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تحلیل توزیع تنش-کرنش پین چوبی و خط چسب در اتصال مبلمان  Lشکل با استفاده از اجزای
محدود

چکیده
در این پژوهش توزیع تنش و کرنش سهبعدی در پین چوبی و خط چسب در اتصال-
های  Lشکل ساختهشده از تخته چندال با پین چوبی موردبررسی قرارگرفته است.
اعضای اتصال از تخته چندال  19میلیمتر ساختهشده از گونههای پهنبرگ (راش،
توسکا و ممرز) بودند .در این پژوهش اثر قطر پین چوبی راش ( 8 ،6و  10میلیمتر)
و عمق نفوذ ( 13 ،9و  17میلیمتر) ،بر ظرفیت لنگر خمشی اتصالها  Lشکل زیر بار
فشاری بهصورت تجربی موردبررسی قرار گرفت ،سپس توزیع تنش و کرنش پین
چوبی و خط چسب آزمونهها به روش اجزای محدود و با استفاده از نرمافزار
 ANSYSشبیهسازی شدند .نتایج نشان دادند که ظرفیت لنگر خمشی با افزایش
قطر پین از  6به  8میلیمتر روند افزایشی داشته است ،ولی با افزایش پین از  8به 10
میلیمتر روند نزولی مشاهدهشده است .ظرفیت لنگر خمشی با افزایش عمق نفوذ
افزایش یافت .نتایج تحلیل عناصر محدود نشان دادند که با افزایش قطر پین میزان
تنش و کرنش در پین و خط چسب افزایش مییابد و این افزایش تنش در اتصال-
های ساختهشده با پین به قطر  10میلیمتر باعث شکست اعضای اتصال و درنتیجه
کاهش مقاومت اتصال شده است .همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل
مدل ،بیشترین تنش در پین و خط چسب ،در محل اتصال بین اعضای اتصال به
وجود آمده است.
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واژگان کلیدي :تنش ،کرنش ،پین چوبی ،اتصال  Lشکل ،روش اجزای محدود.

مقدمه
تحلیل سازه وقتی با نرمافزار عملی شد ،انجام آن برای
متخصصان آسان شده است .از اين تسهیالت برای تحلیل
سازه مبلمان میتوان استفاده كرد .افزون بر اين تسلط بر
اصول روشهای نرمی و سفتی تحلیل سازه و به دنبال آن
كاربرد اجزای محدود ( ،)FEMجهت بهره گرفتن از فناوری
مدلسازی با روش اجزای محدود ،پیشنیازی الزم در
طراحی مهندسی سازه مبلمان میباشند [ .]1هدف از

طراحی مبلمان به حداقل رساندن و استفاده بهینه از ماده
چوبی و مقاومت حداكثر سازه است .تولیدكنندگان مبلمان
معموالً از تحلیل استاتیکی برای يافتن نیروهای وارد بر
سازه مبلمان برای طراحهای خود استفاده نمیكنند،
هرچند موضوع تحلیل بارهای وارد بر سازه مبلمان همواره
موضوع موردعالقه پژوهشگران بوده است []2؛ بنابراين
تالشهای پژوهشی فراوانی در مورد بارهای وارده بر
مبلمان و تحلیل اين بارها انجام شده است Wang .و Lee
( )2014توان نگهداری پین چوبی در گونه افرا قندی را با
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روش اجزای محدود شبیهسازی كردهاند .نتايج اين بررسی
نشان دادند كه توان نگهداری پین چوبی به نوع تخته و
زاويه دواير پین بستگی دارد [ Ke .]3و همکاران ()2016
بهینهسازی اتصالهای گوشهای  Lشکل با پین را با روش
اجزای محدود بررسی كردهاند .نتايج اين پژوهش نشان
دادهاند كه بهترين حالت اتصال  Lشکل در اتصالهای
فارسی با پین به قطر  6میلیمتر ،عمق نفوذ  24میلیمتر
و فاصله  20میلیمتر بین دو پین بهدستآمده است [.]4
 Tankutو  2009( Tankutو  )2010عملکرد اتصالهای L
شکل زير بار فشاری و كششی را بررسی كردهاند .اين
پژوهشگران گزارش كردهاند اتصالهای  Lشکل زير
باركششی عملکرد بهتری را نسبت به بارگذاری فشاری
داشتهاند [ 5و  .]6در پژوهشی مشابه  Segoviaو همکاران
( )2012اتصالهای ساختهشده با جوش پین چوبی را
موردمطالعه قرار دادهاند .آنها گزارش كردند كه اختالف
معنیداری بین بارگذاری كششی و فشاری وجود دارد [.]7
نتايج پژوهش  Oktaeeو همکاران ( )2005نشان دادهاند
كه بهترين حالت مربوط به اتصالهای  Lشکل با كام و
زبانه زير باركششی و فشاری از اتصالهای ساختهشده با
ضخامت زبانه  10میلیمتر ،عرض  37/5میلیمتر و طول
 30میلیمتر بوده است [ )2006( Kasal .]8مقاومت قاب
مبلمان راحتی ساختهشده از اعضای مختلف را با روش
اجزا محدود بررسی كردهاند و نشان دادهاند كه تحلیل
سهبعدی سازهای با استفاده از روش اجزای محدود تخمین
قابل قبولی در عملکرد سازهای قاب مبلمان راحتی داشته
است .اين پژوهشگر استفاده از فراوردههای مركب چوبی
( MDF ،OSBو تخته چندال) را جايگزينی مناسب برای
ساخت قاب مبلمان بهجای چوب ماسیو دانسته است [.]9
پژوهش انجامشده توسط  Smardzewskiو Papuga
( )2004بر روی تمركز تنش در اتصاالت گوشهای كام و
زبانه و اتصال پین چوبی را در قاب صندلی چوبی به روش
اجزای محدود مشخص كردند كه توزيع تنش مدل
شبیهسازیشده با شرايط مرزی يک آزمايش واقعی
همخوانی دارد و توزيع تنش در اجزای صندلی موردبررسی
اين پژوهشگران هماهنگی خوبی با شرايط آزمايشگاهی از
خود نشان داده است []10؛ بنابراين بسیاری از
پژوهشگران استفاده از روش اجزای محدود را در بررسی

عملکرد سازهای مبلمان خصوصاً هنگامیكه هندسه قطعه
و شرايط بارگذاری پیچیده باشند بسیار مفید دانستهاند.
[ 13 ،12 ،11و .]14
همانطور كه مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد
محاسبه مقدار تنشهای وارده بر اتصالهای مبلمان می-
تواند به روشهای تجربی ،عددی و تئوری انجام گردد .در
مقايسه با ديگر روشها ،استفاده از روش اجزای محدود
برای محاسبه تنش -كرنش يک روش نسبتاً جديد در
تحلیل عملکرد سازه مبلمان در برابر بارهای وارده برای
طراحان برای طراحی سازه مبلمان با ضريب ايمنی و
اطمینان باال است؛ بنابراين ،در پژوهش حاضر عملکرد
سازهای و همچنین تحلیل توزيع تنش -كرنش پین چوبی
و خط چسب در اتصالهای گوشهای  Lشکل با استفاده از
روش اجزای محدود موردبررسی قرارگرفته است تا
اطالعات مفیدی در اختیار طراحان سازه مبلمان برای

طراحی با رعايت اصول مهندسی قرار دهد.
مواد و روشها
در اين پژوهش برای ساخت اتصالها از تخته چندال
ساختهشده از گونههای پهنبرگ (راش ،توسکا و ممرز) و
پین راش استفاده شده است .ضخامت تختهها  19میلی-
متر بود .تختهها به دو سری ابعاد  23 ×16و 23 ×14/1
برش دادهشدهاند .اعضای اتصال با استفاده از دريل با
سرعت ثابت سوراخكاری شدند .عمق نفوذ در سه سطح ،9
 13و  17میلیمتر و قطر پین در سه سطح  8 ،6و 10
میلیمتر بهعنوان متغیر انتخاب شدند .پس از سوراخكاری
اعضای اتصال با پین راش و چسب  PVAبه هم متصل
شدند و تا گیرايی كامل چسب ( 24ساعت) زير فشار قرار
گرفتند .برای بررسی دقیق اثر قطر و عمق نفوذ پین از
يکاليه كاغذ مومی برای جلوگیری از چسبیدن اعضای
اتصال استفاده شد .اين عمل باعث میشود كه اتصال بین
اعضا فقط از طريق پین چوبی صورت گیرد .آزمونهها برای
تعیین ظرفیت لنگر خمشی با ماشین اينسترون مدل
 4486مورد آزمايش قرار گرفتند .سرعت بارگذاری
 5 mm/minتنظیم شد .برای محاسبه ظرفیت لنگر
خمشی از فرمول  1استفاده شد .درمجموع  9تیمار و برای
هر تیمار  5تکرار در نظر گرفته شد .در اين پژوهش از
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شکل هندسی شبیهسازیشده در شکل  1نشان
دادهشده است .پس از شبیهسازی اتصال خواص مواد
مطابق جدول  1تعیین شد و سپس برای تبديل مدل
شبیهسازیشده به اجزای محدود از المان چهاروجهی 10
گرهای ( )Tetrahedralبا حداكثر ابعاد  8میلیمتر برای
مشبندی اعضای افقی و عمودی و از المان ششوجهی
 20گرهای ( )Hexahedralبا ابعاد حداكثر  2میلیمتر برای
مشبندی پین و اليهی چسب استفاده شد .ضخامت اليه
چسب در اين پژوهش  0/1میلیمتر در نظر گرفته شد .بر
اساس مطالعهی  Smardzewskiو  ،)2004( Papugaابعاد
المانهای مورداستفاده برای مشبندی زبانه و اليهی
چسب كوچکتر از المانهای اعضای افقی و عمودی اتصال
در نظر گرفتهشده است .اين مسئله باعث افزايش دقت
اندازهگیری تنش و كرنش در بخشهای زبانه (پین) و
اليهی چسب میشود .همچنین با كوچکتر در نظر گرفتن
ابعاد المانها ،امکان مشبندی بخشهايی از اتصال كه
دارای هندسه پیچیده و ظريفی هستند نیز فراهم میشود.
مدل مشبندی شدهی اتصال  Lشکل و پین در شکل  2و
 3نشان دادهشده است.

طرح كامالً تصادفی و تجزيه واريانس و برای مقايسه
میانگینها از روش دانکن استفادهشده است.
M P L max

()1
 =Mظرفیت لنگر خمشی ()N.m
 =Pحداكثر بار ()N
 =Lطول بازو ().m

تحلیل توزیع تنش و کرنش با نرمافزار ANSYS

پس از انجام مراحل آزمايشگاهی و به دست آوردن
مقادير ظرفیت لنگر خمشی اتصالها ،شبیهسازی اين
اتصالها با نرمافزار  NSYS 15انجام شد .شبیهسازی با
نرمافزار  ANSYSدر سهگام انجام شد.
 -1شبیهسازی هندسی -انتخاب المان -تعیین
خواص ماده -تبديل مدل شبیهسازیشده به مدل
اجزای محدود به كمک انجام شبکهبندی
 -2تعیین نوع تحلیل -اعمال شرايط مرزی و شرايط
اولیه -بارگذاری و سپس تحلیل مسئله به كمک
حلكنندهی نرمافزار
 -3مشاهده نتايج بهصورت گرافیکی

جدول  -1خواص مواد مورداستفاده در این پژوهش
پارامترها
تخته
چندال

EL

14500

ER
)(MPa

ET

GLR

GLT
)(MPa

GRT

ѵLR

ѵLT

ѵRT

ѵTR

ѵRL

ѵTL

1567

783

1044

899

174

0/37

0/50

0/67

0/33

0/04

0/27

پارامترها

)E (MPa

)G (MPa

ѵ

چسب

400

148

0/3

اعمال شرایط مرزی و بارگذاری
برای بارگذاری اتصال در محیط نرمافزار ،حداكثر بار
بهدستآمده از آزمونهای تجربی بهعنوان بار شکست برای
تحلیل در نظر گرفته شد .با توجه به حالت فیزيکی

آزمونهها در حالت آزمايشگاهی ،در محیط نرمافزار لبه
پايین يک عضو اتصال مهار شد و در لبه عضو ديگر نیرو
اعمال شد.
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شکل  -1شکل هندسی شبیهسازیشده در محیط

Design

شکل  -2المانهای  Hexahedralبرای مش بندی عضو افقی و

Modeler

عمودی اتصال

شکل  -3المانهای  Tetrahedralبرای مشبندی پین و الیهی چسب

موردبررسی ،ارائهشده است .همانطور كه در اين جدول
نشان دادهشده است عاملهای متغیر مستقل قطر و عمق
نفوذ پین در سطح اعتماد  99درصد معنیدار بودهاند.

نتایج و بحث
در جدول  2مقادير میانگین و انحراف معیار مربوط به
عاملهای متغیر قطر و عمق نفوذ پین آمده است .در
جدول  3نتايج مربوط به تجزيه واريانس عاملهای متغیر

جدول  -2مقادیر ظرفیت لنگر خمشی اتصال زیر بار فشاری در قطر و عمق نفوذهای مختلف
عمق نفوذ
)(mm

قطر پین
)(mm
6

9

13

17

ظرفیت لنگر خمشی
)(N.m
19/18

1/26

8

27/8

3/41

10

23/6

2/44

6

26/41

4/28

8

37/91

2/89

10

32/67

4/2

6

27/98

2/05

8

45/18

7/19

10

33/08

4/13

انحراف معیار

جدول  -3تجزیه واریانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال زیر بار فشاری
عوامل متغیر مستقل و متقابل

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Si g.

قطر پین

2

1169/60

584/80

*0/000

نفوذ عمق

2

1141/18

570/56

*

نفوذ عمق * قطر پین

4

127/65

31/90

* معنیداری در سطح اعتماد  **%99عدم معنیداری

0/000

**0/000
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شکل  4رابطه ظرفیت لنگر خمشی و قطر پین در
سطوح مختلف را نشان میدهد .همانطور كه مشخص
است ،با افزايش قطر پین ظرفیت لنگر خمشی زير بار
فشاری ،بهصورت خطی افزايش پیدا نکرده و بیشترين
میزان ظرفیت لنگر خمشی مربوط به پین با قطر  8میلی-
متر بوده است .ظرفیت لنگر خمشی اتصال زير بار فشاری
با پین به قطر  8میلیمتر نسبت به پین با قطر  6و 10
میلیمتر به ترتیب  55و  15درصد افزايش داشته است.
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دلیل بیشتر بودن ظرفیت لنگر خمشی اتصال با پین به
قطر  8میلیمتر نسبت به پین با قطر  10میلیمتر زير بار
فشاری را میتوان شکست زودرس اعضای اتصال زير اين
نوع بارگذاری دانست .بهعبارتديگر با افزايش قطر پین،
فاصله بین لبه سوراخ پین با لبه عضو كمتر شده و باعث
شکست در عضو اصلی (سطح) اتصال میشود .ولی در پین
با قطر  6و  8میلیمتر شکست در خود پین رخ داد.

شکل  -4اثر مستقل قطر پین بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال زیر بار فشاری (حروف روی نمودار گروهبندی دانکن را نشان میدهند)

شکل  5تأثیر عمق نفوذ بر ظرفیت لنگر خمشی را
نشان میدهد .همانطور كه مشخص است با افزايش عمق
نفوذ ظرفیت لنگر خمشی افزايش يافته است .میانگین
ظرفیت لنگر خمشی اتصال با عمق نفوذ  17میلیمتر
نسبت به عمق نفوذ  9و  13میلیمتر به ترتیب  %44و %7

بیشتر بوده است .افزايش ظرفیت لنگر خمشی در عمق
نفوذ بیشتر را میتوان به سطح تماس بیشتر بین پین و
اعضای اتصال نسبت داد .بهعبارتیديگر با افزايش عمق
نفوذ سطح چسب خور افزايش يافته و باعث مقاومت
بیشتر اتصال شده است.
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شکل  -5اثر مستقل عمق نفوذ بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال زیر بار فشاری (حروف روی نمودار گروهبندی دانکن را نشان میدهند)

تحلیل توزیع تنش-کرنش و مدهای شکست
اتصالهای  Lشکل زیر بار فشاری به روش عناصر
محدود
با توجه به نتايج بهدستآمده در آزمونهای تجربی،
بیشترين ظرفیت لنگر خمشی اتصال با پین زير بار فشاری
برای مدلسازی با روش عناصر محدود در نظر گرفته شد.
بیشترين میزان ظرفیت لنگر خمشی اتصالهای آزمون
شده اتصال مربوط به پین با عمق نفوذ  17و قطر  8میلی

شکل  -6جدا شدن اعضای مدل اتصال زیر بار فشاری

متر بود درنتیجه اين اتصال برای بررسی توزيع تنش و
كرنش در اعضای اتصال  Lشکل به روش عناصر محدود
انتخاب شد .خروجی نرمافزار در شرايط مختلف توزيع
تنش و كرنش موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نتايج
بهدستآمده از تحلیل اجزای محدود ،اعضای اتصال در
قسمت به هم متصل شده در گوشهی بیرونی اتصال از هم
جدا شدند كه در شکل  6نشان داده شده است .در آزمونه-
های تجربی حالت مشابهی ديده شده است (شکل .)7

شکل  -7جدا شدن اعضای اتصالهای تجربی زیر بار فشاری
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شکل  8نحوه توزيع تنش را در اتصال شبیهسازیشده
نشان میدهد .همانطور كه در اين شکل مشاهده میشود
بیشترين تنش در محل اتصال پین با اعضای اتصال ،در
گوشهی داخلی و خارجی اتصال بوده كه اين امر خود می-
تواند عامل محدودكننده پین با قطر بیشتر باشد.
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بهعبارتديگر با افزايش قطر پین فاصله سوراخ پین با لبه
اعضای اتصال كاهشيافته و درنتیجه در اين ناحیه كه
دارای حداكثر تنش است باعث شکست اعضای اتصال می-
شود .شکست اعضای اتصال در آزمون تجربی كه در شکل
 9نشان داده شده است میتواند گواه اين استدالل باشد.

شکل  -8جدا شدن اعضای اتصال  Lشکل زیر بار فشاری

شکل  -9شکست اعضای اتصال  Lشکل زیر فشاری

شکل  10نحوه توزيع تنش ،كرنش تغییر شکل در پین
چوبی و خط چسب را نشان میدهد .همانطور كه
مالحظه میشود حداكثر تنش ون میسز و كرنش ،در لبه
پايینی پین چوبی بوده است .حداكثر تنش برشی در لبه
باال و پايین پین چوبی مشاهده شد .همچنین مشاهده
میشود كه بیشترين تغییر شکل در قسمتی از پین كه در
عضو اصلی اتصال تعبیهشده است رخ داده است .در شکل
مربوط به توزيع تنش و كرنش خط چسب مشاهده می-
شود كه حداكثر تنش وان مايسز ،كرنش در محل اتصال
بین دو عضو و در قسمت پايینی خط چسب بوده است.

همانطور كه مشخص است كرنش در خط چسب نسبت
به پین چوبی بیشتر بوده است .علت اين امر را میتوان
انعطافپذيری چسب  PVAعنوان كرد .همچنین بیشترين
مقدار تغییر شکل در خط چسب همانند پین چوبی در
قسمتی كه خط چسب در عضو اصلی قرار گرفته است رخ
داده است.
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نتیجهگیری
در اين مطالعه نحوهی توزيع تنش-كرنش پین چوبی و
خط چسب در اتصال مبلمان با روش اجزای محدود
موردبررسی قرار گرفت .نتايج اين پژوهش نشان دادند كه
افزايش قطر پین در حالتی كه باعث كاهش بیشازحد لبه
اعضای اتصال با سوراخ پین شود میتواند باعث شکست
زودرس اعضای اتصال شود .همچنین ظرفیت لنگر خمشی
با افزايش عمق نفوذ پین بهواسطه افزايش سطح چسب
خور افزايش يافت .بر اساس نتايج حاصل از تحلیل توزيع
تنش-كرنش در پین و خط چسب بیشترين مقادير تنش و
كرنش در محل اتصال بین اعضای اتصال مشاهده شد.
حداكثر تنش وان مايسز و كرنش در پین و خط چسب در
محل اتصال دو عضو و در قسمت پايینی پین و خط چسب
مشاهده شد .بیشترين مقدار تغییر شکل در پین و خط

الف)

چسب در محل اتصال بین پین و خط چسب در عضو
اصلی اتفاق افتاد .نتايج تحلیل توزيع تنش و كرنش با
روش اجزای محدود در اين مطالعه با نتايجی كه
 Smardzewskiو  )2004( Papugaدر اتصال كام و زبانه و
اتصال پین به دست آوردهاند همخوانی دارند .با توجه به
تحلیل صورت گرفته ،قسمتهايی از اتصال كه تنش در آن
متمركز است ،میتواند بخشهای حساس به شکست
باشند .با بررسی مشاهدات بهدستآمده بهخوبی میتوان
هماهنگی بین آزمونهای تجربی و تحلیل اجزای محدود
توزيع تنش-كرنش در اتصاالت را اثبات كرد و میتوان اين
روش را برای طراحی سازه مبلمان با ضريب اطمینان باال و
با رعايت اصول مهندسی به طراحان سازه مبلمان پیشنهاد
كرد.
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 ب) تنش ون،کرنش و تغییر شکل الف) پین و ب) خط چسب در اتصال زیر بار فشاری (الف) کرنش- نحوه توزیع تنش-10 شکل
 د) تغییر شکل، ج) تنش برش،میسز
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Analysis of stress- strain distribution of dowel and glue line in L-type furniture
joint by means of finite element method

Abstract
In this study, 3D stress-strain distribution of dowel and glue
line on L-type joints made of plywood doweled was
investigated. Members of joints were made of 11-ply
hardwood plywood (hornbeam, beech and alder) that were 19
mm in thickness. In this study, effect of beech dowels was
investigated in three level diameters (6, 8 and 10 mm) and
penetration of depth (9, 13 and 17 mm) on bending moment
capacity of L-type joints under compression loading as
experimental test; then, stress-strain distribution of wood
dowel and glue line in specimens were simulated by means of
ANSYS 15 software with finite element method (FEM).
Results showed that the bending moment resistance increased
with increasing dowel diameter from 6 to 8 mm, but
downward trend was observed with increasing 8 to 10 mm in
dowel diameter. Bending moment resistance increased with
increasing penetration depth. Also, simulation by ANSYS
software showed that stress-strain in dowel and glue line
increased with increasing diameter of dowel and this
increased stress in joints made of 10 mm dowel decreased the
resistance due to fracture in joints. According to results
obtained of model analysis, the ultimate stress of dowel and
glue line occurred in the areas in which joints were contacted.
Keywords: stress, strain, wood dowel, L-type joints, finite
element method.
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