 

555/1  اعضای اوصالنو   ×(mm) عم  نفوذ 5 11/5351 61/1 

475/1  اعضای اوصالنو   ×(mm) عم  نفوذ ×چس  حضور 5 11/6751 77/1 

 

 مقاومنت انفصنالی  اعضای اوصال بنر  نو   وثیكر 4شكل 

را نشنان  اوصنال  در جهنت عمنود بنر سنطح و لبنه       منگنه

 مقاومنت انفصنالی  ، شودمی همشاهد كه نونههماندهد.  می

 هنا اوصنال  مقاومت انفصالیاز  OSL از شده ساخته هااوصال

كنه   بكشتر اسنت با وخته چندال و چوب صنوبر  شده ساخته

بافننت  و وننوان دانسننكته بكشننتردلكننل اينن  مسنن له را مننی

 كنه  نسنبت داد و مقاومت برشی موازی با الكنا    ور متراكم

 .شودمیاعضای اوصال ی بكشتر منگنه در باعث درنكر

و وختنه چنندال بعند از     OSLاوصال منگنه در  5شكل 

شنود در  طور كه مشاهده می دهد. همانآزمون را نشان می

ته چندال منگنه از عضو اوصال بكرون كشكده شده است وخ

 61منگننه وسنلكم شنده اسنت )در بنكش از       OSLولی در 

شده با و بدون چس (. نتاي  منذكور   درصد اوصاالت ساخته

( و 1175) Ebrahimi (5116 ،)Eckelman هننایبننا يافتننه

Taj ( 5111و همكاران) [. اين   13،15،5] خنوانی دارد هم

مننت برشننی و دانسننكته را عامننل اصننلی  پژوهشننگران مقاو

شده با پك  در برابر بنار كششنی    های ساختهمقاومت اوصال

 اند.دانسته
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 داری در جهت عمود بر سطح و لبهاثر مستقل اعضای اتصال بر توان نگه -4ل شک
 

 
ب(         الف(                                                       

  OSLاتصال منگنه بعد از آزمون، الف( تخته چندال ب(  -9شکل 

 .منگنه شکسته است های یهپایکی از  OSLدر  شود یمکه مشاهده  طور همان

 

سنطح و لبنه نكنز نشنان      در مقاومت انفصنالی  مقايسه

عمنود بنر    یراسنتا منگننه در   مقاومت انفصالی كهدهد  می

عمود  یدر راستاعمود بر لبه است. بكشتر از راستای  سطح

 ينه، عبور كرده و هنر ال  یمتوال هایيهاز ال منگنهبر سطح، 

در  منگنهنفوذ ولی  .كندیبه كشش مشاركت م ومتدر مقا

ينا خن    اغل  در وس  ضخامت  اعضای اوصاللبه  یراستا

راستا ممك   ي در ا منگنه بنابراي  ؛نكردیصورت مچس  

. نتناي   (6 شنكل ) را قطع نكند هدوالي يا يک از كشاست ب

و  Eckelman (1115) ،Zhang هنای بنا يافتنه   آمده دست به

Quin (5111) و Erdil ( نكننز مطابقننت 5113همكنناران ) و

 .[16،7،3] دارد

وثیكر عم  نفوذ بر مقاومت انفصالی منگننه در   7شكل 

دهند. بنا   جهت عمود بر سطح و لبنه اوصنال را نشنان منی    

ومت انفصالی منگننه افنزايش يافتنه    افزايش عم  نفوذ مقا

 17است. مكانگك  مقاومت انفصالی منگننه بنا عمن  نفنوذ     

متر در جهت عمنود  مكلی 15متر نسبت به عم  نفوذ مكلی

درصد بكشتر بود. دلكنل   51و  35بر سطح و لبه به وروك  

دهننده و  ونوان سنطح ومنا  بكشنتر اوصنال     اي  امر را می

فنننوذ منگننننه  اعضنننای اوصنننال بنننا افنننزايش عمننن  ن  

و  Zhang(،5111و همكنننننناران ) Eckelmanدانسننننننت.

Skipper(5115 و )Maleki نتننناي   (5113) و همكننناران

شنده بنا عمن  نفنوذ      های ساختهمشابهی را در مورد اوصال

 [.1،14،4] دهنده نزارش كردندبكشتر اوصال
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 چسب در جهت عمود بر لبه و خطه یک الی از منگنه دهنده اتصالنفوذ  -9شکل 

 

 

 در جهت عمود بر سطح و لبهمقاومت انفصالی اثر مستقل عمق نفوذ بر  -9ل شک

 
در منگننه   مقاومت انفصنالی چس  بر  وثیكر 1شكل در 

نشنان داده شنده اسنت.     اوصالجهت عمود بر سطح و لبه 

هننای اوصننال مقاومننت انفصننالی  مكننزان ب  شننكل،مطننا

بنه وروكن  در   چسن    بدون نسبت بهبا چس   شده ساخته

 درصد بكشتر بود. 17 و 15جهت عمود بر سطح و لبه 

 

 در جهت عمود بر سطح و لبه مقاومت انفصالیاثر مستقل چسب بر  -5شکل 
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بنا چسن  در جهنت     شنده  سناخته های شكست اوصال
عمود بر سطح بكشتر در اعضای اوصال رخ داده است. دلكل 

و  چننسبندنی بناال  قاومنت برشنی،   ووان به ماي  امر را می

های مونتنا  شنده   اوصال العاده فوق خ  چس وحمل ونش 
 1با چس  نسبت به بدون چسن  ربن  داد كنه در شنكل     

 شده ساختههای در اوصال كه درحالینشان داده شده است. 
در جهت عمود بر لبه، شكست در خ  چس  اوفاق افتناده  

 ين  چسن  از طر  كنه  عننوان كنرد  ووان ، میرو ازاي است. 
ر باعنث  اين  امن   كند؛ینفوذ م اعضای اوصالداخل  وخلخل

اعضنای اوصنال   لبنه   كاهش حجم چس  و خ  چسن  در 

كناهش اسنتحكام اوصنال دارد.    در  مهمنی نقش  شود ومی
شكست  ممك  است ازمبلمان  یوخري  سازه كه ازآنجايی
  هنگام اسنتفاده از چسن    ايبنابر ،شودشرو   شاناوصاالو

وحمنل وننش خن  چسن       تكن ظرفنتا  اوصاالت، برای مو
عنث افنزايش چشنمگكر    بكشتر از وننش وارده شنده كنه با   

بننر اسننا  نتنناي  مشننابهی  شننود.مننیمقاومننت اوصنناالت 
و  Kahvand(،5113و همكننناران ) Malekiهنننای  يافتنننه

و  Oktaee، (5111)همكناران   و Altun ،(5115همكاران )
 .[11،11،1،1] استنزارش شده  (5113همكاران )

 
 (ج)                                                           ب( )                                                            الف()  

 ب صنوبر( چوب( تخته چندال ج OSL) الف با چسب شده ساختههای شکست اعضای اتصال هایی ازنمونه -5شکل 

 

مقاومت قابل نو  چس  و عم  نفوذ بر ایر مت 11شكل 
را نشنان  در جهت عمنود بنر سنطح و لبنه     منگنه  انفصالی

در ( N5131)دهند. بكشنتري  مكنزان مقاومنت اوصنال       می
متنر و  مكلنی  17جهت عمود بر سطح بنا چسن  و اروفنا     

جهت عمود بنر   در( N141) اوصالوري  مكزان مقاومت  كم
متر مربوط اسنت.  مكلی 15دون چس  با اروفا  ب اوصال لبه

مقاومنت  مقندار   متنر، مكلنی  17 بنه  15 ازبا وغككنر اروفنا    
و بندون   بنا چسن    شنده  ساختههای وصالا منگنه انفصالی

درصند   31و  33چس  در جهت عمود بر سطح به وروك  
 منگننه  مقاومنت انفصنالی  مقدار همچنك ،  يابد.افزايش می

و بندون چسن  در جهنت     با چس  شده ساختههای اوصال
 يابد.درصد افزايش می 51و  56عمود بر سطح به وروك  

 

در جهت عمود بر سطح و لبهمقاومت انفصالی اثرات متقابل چسب و عمق نفوذ بر  -12شکل   
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مقاومنت  اوصنال بنر    ننو  عضنو  عم  نفوذ و متقابل  ایر

 نشان 11منگنه در عمود بر سطح و لبه، در شكل  انفصالی

 در( N1173)داده شده اسنت. بكشنتري  مكنزان مقاومنت     

OSL مقاومنت ونري  مكنزان   متنر و كنم  مكلنی  17ا اروفا  ب 

(N711) متنر مربنوط   مكلنی  15با اروفنا    وخته چندال، به

مقندار   متنر، مكلنی  17 بنه  15 از عم  نفنوذ است. با وغككر 

 ،OSLجهنت عمنود بنر لبنه     در  وروك به  مقاومت انفصالی

درصند افنزايش    56و  17،55و چوب صننوبر   چندالوخته 

بنه وروكن  در جهنت     مقاومت انفصنالی . همچنك ، يابدمی

 31، 11و چوب صننوبر   چندال، وخته OSLعمود بر سطح 

 يابد.درصد افزايش می 53و 

 

در جهت عمود بر سطح و لبهمقاومت انفصالی  اثرات متقابل عمق نفوذ و اعضای اتصال بر -11شکل   

 

 نو  چسن  و اعضنای اوصنال، بنر     متقابل یرا 15 شكل

طنور كنه   همنان  دهند. منگنه را نشان می مقاومت انفصالی

هنای  بنه اوصنال  ، بكشتري  مكزان مقاومت شودمشاهده می

و  ا چس  در جهت عمنود بنر سنطح   ب OSLاز  شده ساخته

با وختنه   شده ساخته هایوري  مكزان مقاومت، به اوصالكم

 مربوط است.ود بر لبه در جهت عم بدون چس چندال 

 

 در جهت عمود بر سطح و لبهمقاومت انفصالی اثر متقابل چسب و اعضای اتصال بر  -10شکل 
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هنای مونتنا  شنده بنا     مكانگك  مقاومت انفصالی اوصال

هنای مونتنا    چس  در جهت عمود بر لبه نسبت به اوصنال 

، وخته چندال و چوب صنوبر بنه  OSLشده بدون چس  در 

درصند بكشنتر بنوده اسنت. مقاومنت       11و  11،15وروك  

های مونتا  شده با چس  در جهت عمود بنر  انفصالی اوصال

های مونتنا  شنده بندون چسن  در     سطح نسبت به اوصال

OSL و  151، 66و چوب صننوبر بنه وروكن      چندال، وخته

هنای  يابند. مقاومنت انفصنالی اوصنال    درصد افزايش می 71

و حالت بنا چسن  و بندون    شده با چوب صنوبر در د ساخته

را  دلكنل اين  امنر   كنه   بكشتر اسنت چندال  وختهاز  چس 

ور، چس  خوری بهتنر و  ووان احتماال  به بافت يكنواخت می

 مقاومت برشی بكشتر چوب نسبت به وخته اليه نسبت داد.

 

 گیرینتیجه
در علنم مهندسنی بنه معننای بناال بنردن        سازی مقاوم

 یای وارده است كه الزمنه مقاومت يک سازه در برابر نكروه

با مقاومت مناس   یهادهندهو اوصالمواد اولكه  انتخابآن 

هنای  اوصال كهنتاي  اي  پژوهش نشان داد مشخص است. 

ی صنوبر و وخته ی چوب، نسبت به نونهOSLبا  شده ساخته

مقاومننت  .بكشننتری بننود مقاومننت انفصننالیچننندال دارای 

در دو حالت  وب صنوبرچ با شده ساختههای اوصال انفصالی

 درنتكجنه  .بكشتر اسنت  چندال وختهاز  عمود بر سطح و لبه

از چوب صنوبر  شده ساخته OSL،در مقايسه با وخته چندال

منواد   عنوان بهوواند جايگزي  مناسبی برای چوب ماسكو می

از  OSL. سناخت  اولكه در ساخت قاب مبلمان راحتی باشد

و كنم ككفكنت و    شارز كنم هنای  های وند رشد، چوبنونه

وواند به منديريت اصنولی كناربرد    می ونها نهضايعات چوبی 

ووانند ينک مناده اولكنه     چوب در كشور منجر شود بلكه می

كنندنان مبلمان كشور قرار دهد مناس  را در اختكار وولكد

را وولكند   بنادوام كه بتوانند مبلمنان بنا ككفكنت مناسن  و     

ا در اي  بخش نشان هداده ووحلكل وجزيههمچنك ،  نمايند.

های مونتا  شنده بنا چسن     اوصال مقاومت انفصالی كهداد 

بدون چس  بكشتر بنود و   های مونتا  شدهنسبت به اوصال

در هنر دو   استحكام اوصال يشباعث افزا طول نفوذ افزايش

نهايتا  با ووجه بنه آنچنه در بناال نفتنه شند       شود.یمجهت 

و كارنناه  هنا  خاننه كار نكری نمود كهنتكجه چنك  ووان می

 یجزئ ككراتبا وغ ووانندیمبلمان م ی درزمكنه كدیوول های

بنه   مورداسنتفاده  یچوب یو نو  ماده دهندهابعاد اوصالدر 

از  یادعا بخشن  ي . نواه ايابند دست ورمقاوم كاربس ایسازه

در  متنری كلیم ككروغ یحاضر است كه حت ك در وحق ي نتا

مقاومت انفصالی  كرچشمگ فزايشا باعث دهندهاندازه اوصال

 .تاس شده منگنه
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DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooffwwiitthhddrraawwaall  rreessiissttaanncceeooff  ssttaappllee  jjooiinnttss  ccoonnssttrruucctteedd  wwiitthh  vvaarriioouuss  

mmeemmbbeerrss  ooff  uupphhoollsstteerreedd  ffuurrnniittuurree    

  

  

Abstract 

The goal of this study was to investigate the effects of joints 

members type (oriented strand lumber, plywood and poplar 

wood), penetration deep of staple (12 and 17mm), and 

adhesives (with or without) on face and edge withdrawal 

resistance of joints fabricated with staple. The main and 

secondary members of experimental specimens were joined 

together by one staple and were tested under withdrawal load 

test of face and edge.The results showed that joint member, 

penetration deeps and adhesive significantly influence the 

withdrawal resistance. Staple withdrawal resistance in the 

face was higher than that in the edge. Staple holding 

resistance increased with the increase of penetration deep and 

the withdrawal resistance of joints fabricatedby adhesive was 

higher than those without adhesive. The joints made by 

oriented strand lumber exhibited better performance than 

other two members and joints made with poplar wood had 

higher resistance than plywood joints. The highest face

(2326N) and edge (1265N) withdrawal resistances were 

obtained from joints prepared from oriented strand lumber 

with adhesive and17mm penetration deep.  

Key words: oriented strand lumber, withdrawal resistance, 

upholster furniture, staple joint, poplar wood. 
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