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تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساختهشده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نوع اعضای اتصال (چوو رتو هوای توجیو دار،
یلیم ور) و حضوور چبو
تخ چندال و چو صنوبر) ،طول نفوذ منگن ( ۲۱و  ۲۱م 
(با چب و بدون چب ) بر مقاومت انفصالی اتصال ساخ تده بوا منگنو در ج وت
عمود بر سطح و لب بوده است .اعضای اصلی و فرعی نمون های اتصال در حضوور و
اتصالدهنده منگن بو هو م صو تودند و تحوت

عدم حضور چب ب وسیل یک
بارگذاری انفصالی در لب و سطح قرار گرف ند .ن ایج نشان دادند ک اعضوای اتصوال،
یداری بر مقاومت انفصالی اتصال ساخ توده بوا
عمق نفوذ و حضور چب تأثیر معن 
منگن دات اند .مقاومت انفصالی منگن در ج ت عمود بر سطح نببت ب اتصالهای
ساخ تده در ج ت عمود بر لب بیش ر بوده است .بوا افو ایش طوول نفووذ مقاوموت
اتصالهای مون اژ تده بوا حضوور

ییابد و مقاومت انفصالی
انفصالی اتصال اف ایش م 
چب نببت ب اتصوالهوای مون واژ توده بودون چبو بیشو ر بوود .اتصوالهوای
ساخ تده با چو رت های توجی دار نببت ب دو نوع عضو دیگر عملکورد ب وری
دات است و در این میان اتصال ساخ تده با چو صنوبر نببت بو تخ و چنودال
مقاومت بیش ری داتت .باالترین می ان مقاومت انفصالی در ج ت عموود بور سوطح
( )N2326و لب ( )N1265مربوط ب اتصالهوای سواخ توده از چوو رتو هوای
یلیم ر بوده است.
توجی دار با حضور چب و عمق نفوذ  ۲۱م 
واژگان کلیدي :چو رت های توجی دار ،مقاومت انفصالی ،مبلمان راح ی ،اتصال
منگن  ،چو صنوبر.

مقدمه
برای ساخت مبلمان راحتی بادوام ،مقاوم ،زيبا و ايمن
داشت اطالعات درباره بارهای وارد بر سازه و نحنوه ووزينع
آنها در اجزاء سازه و اوصاالت آن الزم است .ازاي رو ،يكی
از مهموري ملزومات در استفاده از اوصاالت و اوصالدهنده
در سازههای مبلمان راحتی محاسنبه بارهنای اسنتاوككی و
دينامككی بخصوص نكروهای محنوری (كششنی ،فشناری)،
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برشننی و خمشننی مننیباشننند []4-1؛ بنننابراي ووجننه بننه
استحكام و دوام در كنار زيبايی و كنارايی مبلمنان راحتنی
دارای اهمكننت فننراوان اسننت .همچنننك مصننر كنننندنان
مبلمان ورجكح میدهنند محكنمونري و بنادوامونري ننو
مبلمان را مورداستفاده قرار دهند.
از مهموري اوصالهنای آسنك پنذير مورداسنتفاده در
سازه مبلمان راحتی ،اوصال نوشهای سربهسر بهصورت  Lو
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 Tشكل با انوا مكخها ،پنك هنا ،پنك چنوبی ،نبشنیهنا و
بهويژه مكخ منگنهها هستند [ .]1-5شكل  1اسنكلت مبنل

راحتی سه نفره ساده با اوصاالت  Lو  Tشكل زير نكروهنای
وارده را نشان میدهد.

شکل  -1اتصال گوشهای  Lو  Tاسکلت مبلمان راحتی سه نفرهزیرنیروهای وارده []3

با ووجه به جايگاه ويژهی صنعت مبلمان راحتی در عصر
حاضر و در جهت رفع نواقص موجود در طراحنی و سناخت؛
بهويژه دستكابی به اطالعات الزم برای محاسبات طراحنی آن
با ووجنه بنه صنرفهجنويی در منواد اولكنه ،زمنان سناخت و
بخصوص زيبايی سازه والشهای پژوهشی فراواننی در منورد
اوصننال و اوصننالدهننندههننای مختلننج انجننام شننده اسننت
[ .]13-11در اي مكان اوصالدهنده منگنه به دلكل سهولت
در ايجاد اوصال و همچننك سنرعت عمنل بناال در سناخت،
بهطور نستردهای در قاب مبلمان راحتی مورداسنتفاده قنرار
مینكرد و والشهای پژوهشی مختلفنی در منورد اين ننو
اوصالدهنده به انجام رسكده و يا در حنال انجنام اسنت [.]6
بسكاری از پژوهشگران ،پژوهشهنای خنود را بنر روی ونثیكر
اعضای اوصال ،طول نفوذ و وعنداد اوصنالدهننده منگننه بنا
چس و بدون چس متمركنز سناختهانند .نتكجنه وحقكن
 Zhangو  )5115(Skipperنشننان داد كننه نونننههننای بننا
دانسكته بكشتر مقاومنت انفصنالی بكشنتری را بنرای اوصنال
منگنه ايجاد میكنند و مقاومنت انفصنالی منگننه در جهنت
عمود بر الكا بكشتر از جهت موازی بنا الكنا اسنت .آنهنا
همچنك دريافتند كنه مقاومنت انفصنالی منگننه در هنر دو
جهت با افزايش قطر و عم نفوذ منگنه بهطنور معننیداری
افنزايش منیيابنند [ .]14نتناي پنژوهش  Wangو همكنناران
( )5117نشان دادند كه مقاومت انفصنالی اوصنال منگننه در
 OSBبه دلكل داشت پروفكل دانسكته يكنواختور بكشنتر از
وخته خرده چوب و وخته فكبر است [ Erdil.]15و همكناران
( )5113نشننان داد كننه در وختننه چننندال و  OSBمقاومننت
انفصالی منگنه در جهت عمود بنر سنطح وقريبنا  51درصند

بكشتر از لبه است و ووان نگهداری اوصالهای ساختهشنده از
وخته چندال بكشتر از اوصالهای ساختهشده از  OSBاست و
با استفاده از چس مقاومت انفصالی اوصال دو برابر افنزايش
مننیيابنند [ .]16در وحقكقننی مشننابه  Wangو Knudson
( )5115ایر وعداد اوصالدهنده منگنه بنر مقاومنت انفصنالی
اوصالهای ساخته شده از وخته چندال را بررسی كردند .آنها
نزارش كردند كه ایر وعداد اوصالدهنده بر مقاومت انفصنالی
چشمگكر است [ .]17وحقكقات انجامشنده ووسن Demirel
( )5115بر روی وعداد اوصالدهننده منگننه وعبكنهشنده در
برابر بار برشی جانبی بنر روی اوصنالهنای مبلمنان راحتنی
ساخته شده از  OSBبا دانسكتههای مختلج مشخص كرد كه
با افزايش وعداد اوصالدهنده و دانسكته ظرفكت وحمل وننش
برش جنانبی افنزايش منیيابند [ .]11در همنك زمكننه Tu
( )5111مقاومننت انفصننالی و ظرفكننت وحمننل ونننش بننرش
جانبی اوصال فاق زبانه وقويتشده بنا منگننه و چسن را در
مبلمان راحتی ساختهشده از  OSBو وختنه چنندال بررسنی
كرد و نشان داد كه مقاومت انفصالی و ظرفكت وحمل وننش
برش جانبی ساخته شده بنا وختنه چنندال نسنبت بنه OSB
بكشتر است .همچنك مشاهدات اي پژوهشگر نشان داد كنه
با استفاده از چس و بخصوص اوصالدهنده منگنه ظرفكنت
وحمل ونش اوصال فاق زبانه افزايش میيابد [.]11
اخكرا ،استفاده از فرآوردههای چندسازه مهندسی شنده
چوب به دلكل وابكدنی كم ،رفتار قابل پكشبكنی ،پاينداری
ابعاد باال ،عدم وجود عك متمركز (نره) ،وولكد وختنههنای
با ابعاد بزرگ و استاندارد و ككفكت باال فرآوردههای اليهای
در مقايسه با چوب ماسكو باعث عرضه بكشتر اي چندسازه
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انفصالی اي اوصالدهنده در ساخت اوصاالت بنا چندسنازه
سنناختمانی  OSLسنناختهشننده از نونننه چننوبی صنننوبر
موردبررسی قرار نرفت و با اوصاالت مشابه ساخته شنده بنا
چوب ماسكو و وخته چندال صنوبر مقايسه شد.

چوبی ساختمانی در ساخت سازههای مبلمنان شنده اسنت
[ .]55-51اي چندسازهها چند نو مختلج از فنرآوردههنا
را شامل میشوند كه میووان به چنوب چندسنازه الينهای
 ،1LVLچوب رشتههای اليهای  ،5LSLچنوب رشنتههنای
موازی  3PSLو چوب رشنتههنای ووجكنهدار  4OSLاشناره
نمود .از بك اي فرآوردهها  OSLنسنبت بنه  LVLو PSL
به دلكل قكمت پايك ور و چنون از منواد اولكنه باككفكنت و
ارزش كم و ديگرنونههای غكرقابل استفاده در صنايع ديگر
ساخته میشوند ،بكشتر موردووجه قرارنرفتنه انند .الزم بنه
ذكر است كه فرايند وولكد  OSBو  OSLشبكه هم هسنتند
ولی سفتی و ظرفكت وحمل ونش اوصال و اوصالدهندههنا
در  OSLبكشتر از  OSBاست [ .]53در مقايسنه بنا وختنه
چندال و  ،LVLبا ووجه به اي كنه وختنه چنندال و  LVLاز
اوصال اليههای چوبی حاصل منیشنوند امكنان اسنتفاده از
مازاد اليهها در وولكد اي فرآوردهها وجود نندارد؛ بننابراي
استفاده از  OSLدر ساخت قابهای مبلمان راحتی نسنبت
به وخته چندال و  LVLمیوواند هزينه وولكد را كاهش داده
و مزيتهای بكشتری را به وجود آورد .درنتكجه میونوان از
اي فرآوردههای در مواردی كه به مقاومنتهنای بناال نكناز
است ،استفاده كرد و سازهای با ظرفكت وحمل ونش بكشتر
در برابر بارهای وارده نسبت به سناير فنرآوردههنای چنوبی
ذكرشده به دست آورد )5117( Wang .بررسی اوصناالت و
اوصالدهندههای مورداسنتفاده در سناخت چندسنازههنای
 LSLو  OSLرا بهعنوان مواد اولكه برای قاب سازه مبلمنان
راحتی پكشنهاد كرد [ .]54ازاي رو ،در پنژوهش حاضنر بنا
ووجه به اهمكت اوصالدهنده منگنه و استفاده روزافزون آن
در صنايع وولكد مبلمان و در راسنتای ننوآوری در ككفكنت
محصوالت داخلی بخصوص صنعت مبلمان راحتی ،مقاومت

مواد و روشها
مواد
از چوب صنوبر نوننه  Populus deltoidesبنرای وهكنه
اعضای چوبی اوصال و مناده اولكنه سناخت  OSLاسنتفاده
شد .وخته چندال ( 11الينه) سناخته شنده از نوننه چنوبی
صنوبر با ضخامت اسمی  11مكلنیمتنر از كارخاننه ارومكنه
وهكه نرديد .از مكخ منگنه دوپايه (شكل  5النج) بنا طنول
اسمی  3و  3/5سانتیمتر به عنوان اوصنالدهننده اسنتفاده
شد .چس مورداستفاده ساخت اوصاالت از نو پلی وينكل
اسننتات ( )PVAcبننود .چسن اوره فرمالدهكنند از كارخانننه
آبشكنه در شهر قزوي برای ساخت  OSLوهكه شد و پن
از انتقال به آزمايشگاه ،ويژننیهنای آن موردبررسنی قنرار
نرفننت .ويژنننیهننای چسنن پلننی ونكننل اسننتات و اوره
فرمالدهكد در جدول  1آورده شده است.
تهیه اعضای اتصال چوبی
نردهبكنههنای صننوبر بنا اسنتفاده از اره ننواری عمنودی
شركت بهسازان صنايع چوب ايران وبنديل بنه چهنار ونراش و
وبديل به الوار شدند .النوار راسنتونار و فاقند معاين رويشنی
انتخاب و سپ در كوره چوب خشکكنی همنان شنركت ونا
رسكدن بنه رطوبنت  1ونا  15درصند خشنک شندند .سنپ
اعضای اوصال با ابعاد موردنظر از الوار خشکشده وهكه شندند.

جدول  -1مشخصات چسبهای مصرفی
زمان ژلهای شدن

ویسکوزیته در دمای

وزن مخصوص

(ثانیه)

(02˚Cسانتی پوآز)

در دمای 02˚C

اوره فرم الدهید

92

9

95

002

1/09

پلی وینیل استات

92

9

-

-

1/25

نوع چسب

مواد جامد

4351

()%

pH

1 Laminated Veneer Lumber
2 LaminetedStrand Lumber
3 Parallel Strand Lumber
4 Orinted Strand Lumber
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مقاومت انفصالی اتصال در سطح و لبه

فرایند ساخت OSL

با استفاده از دستگاه وراشه نكر روكشهای با ضنخامت
اسمی  1مكلیمتر از چنوب صننوبر وهكنه و بنا اسنتفاده از
خشکك وونلی ووس فرش متحرک (ووری سكمی) ونا 5
درصد خشک شدند .سنپ الينههنای وولكدشنده ووسن
قكچی (نكووك ) بنه وراشنههنای بنا پهننای  5و طنول 15
سانتیمتر بريده شدند .سپ وراشهها در آون كارناهی بنا
دمای حدود  111درجه سانتینراد به مدت  1ساعت قنرار
داده شدند وا به رطوبت حدود  1وا  5درصد برسند .جهنت
چس زنی وراشهها ،از يک دستگاه چسن زن اسنتوانهای
استفاده شد .وراشههای چس خنورده بنا ووجكنه راسنتای
طولی بهصورت دسنتی در ينک قالن  51×51سنانتیمتنر
اليهريزی شده و ووس دستگاه پنر آزمايشنگاهی وحنت
دمنای  171درجننه سننانتیننراد و فشننار  51ككلننونرم بننر
سانتیمتر مربع به مدت  11دقكقه پر شدند .نو چس
مورداستفاده اوره فرم الدهكد و مقدار مصر آن  11درصد
بر مبنای وزن خشک وراشه بود.
اندازهگیری دانسیته و خواص مکانیکی
دانسكته و خواص مكانككی شامل مقاومت برشی منوازی
با الكا  ،مدول االستكسكته و مقاومت خمشی چنوب صننوبر
بنر اسنا اسنتاندارد  ASTM D 143انندازهنكنری شندند.
همچنك  ،دانسكته ،مقاومنت خمشنی و مندول االستكسنكته
 OSLو وخته چندال بنر اسنا اسنتاندارد ASTM D1137
وعكك مقاومت برشی موازی با الكا  OSLو موازی با سنطح
وخته چندال به وروك مطاب با اسنتاندارهای ASTM 5456
 Dو  ISO15466انجام شده است [.]51-55

الف

ب

برای به دست آوردن مقاومت انفصالی در لبه و سطح با
اوصالدهنده منگنه دو اوصال مختلج مطاب شنكل  5ب و
ج ساخته شند .ابعناد اعضنای اوصنال مطناب بنا پنژوهش
 Zhangو  )5111( Quinدر نظننر نرفننت شنند [ .]7اوصننال
مربوط برای آزمون مقاومت انفصالی منگنه در جهت عمود
بر لبه اوصال شامل دو عضو يک عضو افقی به ابعاد 11×11
سانتیمتر و يک عضو قائم به ابعاد  5×15سنانتیمتنر بنود
ولی اوصال آزمون مقاومت انفصالی سطح دارای دو عضو به
ابعاد  5×51سانتیمتر بود كه از يک ماده برای هر دو عضو
اوصال استفاده شد .در شكل  4نمائی از اوصال ساختهشنده
برای بررسی مقاومت انفصالی منگننه در جهنت عمنود بنر
سطح و لبه ارائه شده است.
برای سرهم كردن اعضاء اوصنال از اوصنالدهنندههنای
مكخ منگننه دوپاينه بنا طنول اسنمی  3و  3/5سنانتیمتنر
استفاده شد .همچنك برای وقويت كردن اوصال منگنه ،در
نكمننی از اوصنناالت از چسن پلننی ونكننل اسننتات ()PVAc
استفاده شند .پن از انجنام عملكنات مونتنا  ،نموننههنای
ساختهشده با چس پلی وينكل استات برای سنخت شندن
چس به مدت  54ساعت در دمای محنك قنرار نرفتنند.
اوصنناالت بننهوسننكله دسننتگاه آزمننون مكننانككی منندل
 Zwick/Roell Z151مورد آزمنون قنرار نرفتنند .سنرعت
بارنذاری 5/5 mm/minمطاب بنا پنژوهش Zhangو Quin
( )5111ونظننكم شنند [ ]7و مكننزان نكننروی ح نداكثر ()(N
 )Pmaxموردنكاز برای شكست اوصاالت انندازهنكنری شند.
شكل  3نحوه اعمال بار در هر دو حالت عمود بنر سنطح و
لبه اوصال را نشان میدهد.

ج

شکل ( -0الف) میخ منگنه دوپایه و اتصالهای ساختهشده برای مقاومت انفصالی منگنه در جهت عمود بر لبه (ب) و عمود بر سطح (ج)
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ب)

الف)

شکل  -0نحوه اعمال بار در آزمون مقاومت انفصالی منگنه الف) جهت عمود بر لبه ب) عمود بر سطح

تجزیهوتحلیل آماری
برای وجزيهووحلكل نتاي از آزمون فاكتوريل ( 3سنطح
نو عضو اوصال× 5سطح عم نفوذ منگنه × دو سطح بنا و
بدون چس ) در قال طرح كنامال وصنادفی اسنتفاده شند.

درمجمو  15وكمار برای بررسی مقاومت انفصالی در سطح
و  15وكمار نكز برای بررسی مقاومت انفصالی در لبه حاصل
شد و در هر وكمار  5اوصنال (وكنرار) سناخته شند كنه در
جدول  1متغكرهای موردبررسی آورده شده است.

جدول  -0متغیرهای موردبررسی در آزمون مقاومت انفصالی اتصال منگنه
نوع اعضای اتصال
چوب رشتههای ووجكه دار
وخته چندال
چوب صنوبر

نوع بارگذاری

طول نفوذ منگنه

حضور چسب
با چس

عمود بر سطح

15

بدون چس

عمود بر لبه

17

با چس

عمود بر سطح

15

بدون چس

عمود بر لبه

17

با چس

عمود بر سطح

15

بدون چس

عمود بر لبه

17

آنالكز وجزيه وارينان دوطرفنه بنرای وعكنك اخنتال
معنیداری بك وكمارها انجام شد و در صنورت معننیداری
از آزمون چند دامننه دانكن بنرای مقايسنه و ننروهبنندی
مكنانگك هننا اسننتفاده نردينند .كلكنه محاسننبات آمنناری بننا
نرمافزار  SPSSانجام شد.

نتایج و بحث
جدول  5مكانگك دانسنكته و خنواص مكنانككی ،OSL
چوب و وخته چندال را نشان میدهد .بكشتري دانسنكته و
خننواص مكننانككی در اعضننای سنناختهشننده از  OSLديننده

میشود .هماننونه كه مشناهده منیشنود ،در مقايسنه بنا
وخته چندال ،چنوب صننوبر بنا ووجنه بنه دانسنكته كمتنر
مقاومت برشی موازی با الكا بكشتری دارد .آننالكز وجزينه
واريان (جدول  )3نشان میدهد كه اینر مسنتقل حضنور
چس  ،عم نفوذ و نو اعضای اوصال بر مقاومت انفصنالی
منگنه در جهت عمود بر سطح و لبه در سنطح اعتمناد 15
درصد معنیدار بوده است .بنر اسنا همنك جندول ،اینر
متقابل عوامل موردمطالعه ،بر مقاومت انفصنالی منگننه در
جهننت عمننود بننر سننطح ،معنننیداری اسننت امننا اخننتال
معنیداری در ایر متقابل آنها در مقاومت انفصالی منگننه
در جهت عمود بر لبه مشاهده نمیشود.
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جدول  -0دانسیته و برخی از ویژگیهای مکانیکی اعضای اتصال
دانسیته

اعضای اتصال

)(g/cm0

MOE
)(GPa

برش موازی با الیاف

برش خط چسب

MOR
)(MPa

) (N/mm

) (N/mm

چوب رشتههای ووجكه دار

1/75

16/1

154/1

-

7/6

وخته چندال عمود بر الكا
وخته چندال موازی بر الكا

1/41
1/41

4/3
5/7

41/4
55/1

1/1
5/5

-

1/43

7/65

51/1

-

7

چوب صنوبر

0

0

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

میانگین مربعات

F

Sig

منابع تغییرات

1

5151511/61

1116/15

1/111

عم نفوذ ()mm

1

1313611/13

556/76

1/111

نو اعضای اوصال

5

1536441/11

513/43

1/111

حضور چس × عم نفوذ ()mm

1

147141/55

55/55

1/111

حضور چس × نو اعضای اوصال

5

11775/36

1/16

1/111

عم نفوذ ( ×)mmنو اعضای اوصال

5

66535/16

11/43

1/115

حضور چس × عم نفوذ ( ×)mmنو اعضای اوصال

5

35171/55

6/15

1/111

نو چس

مقاومت انفصالی منگنه عمود بر لبه اتصال
1

156451/55

17/76

1/111

نو چس
عم نفوذ ()mm

1

364614/61

41/31

1/111

نو اعضای اوصال

5

744711/16

14/55

1/111

حضور چس × عم نفوذ ()mm

1

451/55

1/15

1/151

حضور چس × نو اعضای اوصال

5

5641/11

1/31

1/743

عم نفوذ ( ×)mmنو اعضای اوصال

5

5351/11

1/61

1/555

حضور چس × عم نفوذ ( ×)mmنو اعضای اوصال

5

6751/11

1/77

1/475

شكل  4وثیكر نو اعضای اوصال بنر مقاومنت انفصنالی
منگنه در جهنت عمنود بنر سنطح و لبنه اوصنال را نشنان
میدهد .هماننونه كه مشاهده میشود ،مقاومنت انفصنالی
اوصالها ساخته شده از  OSLاز مقاومت انفصالی اوصنالهنا
ساختهشده با وخته چندال و چوب صنوبر بكشتر اسنت كنه
دلكننل اي ن مس ن له را مننیوننوان دانسننكته بكشننتر و بافننت
متراكمور و مقاومت برشی موازی با الكنا نسنبت داد كنه
باعث درنكری بكشتر منگنه در اعضای اوصال میشود.
شكل  5اوصال منگنه در  OSLو وختنه چنندال بعند از

آزمون را نشان میدهد .همان طور كه مشاهده میشنود در
وخته چندال منگنه از عضو اوصال بكرون كشكده شده است
ولی در  OSLمنگننه وسنلكم شنده اسنت (در بنكش از 61
درصد اوصاالت ساختهشده با و بدون چس ) .نتاي منذكور
بننا يافتننههننای  )1175( Eckelman ،)5116( Ebrahimiو
 Tajو همكاران ( )5111همخنوانی دارد [ .]13،15،5اين
پژوهشننگران مقاومننت برشننی و دانسننكته را عامننل اصننلی
مقاومت اوصالهای ساختهشده با پك در برابر بنار كششنی
دانستهاند.
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شکل  -4اثر مستقل اعضای اتصال بر توان نگهداری در جهت عمود بر سطح و لبه

الف)

ب)

شکل  -9اتصال منگنه بعد از آزمون ،الف) تخته چندال ب) OSL

همانطور که مشاهده میشود در  OSLیکی از پایههای منگنه شکسته است.

مقايسه مقاومت انفصنالی در سنطح و لبنه نكنز نشنان
میدهد كه مقاومت انفصالی منگننه در راسنتای عمنود بنر
سطح بكشتر از راستای عمود بر لبه است .در راستای عمود
بر سطح ،منگنه از اليههای متوالی عبور كرده و هنر الينه،
در مقاومت به كشش مشاركت میكند .ولی نفوذ منگنه در
راستای لبه اعضای اوصال اغل در وس ضخامت ينا خن
چس صورت مینكرد؛ بنابراي منگنه در اي راستا ممك
است بكش از يک يا دواليه را قطع نكند (شنكل  .)6نتناي
بهدستآمده بنا يافتنههنای  Zhang ،)1115( Eckelmanو
 )5111( Quinو  Erdilو همكنناران ( )5113نكننز مطابقننت
دارد [.]7،3،16
شكل  7وثیكر عم نفوذ بر مقاومت انفصالی منگننه در

جهت عمود بر سطح و لبنه اوصنال را نشنان منیدهند .بنا
افزايش عم نفوذ مقاومت انفصالی منگننه افنزايش يافتنه
است .مكانگك مقاومت انفصالی منگننه بنا عمن نفنوذ 17
مكلیمتر نسبت به عم نفوذ  15مكلیمتر در جهت عمنود
بر سطح و لبه به وروك  35و  51درصد بكشتر بود .دلكنل
اي امر را میونوان سنطح ومنا بكشنتر اوصنالدهننده و
اعضنننای اوصنننال بنننا افنننزايش عمننن نفنننوذ منگننننه
دانسننننننت Eckelman.و همكنننننناران ( Zhang،)5111و
 )5115(Skipperو  Malekiو همكننناران ( )5113نتننناي
مشابهی را در مورد اوصالهای ساختهشنده بنا عمن نفنوذ
بكشتر اوصالدهنده نزارش كردند [.]1،14،4
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شکل  -9نفوذ اتصالدهنده منگنه از یک الیه و خط چسب در جهت عمود بر لبه

شکل  -9اثر مستقل عمق نفوذ بر مقاومت انفصالی در جهت عمود بر سطح و لبه

در شكل  1وثیكر چس بر مقاومت انفصنالی منگننه در
جهت عمود بر سطح و لبه اوصال نشنان داده شنده اسنت.
مطنناب شننكل ،مكننزان مقاومننت انفصننالی اوصننالهننای

ساختهشده با چس نسبت به بدون چسن بنه وروكن در
جهت عمود بر سطح و لبه  15و  17درصد بكشتر بود.

شکل  -5اثر مستقل چسب بر مقاومت انفصالی در جهت عمود بر سطح و لبه
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شكست اوصالهای سناخته شنده بنا چسن در جهنت
عمود بر سطح بكشتر در اعضای اوصال رخ داده است .دلكل
اي امر را میووان به مقاومنت برشنی ،چننسبندنی بناال و
وحمل ونش خ چس فوقالعاده اوصالهای مونتنا شنده
با چس نسبت به بدون چسن ربن داد كنه در شنكل 1
نشان داده شده است .درحالیكه در اوصالهای ساختهشده
در جهت عمود بر لبه ،شكست در خ چس اوفاق افتناده
است .ازاي رو ،میووان عننوان كنرد كنه چسن از طرين
وخلخل داخل اعضای اوصال نفوذ میكند؛ اين امنر باعنث
كاهش حجم چس و خ چسن در لبنه اعضنای اوصنال

(الف)

میشود و نقش مهمنی در كناهش اسنتحكام اوصنال دارد.
ازآنجايی كه وخري سازهی مبلمان ممك است از شكست
اوصاالوشان شرو شود ،بنابراي هنگام اسنتفاده از چسن
برای مونتا اوصاالت ،ظرفكنت وحمنل وننش خن چسن
بكشتر از وننش وارده شنده كنه باعنث افنزايش چشنمگكر
مقاومننت اوصنناالت مننیشننود .نتنناي مشننابهی بننر اسننا
يافتنننههنننای  Malekiو همكننناران ( Kahvand،)5113و
همكاران ( Altun،)5115و همكناران ( Oktaee ،)5111و
همكاران ( )5113نزارش شده است [.]1،1،11،11

(ب)

(ج)

شکل  -5نمونههایی از شکست اعضای اتصالهای ساختهشده با چسب الف ( OSLب) تخته چندال ج) چوب صنوبر

شكل  11ایر متقابل نو چس و عم نفوذ بر مقاومت
انفصالی منگنه در جهت عمنود بنر سنطح و لبنه را نشنان
میدهند .بكشنتري مكنزان مقاومنت اوصنال ( )5131Nدر
جهت عمود بر سطح بنا چسن و اروفنا  17مكلنیمتنر و
كموري مكزان مقاومت اوصال ( )141Nدر جهت عمود بنر
لبه اوصال بدون چس با اروفا  15مكلیمتر مربوط اسنت.

با وغككنر اروفنا از  15بنه  17مكلنیمتنر ،مقندار مقاومنت
انفصالی منگنه اوصالهای ساختهشنده بنا چسن و بندون
چس در جهت عمود بر سطح به وروك  33و  31درصند
افزايش میيابد .همچنك  ،مقدار مقاومنت انفصنالی منگننه
اوصالهای ساختهشده با چس و بندون چسن در جهنت
عمود بر سطح به وروك  56و  51درصد افزايش میيابد.

شکل  -12اثرات متقابل چسب و عمق نفوذ بر مقاومت انفصالی در جهت عمود بر سطح و لبه
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ایر متقابل عم نفوذ و ننو عضنو اوصنال بنر مقاومنت
انفصالی منگنه در عمود بر سطح و لبه ،در شكل  11نشان
داده شده اسنت .بكشنتري مكنزان مقاومنت ( )1173Nدر
 OSLبا اروفا  17مكلنیمتنر و كنمونري مكنزان مقاومنت
( ،)711Nبه وخته چندال با اروفنا  15مكلنیمتنر مربنوط
است .با وغككر عم نفنوذ از  15بنه  17مكلنیمتنر ،مقندار

مقاومت انفصالی به وروك در جهنت عمنود بنر لبنه ،OSL
وخته چندال و چوب صننوبر  17،55و  56درصند افنزايش
میيابد .همچنك  ،مقاومت انفصنالی بنه وروكن در جهنت
عمود بر سطح  ،OSLوخته چندال و چوب صننوبر 31 ،11
و  53درصد افزايش میيابد.

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

شكل  15ایر متقابل نو چسن و اعضنای اوصنال ،بنر
مقاومت انفصالی منگنه را نشان میدهند .همنانطنور كنه
مشاهده میشود ،بكشتري مكزان مقاومت بنه اوصنالهنای

ساخته شده از  OSLبا چس در جهت عمنود بنر سنطح و
كموري مكزان مقاومت ،به اوصالهای ساخته شده با وختنه
چندال بدون چس در جهت عمود بر لبه مربوط است.

شکل  -10اثر متقابل چسب و اعضای اتصال بر مقاومت انفصالی در جهت عمود بر سطح و لبه
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مكانگك مقاومت انفصالی اوصالهنای مونتنا شنده بنا
چس در جهت عمود بر لبه نسبت به اوصنالهنای مونتنا
شده بدون چس در  ،OSLوخته چندال و چوب صنوبر بنه
وروك  15،11و  11درصند بكشنتر بنوده اسنت .مقاومنت
انفصالی اوصالهای مونتا شده با چس در جهت عمود بنر
سطح نسبت به اوصالهای مونتنا شنده بندون چسن در
 ،OSLوخته چندال و چوب صننوبر بنه وروكن  151 ،66و
 71درصد افزايش میيابند .مقاومنت انفصنالی اوصنالهنای
ساختهشده با چوب صنوبر در دو حالت بنا چسن و بندون
چس از وخته چندال بكشتر اسنت كنه دلكنل اين امنر را
میووان احتماال به بافت يكنواختور ،چس خوری بهتنر و
مقاومت برشی بكشتر چوب نسبت به وخته اليه نسبت داد.

نتیجهگیری
مقاوم سازی در علنم مهندسنی بنه معننای بناال بنردن
مقاومت يک سازه در برابر نكروهای وارده است كه الزمنهی
آن انتخاب مواد اولكه و اوصالدهندههای مناس با مقاومت
مشخص است .نتاي اي پژوهش نشان داد كه اوصالهنای
ساخته شده با  ،OSLنسبت به نونهی چوبی صنوبر و وخته
چننندال دارای مقاومننت انفصننالی بكشننتری بننود .مقاومننت
انفصالی اوصالهای ساخته شده با چوب صنوبر در دو حالت
عمود بر سطح و لبه از وخته چندال بكشتر اسنت .درنتكجنه
در مقايسه با وخته چندال OSL،ساختهشده از چوب صنوبر
میوواند جايگزي مناسبی برای چوب ماسكو بهعنوان منواد
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اولكه در ساخت قاب مبلمان راحتی باشد .سناخت  OSLاز
نونههای وند رشد ،چوبهنای كنم ارزش و كنم ككفكنت و
ضايعات چوبی نهونها میوواند به منديريت اصنولی كناربرد
چوب در كشور منجر شود بلكه میووانند ينک مناده اولكنه
مناس را در اختكار وولكدكنندنان مبلمان كشور قرار دهد
كه بتوانند مبلمنان بنا ككفكنت مناسن و بنادوام را وولكند
نمايند .همچنك  ،وجزيه ووحلكل دادهها در اي بخش نشان
داد كه مقاومت انفصالی اوصالهای مونتا شنده بنا چسن
نسبت به اوصالهای مونتا شده بدون چس بكشتر بنود و
افزايش طول نفوذ باعث افزايش استحكام اوصال در هنر دو
جهت میشود .نهايتا با ووجه بنه آنچنه در بناال نفتنه شند
میووان چنك نتكجهنكری نمود كه كارخاننه هنا و كارنناه
های وولكدی درزمكنهی مبلمان میووانند با وغككرات جزئی
در ابعاد اوصالدهنده و نو مادهی چوبی مورداسنتفاده بنه
سازهای بسكار مقاومور دست يابند .نواه اي ادعا بخشنی از
نتاي در وحقك حاضر است كه حتی وغككر مكلیمتنری در
اندازه اوصالدهنده باعث افزايش چشمگكر مقاومت انفصالی
منگنه شده است.

سپاسگزاری
اي پژوهش با استفاده از ماشك آالت و همكاری جناب
آقای عبدالهی رياست محترم شركت بهسازان صنايع چوب
ايران و جناب آقای عكسی امكنی پنور مندير شنركت دلتنا
مبل انجام شد كه موج نهايت وقدير و سپاسگزاری است.
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Determination ofwithdrawal resistanceof staple joints constructed with various
members of upholstered furniture

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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