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بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال گوشهای فارسی ساختهشده
با قلیف در تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین ()MDF

چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عمق نفوذ ( 11 ،8و  (14میلیمترر و جرس للیر
(تخته فیبر سسگین ( ،))HDFتخته الیره و وروم ممرر ( )Carpinus betulusبرر
ظرفیت لسگر خمشی اتصالهای گوشهای فارسی ) Lشکل) ساختهشده ا تخته خرده
ورروم و  MDFانجرراش شررد در ایررن ارراوه اتصررالهررای  Lشررکل بررا ابعرراد
 160 × 230 × 16میلیمتر (به ترتیب طول × اهسا × ضخامت) و اتصالدهسده للی
با وسب الی ویسیل استات ساخته شدند اتصالهای ساختهشرده برا وسریله دسرتگاه
ایسسترون در حالت بارگذاری کششی و فشاری مورد آ مون لرار گرفتسد نتایج نشران
دادند که ظرفیت لسگر خمشی در حالت بارگرذاری فشراری بیشرتر ا کششری اسرت
کمترین ظرفیت لسگر خمشی در حالت بارگذاری کششی مربوط به اتصال ساختهشده
ا تخته خرده ووم با للی ا جس تخته الیه و عمق نفروذ  14میلریمترر بروده و
بیشترین آن مربوط به اتصال ساختهشده ا  MDFبا للیر ا جرس تختره الیره و
عمق نفوذ  14میلیمتر بود در حالت بارگذاری فشاری کمترین ظرفیت لسگر خمشری
مربوط به اتصال ساخته شده ا تخته خرده ووم با للی ا جس ووم و عمق نفروذ
 11میلیمتر بوده و بیشترین آن مربوط به اتصال سراختهشرده ا  MDFبرا للیر ا
جس  HDFو عمق نفوذ  8میلیمتر بود

کامبیز راشدي

*1

 1دان آموخته کارشساسی ارشد صسایع ووم و کاغذ ،واحد
علوش تحقیقات دانشگاه آ اد اسالمی تهران ،ایران
مسئول مکاتبات:
k.rashedi@ut.ac.ir

تاریخ دریافت1395/02/21 :
تاریخ اذیرش1395/12/08 :

واژگان کلیدي :اتصال گوشهای ،ظرفیت لسگر خمشی ،للی  ،تختره خررده وروم،
MDF

مقدمه
در موووورد اهماوووال ادروووات در سوووا ال م لموووان
 )2003( Eckelmanباان كرده اسال كه ادرات بوهطوور
معمول ضعافدرين بخش هر قطعه م لمان و دلاو اصول
شکسال در آن اسال [ .]1ادرال فارس به دلا ظرافوال و
مقاومال ،يک از ادرالهای مورداستفاده در صنعال م لمان
و قطعاد نظار كابانال آشپز انه ،قفسه و ...اسال .اين نوو

ادرال به طورمعمول با دوب  ،باسکويال و يا قلاف به همراه
چسوووس اسوووتفاده مو و شوووود .ازايووونرو ،يکو و از ايووون
ادرالدهندهها ،قلاف اسال كه به صوور نوواری از چووب،
 HDFيا دخته تيه و ...دهاه م شود.
ادرالهای گوشهای در م لمان دحوال دوث ار ناروهوای
ارج زيادی مانند ناروهوای فشواری ،كششو  ،برشو و
لنگر مش قرار م گارند كه در بان آنها لنگور مشو
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از همه مخربدور اسوال [ .]2شوک  1ايون لنگور را نشوان
م دهد.
مطالعا متعددی درباره ظرفاال لنگر مشو ادروال
هووای گوشووهای انجوواش شووده اسووال Eckelman .و Lin
( )1997ظرفاووال لنگوور مشوو ادرووالهووای گوشووهای
سا ته شده با قلاف با قالسگاری دزريق را مطالعه كردنود
و نشان دادند كوه ادروالهوای سوا تهشوده بوا ايون رو
مقاومال قاب مالحظهای از ود نشان مو دهود و مقاوموال
آنها به طور چشمگاری به شوک ظواهری قلاوف بسوتگ
دارد .آنها نشان دادند كه مقاوموال ايون نوو ادروات بوا
دنش فشاری

ادرات سا ته شده با دوب و پاچ قاب مقايسه اسوال [.]3
 Zhangو  )1993( Eckelmanظرفاووال لنگوور مشوو
ادرالهای گوشهای سا ته شده از دخته رده چوب با يک
پان چوب را بررس كردند .نتايج ايون بررسو نشوان داد،
افووزايش قطوور پووان از  6/4بووه  19مالو متوور و همچنووان
افووزايش قمووو نفوووض در قیووو سووطح از  6/4بووه 15/9
مال متر دث ار معن داری بر ظرفاال لنگر مشو داشوال.
ول دغاار قمو نفوض قیو ل ه از  19دا  38مال متر دوث ار
معن داری بر ظرفاال لنگر مش نداشال [.]4

دنش كشش
نارو

شکل  -1نیروهای قطری خارجی که اتصالهای گوشهای مبلمان تحت تأثیر آن قرار میگیرند.

 Zhangو  )1993( Eckelmanظرفاال لنگور مشو
ادرالهای گوشهای سا تهشده از دخته رده چوب با پوان
چندداي را بررس كردند .نتايج اين بررسو نشوان داد كوه
حداكثر ظرفاال بوه ازای هور پوان ،در حوداق فاصوله بوان
پانها  7/5سانت متر به دسال م آيد .قوالوه بور ايون آنهوا
اظهار كردند كوه بوان ظرفاوال لنگور مشو ادروات در
بارگذاری كشش و فشاری دفواو معنو داری وجوود دارد.
همچنان اين پژوهشگران قنوان كردند ظرفاال لنگر مش
ادرال در حالال بارگذاری فشواری بوه مقاوموال چسو ندگ
دا ل دخته ارد اط داشوته ولو ظرفاوال لنگور مشو در
حالال بارگذاری كشش دحال دث ار چس ندگ بوان سوطو
قرار م گارد [ )2005( Tankut .]5نشان داد كه باشوترين
ظرفاال لنگر مش در ادرالهوای سوا تهشوده بوا دوبو

زمان به دسال م آيد كه فاصله بان دوب هوا  96مالو متور
اسال .باشترين كاهش ظرفاال لنگر مش زمان ديده شد
كه فاصله بان دوب ها  32-64مال متر بود كوه دلاو آن را
به همپوشان ناحاه شکسال بان دوب ها نسو ال دادنود [.]6
بعی مطالعا نشان دادهاند كه قوام دث ارگذار بر ظرفاال
لنگر مش نو پان  ،نو ادرال و چسس بهكاررفتوه بورای
سا ال ادرال اسال [.]7
 Norvydasو همکوواران ( )2005دووث ار چسووس بوور
ظرفاال لنگر مش ادرالهای گوشهای  Lسا تهشده بوا
دوب را بررس كورد و نشوان داد كوه مقاوموال هور دوبو
وقت كه فاصله بان مركز سوراخهوای دوبو و فاصوله بوان
سوراخ دوب و ل ه ادرال مناسس باشد ،بهطور چشومگاری
افزايش پادا م كند .فاصله مناسس دوب دا ل ه پانو بورای
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دخته رده چوب با ضخامال  16مال متور بايود باشوتر از
 50مال متر و برای دختوه ورده چووب بوا ضوخامال 18
مال متر بايد باشتر از  55مال متر باشود [ Tankut .]8و
 )2010( Tankutدث ار جون ل وه چسو ان پلو ويناو
كلرايد ( ،)PVCمالموان و روكوش چووب) ،ضوخامال ل وه
چس ان ( 1 ،0/4و  2مال متر) را بر ظرفاال لنگر مشو
ادرالهای سا تهشده از دختوه ورده چووب و  MDFدر
حالال بارگذاری فشاری و كشش بررس كردند .نتايج اين
مطالعووه نشووان داد كووه ظرفاووال لنگوور مش و در حالووال
كشش باشتر از فشاری اسال و نمونههای با ل وه چسو ان
ظرفاال لنگر مش باشتری از ود نشان داد .نمونههوای
سا تهشده از  MDFدارای ظرفاال لنگر مش باشوتری
از نمونههای سا تهشده بوا دختوه ورده چووب بوود [.]9
 Tankutو  )2009( Tankutدووث ار نووو ادرووالدهنووده
(قلاف ،باسکويال و دوب با شاار موارپاچ و صوا ،)،نوو
چسس و جن پان بور ظرفاوال لنگور مشو را بررسو
كردند و نشان دادند كه ظرفاوال لنگور مشو در حالوال
بارگذاری كشش باشتر از فشاری اسوال .مقاوموال ادروال
های سا تهشده با  MDFو دوب با شاار مارپاچ باشوتر
اسال .همچنان نتايج نشان داد كوه دوث ار نوو چسوس بور
ظرفاال لنگر مش چشمگار اسوال [)2010( Tas .]10
ظرفاال لنگر مش ادرالهای گوشوهای سوا تهشوده بوا
پروفا چوب (كاج قرمز) و بدون پروفاو بوا چسوس پلو
وينا استا  ،پل مارين و پروكوال (پلو اوردوان پايوه) را
بررس كردند و نشان دادند كه نمونههای سوا تهشوده بوا
پروفا و چسس سالاکون را م دوان برای سوا ال ادروال
هاي با كافاال و طوول دهانوه باشوتر بوه كوار بورد [.]11
 Atarو همکاران ( )2009ظرفاال لنگر مش ادرالهای
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گوشهای سا تهشده با باسکويال را بررس كردند و نشوان
دادند كه ظرفاال لنگر مش ادرالهای سوا تهشوده بوا
 MDFباشتر از دختوه ورده چووب اسوال و ادروالهوای
سربه سر دارای ظرفاال لنگر مش باشتر از ادروالهوای
سوووربهسووور بوووود [ .]12ازآنجووواي كوووه قلاوووف يکوو از
ادرالدهندههاي اسال كه برای دقويال ادرالهوای گوشوه
ای فارس و سربه سر برای سا ال م لمان صفحهای به كار
م رود ،در اين مطالعوه دوث ار جون پانو  ،قموو نفووض و
جن قلاف بر ظرفاال لنگر مش ادرالهای گوشهای L
در حالال بارگذاری كشش و فشاری بررس م شود.

مواد و روشها
مواد مورداسوتفاده در ايون مطالعوه دختوه فا ور ناموه
سنگان ( )MDFو دخته رده چوب با روكوش مالمانوه و
ضخامال  16مال متر كه به درداس از شركال آرين سوانا و
شركال پارس دهاه شد .برای سا ال قلاوف از دختوه فا ور
سووونگان ( ،)HDFدختوووه سوووه تيوووه و چووووب ممووورز
(( )Carpinus betolusبر در جهال طول ) با ضوخامال
 3مال متر استفاده شد.
دانساته و درصد رطوبال نمونهها بور اسواس اسوتاندارد
 EN 323و  EN322برای پانو و  ASTM D239بورای
چوب اندازهگاری شد [ 14 ،13و  .]15چس ندگ دا لو
( ،)IBموودول گسوواختگ ( )MORو موودول اتستاسوواته
( )MOEدخته رده چوب و  MDFبور اسواس اسوتاندارد
( EN 319 )6و ( EN 310)6اندازهگاری شد [ 16و .]17
بعی از واص اصول پانو هوا و قلاوف در جودول 1
آورده شده اسال.

جدول  -1بعضی از خواص اصلی پانل ها و قلیف
واص

IB
(مگا پاسکال)

MOE
(مگا پاسکال)

MOR
(مگا پاسکال)

دانساته
(گرش بر سانتامتر مربع)

MDF
دخته رده چوب

0/55

3574

21/3

0/62

0/8

3641

17

0/64

دخته سه تيه

---

2173

30/7

0/79

چوب ممرز

---

11215/67

121/753

0/71

HDF

---

3219

33/71

0/65

نو پان
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چسس بهكاررفته در اين دحقاو چسس سوفاد نجواری
(پل وينا اسوتا ( ))PVAبوا  pH= 5بوا درصود موواد
جامد  60درصد و دانساته  1/08گرش بور سوانتامتر مربوع
بود.
پان مورداستفاده با اندازه  160 × 230 × 16مال متر

(به درداس طول × پهنا × ضخامال) بر داده شود و يوک
گوشه آن بهصور فارسو بريوده شود .در گوشوه فارسو
شده هر قطعه شااری برای جا دادن قلاف ايجاد شد .نمای
ظاهری نمونوه مورداسوتفاده در ايون مطالعوه در شوک 2
آورده شده اسال.

شکل  -2نمای ظاهری نمونه مورداستفاده در این مطالعه

قلاف مورداستفاده در اين مطالعوه از  ،HDFدختوه سوه
تيه و نوار چوب ممرز ) (Carpinus betulusبا انودازه × 3
 230مال متر (طول و ضخامال) و با سوه پهنوا  11 ،8و 14
مالوو متوور بريووده شوود HDF .در جهووال ماشووان ،چوووب
مورداستفاده در جهال طول و دخته تيوه در جهوال قرضو
بر داده شد .بعد از قم بر قطعا بريدهشوده در ادواق
كلاموا بوا رطوبوال نسو ( )65±1درصود و دموای (دموای
 )23±2°cبه مد  2هفته نگهداری شد دوا بوه رطوبوال 12
درصد برسد .سپ  ،قلاف بوا چسوس  PVAدر درون شواار
قوورار داده شوود و بعوود از قم و چسووس زن و نمونووههووا بووا
پاچدست  1به هم بسته شد و برای مدد برای سخال شودن
چسس در كارگاه گذاشته شد .بعد از سخال شدن چسس بوه
مد  2هفته ،نمونه هوا در ادواق كلاموا قورار گرفوال دوا بوه
رطوبال  12درصد برسند .سپ نمونوههوای آزموون بورای
انجاش آزمون ظرفاال لنگر مش مورداستفاده قرار گرفال.
درمجمو  144نمونه دهاوه شود و موورد آزموون قورار
گرفال و برای هر دامار  4دکرار در نظر گرفته شد .دامارهوا
1 C-Clamp

در جدول  2نشان داده شده اسال.
برای انجاش آزموون از دسوتگاه اينسوترون مودل 4486
استفاده شد .سرقال بارگذاری  5مال متر بر دقاقه در نظر
گرفته شد .نو بارگوذاری در شوک  3نموايش داده شوده
اسال .برای محاس ه ظرفاال لنگور مشو از بوار حوداكثر
ط و فرمول زير استفاده شد:
()1

Mc=Pmax × yc

()2

Mt=0.5Pmax× yt

كووه در آن  Mcظرفاووال لنگوور مش و در بارگووذاری
فشاری و  Mtظرفاال لنگر مشو در بارگوذاری كششو
(ناودن متر) Pmax ،حداكثر بار برای هر نمونه (ناوودن)yc ،
بازوی لنگر در بارگذاری فشاری (متر) yt ،بوازوی لنگور در
بارگذاری كشش (متر) اسال.
دادههای بهدسالآمده با نرشافزار  SPSSدحلا آمواری
شد .از آزمون دانکن برای مقايسه ماانگانها استفاده شود.
دماش مقايسهها در سطح معن داری  5درصد انجاش شد.
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جدول  -2ترکیب نمونههای آزمونی
نو بارگذاری
كشش × فشاری

جن

اقیای ادرال

دخته رده چوب ×MDF

جن

قلاف

ممرز×دخته سهتيه × HDF

الف) بارگذاری كشش

قمو نفوض

دعداد دکرار

مجمو

8×11 ×14

4

144

ب) بارگذاری فشاری

شکل  -3نوع بارگذاری مورداستفاده در این مطالعه []8

نتایج و بحث
مقادير ظرفاال لنگر مش و انحرا ،معاار مربوط بوه
هركداش در جدول  3آمده اسال .همانطوری كه در جودول
مشوواهده م و شووود ادرووال  Lدحووال بارگووذاری فشوواری و
كشش رفتار متفاود از ود نشان مو دهود .نتوايج ايون
مطالعه نشان داد كه ظرفاال لنگر مش دحال بارگوذاری
فشاری باشتر از حالال كشش اسال.
نتايج دجزيه واريوان در جودول  4ارائوه شوده اسوال.
معن داری بودن قوام مطالعه شده در اين جودول نشوان
داده شده اسال .در حالوال بارگوذاری فشواری قموو نفووض
قلاف بر ظرفاال لنگر مشو دوث ار معنو داری نداشوال.
درباره ا ر متقاب قوام مطالعه شده ،مشاهده م شود كوه
در حالال بارگذاری كشش و فشاری ا ر متقاب نو دختوه
× قمو نفوض دختوه و همچنوان ا ور متقابو نوو دختوه ×
جن قلاف × قمو نفوض قلاف بور ظرفاوال لنگور مشو
معن دار ناسال.

ظرفیت لنگر خمشی در حالت بارگذاری کششی
جدول  5دوث ار مسوتق نوو دختوه را بور ظرفاوال لنگور
مش دحال بارگذاری كشش نشان م دهود .مشواهده مو
شود كه ظرفاال لنگر مشو دختوه ورده چووب باشوتر از
 MDFاسال .م دوان گفال در ادرال گوشهای فارس ظرفاال
لنگر مش به چس ندگ سطح  ،مقاومال مشو قلاوف،
چس ندگ دا ل دخته و سطح دحم بار بستگ دارد.
در جدول  5مشاهده م شود كه قلاف از جن چووب
با قمو نفوض  8مال متر ظرفاوال لنگور مشو باشوتری
دارد .وقت ادرال گوشهای  Lدحال بارگذاری كشش قورار
موو گاوورد ظرفاووال لنگوور مشوو آن باشووتر متووث ر از
چس ندگ سطح و سطح دحم بوار اسوال .چسو ندگ
بهتر بان دخته و قلاف از جن چوب و همچنوان كواهش
سطح دحم بار با افزايش قمو نفوض قلاف ،باقو افوزايش
ظرفاال لنگر مش ادرال با قلاف چوب با قمو نفوض كم
شووده اسووال .در شووک  4موودهای شکسووال ادرووال زيوور
باركشش نشان داده شده اسال.
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جدول  -3مقادیر ظرفیت لنگر خمشی و انحراف معیار مربوط به هرکدام در حالت بارگذاری کششی و فشاری
جن

پان

قلاف

جن

HDF

دخته تيه

MDF

چوب

HDF

دخته تيه

دخته رده چوب

چوب

* اقداد دا

قمو نفوض قلاف
) مال متر(

نو بارگذاری
كشش )(N.m

فشار )(N.m

8

* )68/07(9/5

)26/81(6/8

11

)66/53(9

)26/28(4/3

14

)51/00(0/7

)25/37(3/3

8

)41/15(6/9

)26/25(1/5

11

)51/42(6/9

)18/32(2/7

14

)50/07(3/3

)16/23(1/6

8

)35/56(1/8

)30/78(1/2

11

)30/11(6

)28/38(1/3

14

)46/06(7/7

)35/50(2/2

8

)55/49(3/6

)24/76(2/9

11

)53/09(4

)27/70(3/2

14

)45/02(3/1

)28/58(1/8

8

)35/20(2/2

)28/43(6/2

11

)42/97(4/4

)25/27(2/8

14

)38/33(5/8

)13/65(1/5

8

)35/00(3/5

)38/73(0/3

11

)30/11(7

)34/66(2/5

14

)46/06(7/7

)39/29(3/8

پرانتز انحرا ،معاار دامارها را نشان م دهد.

جدول  -4جدول تجزیه واریانس در حالت بارگذاری کششی و فشاری
بارگذاری كشش
منابع دغاارا

درجه آزادی

نو دخته
جن

قلاف

قمو نفوض قلاف (مال متر)
نو دخته * جن

قلاف

نو دخته * قمو نفوض قلاف
جن

قلاف * قمو نفوض قلاف
قلاف * قمو نفوض قلاف

نو دخته * جن

ماانگان مربعا

1

161/014

F
15/246

Sig.
*0/000

2

1028/461

97/380

*0/000

2

56/484

5/348

*0/008

2

41/405

3/920

0/026

2

17/903

1/695

0/193

4

160/889

15/234

*0/000

4

24/942

2/362

0/065

ماانگان مربعا

1

737/880

F
22/324

Sig.
*0/000

2

224/480

67/783

*0/000

2

5/946

0/180

0/836

2

177/065

5/357

*0/008

2

2/932

0/089

0/915

4

542/818

16/422

*0/000

4

22/411

0/678

0/610

بارگذاری فشاری
درجه آزادی

منابع دغاارا
نو دخته
جن

قلاف

قمو نفوض قلاف (مال متر)
نو دخته * جن

قلاف

نو دخته * قمو نفوض قلاف
جن

قلاف * قمو نفوض قلاف

نو دخته * جن

قلاف * قمو نفوض قلاف

* معن دار بودن در سطح  95درصد
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شکل  -4مدهای شکست نمونهها زیر بارکششی

نتايج جدول  5نشوان مو دهود كوه دحوال بارگوذاری
كشش با دغاار نو دخته ،جن قلاف و قمو نفوض قلاوف

ظرفاال لنگر مش به درداس  61 ،10و  9درصود دغااور
م كند.

جدول  -5اثر مستقل عوامل موردمطالعه بر ظرفیت لنگر خمشی تحت بارگذاری کششی
ظرفاال لنگر مش
(ناودن متر)
ا ر نو دخته

ا ر جن

قلاف

ا ر قمو نفوض قلاف
)مال متر(

انحرا ،معاار

گروهبندی دانکن

MDF

25/99

6/29

دخته رده چوب

28/73

8/02

HDF

26/58

3/80

B

دخته تيه

21/36

6/32

A

چوب

34/38

4/48

C

8

28/88

5/68

A

11

26/77

5/57

A

14

26/44

9/78

A

جدول  6ا ر متقاب قوام موردمطالعه بر ظرفاال لنگر
مش دحال بارگذاری كشش را نشان م دهود .مشواهده
م شود كه باشترين دغاار در ظرفاال لنگر مش در ا ور
متقاب جن و قمو نفوض قلاوف  150درصود و كمتورين
دغاار آن در ا ر متقاب نو دخته و قموو نفووض قلاوف 23
درصد اسال.

ظرفیت لنگر خمشی در حالت بارگذاری فشاری
جدول  7دث ار مستق قوام مطالعه شوده بور ظرفاوال
لنگر مش در حالال بارگذاری فشاری را نشوان مو دهود.
مشاهده م شود كه ظرفاال لنگر مشو  MDFباشوتر از
دخته رده چووب اسوال .در حالوال بارگوذاری فشواری ا ور
مقاومال مش قلاف و چس ندگ سطح بر ظرفاال لنگر

بررس ظرفاال لنگر مش ادرال گوشهای فارس سا تهشده با...

528

مش باشتر اسال .ازآنجاي كه چسس مورداستفاده چسوس
 PVAكه يک چسس دماس اسال بوده و همچنان با دوجوه
به اينکه در چسسهای دماس هر چه سطح دماس صوا،دور
باشد چسو ندگ بهتور واهود بوود بنوابراين سوطح شواار
ايجادشده برای جاسازی قلاف در  MDFصوا،دور از دختوه
رده چوب بوده درنتاجه چس ندگ سوطح بهتوری بوان
سطو قلاف و  MDFايجادشده و اين امر باق شده اسوال

كه  MDFظرفاال لنگر مش باشوتری نسو ال بوه دختوه
رده چوب داشته باشود .بوه قلوال مقاوموال مشو بهتور
 ،HDFظرفاال لنگر مش ادرال با قلاف  HDFباشوتر از
چوب و دخته تيه اسال .همانطوری كه در جودول  7ديوده
م شود ظرفاال لنگر مش ادرال با قلاف بوا قموو نفووض
باشتر اندك باشتر اسال كه دلا آن را م دووان بوه سوطح
چسس ور باشتر آن نس ال داد (شک .)5

جدول  -6اثر متقابل عوامل موردمطالعه بر ظرفیت لنگر خمشی تحت بارگذاری کششی
ظرفاال لنگر مش (ناودن بر متر)
MDF
نو دخته×جن

قلاف
دخته رده چوب

MDF
نو دخته×قمو نفوض قلاف
)مال متر(
دخته رده چوب

دخته فا ر

جن

قلاف×قمو نفوض قلاف
(مال متر)

دخته تيه

چوب

انحرا ،معاار گروهبندی دانکن

دخته فا ر

26/15

4/59

BC

دخته تيه

20/27

4/86

A

چوب

31/55

3/43

D

دخته فا ر

27/02

2/95

C

دخته تيه

22/45

7/57

AB

چوب

37/46

3/34

E

8

27/94

4/26

A

11

24/33

5/29

A

14

25/70

8/52

A

8

29/91

6/99

A

11

29/21

4/88

A

14

27/17

11/23

A

8

25/79

4/96

C

11

26/99

3/57

C

14

26/98

2/98

C

8

27/34

4/34

C

11

21/79

4/51

B

14

14/94

1/99

A

8

19/34

4/35

DE

11

31/52

3/82

D

14

37/40

3/53

E

شکل  -4مد شکست نمونهها زیر بار فشاری
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ظرفاال لنگر مش به درداس  53 ،15و  1درصود دغااور
م كند.

جدول  - 7تأثیر مستقل عوامل مطالعه شده بر ظرفیت لنگر خمشی در حالت بارگذاری فشاری

ا ر نو دخته

ا ر جن

ظرفاال لنگر مش (ناودن بر متر)

انحرا ،معاار

48/88

13/40

42/50

9/29

HDF
دخته تيه

57/03

9/81

C

43/19

7/58

B

چوب

37/24

8/69

A

8

45/52

13/76

A

11

45/70

14/39

A

14

46/14

6/46

A

MDF
دخته رده چوب

قلاف

ا ر قمو نفوض قلاف (مال
متر)

جدول  8ا ر متقاب قوام موردمطالعه بر ظرفاال لنگر
مش دحال بارگذاری فشاری را نشان م دهود .مشواهده
م شود كه باشترين دغاار در ظرفاال لنگر مش در ا ور

گروهبندی دانکن

متقاب جن و قمو نفوض قلاوف  105درصود و كمتورين
دغاار آن در ا ر متقاب نو دخته و قموو نفووض قلاوف 17
درصد ديده م شود.

جدول  -8اثر متقابل عوامل موردمطالعه بر ظرفیت لنگر خمشی تحت بارگذاری فشاری
ظرفاال لنگر مش (ناودن بر متر)
MDF
نو دخته×جن

قلاف
دخته رده چوب

MDF
نو دخته×قمو نفوض قلاف
)مال متر(
دخته رده چوب

دخته فا ر

جن

قلاف×قمو نفوض قلاف
)مال متر (

دخته تيه

چوب

انحرا ،معاار

گروهبندی دانکن

دخته فا ر

61/86

10/56

C

دخته تيه

47/54

7/20

B

چوب

37/24

8/64

A

دخته فا ر

51/76

5/53

B

دخته تيه

38/84

5/18

A

چوب

37/24

9/17

A

8

48/26

16/07

A

11

49/35

16/98

A

14

49/04

4/95

A

8

42/52

10/66

A

11

42/06

10/76

A

14

42/97

6/60

A

8

61/78

9/45

E

11

59/81

9/64

E

14

48/43

3/69

D

8

38/17

5/73

BC

11

47/19

7/00

D

14

44/20

7/66

CD

8

35/32

2/40

AB

11

30/11

5/52

A

14

46/06

7/15

D
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نتیجهگیری
 ظرفاال لنگر مش ادروات سوا تهشوده در ايونمطالعه در حالال بارگذاری فشاری باشتر از كشش بود.
 ظرفاال لنگر مش نمونههای سا تهشده با MDFدر حالال بارگذاری فشاری باشتر از دخته رده چوب بوود
ول در حالال بارگذاری كشش قک اين قیاه ديده شد.
 در حالال بارگذاری كشش باشوترين ظرفاوال لنگورمش نمونههای سا ته شده با قلاوف از جون چووب و
قمووو نفوووض  8مال و متوور و در حالووال بارگووذاری فشوواری
باشترين آن در نمونههای سوا تهشوده از جون  HDFو
قمو نفوض  14مال متر ديده شد.
 با دوجه به نتايج اين مطالعه جن قلاف و نو دختهباشترين دث ار را بر ظرفاال لنگر مش در هور دو حالوال
بارگذاری فشاری و كشش داشال.
 -در هر دو حالال بارگوذاری فشواری و كششو قموو

نفوض قلاف دث ار چندان بر ظرفاال لنگر مش نداشال.
 نتايج نشان داد كه دغاار ظرفاوال لنگور مشو بوادغااوور قواموو موردمطالعووه در ايوون دحقاووو در حالووال
بارگذاری كشش باشتر از فشاری اسال .بوه هموان دلاو
تزش اسال دا هر ادرال در برابر اين نو بار دقويال شوود .بوا
دوجه به نتايج حاصو از ايون پوژوهش از راههوای دقويوال
ادرات گوشهای مو دووان انتخواب درسوال قووامل كوه
باشترين دث ار را بر ظرفاال لنگر مش دارد و همچنوان
استفاده از ل ه چس ان قنوان كرد.
 با دوجه به قدش معن دار بودن قمو نفوض بر ظرفاواللنگر مش در هر دو حالال بارگذاری كشش و فشاری و
همچنان ازآنجاي كه بوا افوزايش قموو نفووض قلاوف مواده
مورداستفاده برای دهاه قلاف و چسس مورداسوتفاده بورای
جاسازی آن افزايش م يابد ،پاشنهاد م شود كه از قلاوف
با قمو نفوض  8مال متر برای سا ال ادرال استفاده شود.
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Investigation on bending moment capacity of corner joints constructed with
spline under diagonal tension and compression

Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of the
penetration depths (8, 11, 14 mm) and material types of spline
(high density fiber board (HDF), plywood, and hornbeam
wood (Carpinus betulus)) on bending moment resistance of
mitered L-type joints in MDF and particleboard. In this
research, L-type joints were fabricated with spline and PVA
adhesive with dimensions of 160 × 230 ×16 mm (length ×
width × thickness, respectively). Joints were tested by an
Instron machine under tension and compression loading. The
results showed that the bending moment resistance of joints
under compression was higher than those under tension. The
lowest bending moment resistance under tension was seen in
particleboard and plywood spline with 14 mm penetration
depth while under compression, it was seen in particleboard,
and HDF spline with 11 mm penetration depth. The highest
bending moment resistance under tension was seen in MDF,
and plywood spline with 14 mm penetration depth while
under compression, it was seen in MDF, and HDF spline with
8 mm penetration depth.
Key words: L-type joints, bending moment resistance, spline,
particleboard, MDF.
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