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بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشهای فارسی ساختهشده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری
و کششی قطری

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشهای فارسی ساختهشده
با اتصالدهندهی بیسکویت زیر بار فشاری و کششی قطری انجام شده است.
اتصاالت گوشهای با اعضای اتصال از دو گونهی راش ( )Fagus orientalisو نراد
( ،)Abies albaبا  1تا  2بیسکویت به اندازه  10و  20و با کمک چسبهای
پلیوینیل استات ( ،)PVAcپلیاورتان ( )PUو اوره فرمالدئید ( ،)UFساختهشده و
تحت آزمون قرار گرفتند .از آنجا که اتصال پین چوبی جزء متداولترین اتصاالت
مبلمان محسوب میشود ،آزمونههای شاهدی نیز با کمک پین و چسب  PVAcبه
عنوان شاهد جهت مقایسه با اتصالدهنده بیسکویتی ساخته شد .نتایج تجزیه
واریانس نشان داد که اثر مستقل گونهی اعضای اتصال ،اندازه بیسکویت ،تعداد
اتصالدهنده و نوع چسب در هر دو حالت بارگذاری فشاری و کششی در سطح 5
درصد معنیدار است .نتایج نشان دادند که ظرفیت تحمل تنش اتصالهای
ساختهشده با گونهی راش نسبت به گونهی نراد بیشتر بوده و با افزایش اندازه و تعداد
بیسکویت ،ظرفیت تحمل تنش افزایش یافت .ظرفیت تحمل تنش اتصالهای
ساختهشده با چسب پلیاورتان نیز نسبت به اتصالهای ساختهشده با چسب
پلیوینیل استات و اوره فرمالدئید بیشتر بود .ظرفیت تحمل تنش اتصالهای
ساختهشده زیر بار فشاری بیشتر از ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی بود .بیشترین
میزان ظرفیت تحمل تنش در اتصالهای ساختهشده با گونه چوبی راش ،دو
اتصالدهنده ،بیسکویت اندازهی  20و چسب پلیاورتان ،در هر دو حالت بارگذاری
فشاری و کششی مشاهده شد.
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مقدمه
اجزای سازههای چوبی به روشهای متفاوت
(اتصالهای گوشهای ،سربهسر ،متقاطع ،عرضی و غیره) ،با
اتصالدهندههای گوناگون (پین چوبی ،بیسکويت چوبی،

دمچلچله ،قلیف و غیره) ،با چسبهای مختلف و يا با
تركیبی از آنها بههم متصل میشوند.
اتصالها در سازه مبلمان بیشتر از نقاط ديگر آن تحت
تأثیر نیروهای خارجی اعم از فشاری ،كششی ،برشی و
لنگر خمشی قرار میگیرند و اغلب ضعف اتصال باعث
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شکست سازه میشود [ .]1مقاومت اتصالهای مبلمان
تحت تأثیر خواص اجزای سازه ،مانند انواع مختلف
اتصالدهندهها ،گونه چوبی ،انواع تختهها و چسبها است.
همچنین مقاومت تحت تأثیر عوامل متعدد درگیر در
فرايند مونتاژ ،از جمله بستن مناسب اجزای اتصال و روش
ساخت قرار دارد .دوام سازهی مبلمان بهطور عمده به
اتصاالت مناسب مبلمان بستگی دارد .مقاومت مکانیکی
اتصال تعیینكننده است ،زيرا شکست بهطور معمول به
اتصالهای مبلمان مربوط میشود [.]2
بهطور كلی ،استحکام و سفتی اعضای اتصال و اتصال-
دهندههای بهكاررفته در مبلمان در تعیین استحکام نهايی
سازه اهمیت دارند [ .]3اتصالهای گوشهای در سازههای
مبلمان تحت بارهای كششی و فشاری قطری قرار می-
گیرند .بنابراين در طوالنی مدت ،ظرفیت تحمل تنش
اعضای سازه و بهويژه اتصالها زير بارهای استاتیکی و
دورهای كمتر از تنشهای وارده شده و باعث شکست سازه
مبلمان میشود .يکی از انواع اتصالهای مورد استفاده در
صنعت مبلمان اتصالدهندهی بیسکويت است كه بهدلیل
سهولت در ايجاد اتصال ،ظرافت و همچنین سرعت عمل
در ساخت ،در سازههای مبلمان نظیر اتصال بدنه قفسه به
كف و طبقه ،جعبه ،كتابخانه ،صندوق ،كمد ،كابینتسازی
و غیره مورد استفاده قرار میگیرد .در سالهای اخیر،
پژوهشهايی در مورد اتصالدهندههای مختلف به انجام
رسیده و يا در حال انجام میباشد.
 Kahvandو همکاران ( )2014تأثیر گونه چوبی
اعضای اتصال ،تعداد اتصالدهنده ،اندازه بیسکويت و نوع
چسب بر ظرفیت لنگر خمشی اتصالهای  Tشکل
ساختهشده با اتصال بیسکويتی را مورد بررسی قرار دادند.
نتايج اين بررسی نشان داد كه ،با افزايش تعداد و اندازه
بیسکويت ظرفیت لنگر خمشی اتصال افزايش يافته است.
اتصالهای ساختهشده با چسب پلیاورتان )PU(1نسبت به
اتصالهای ساختهشده با چسبهای پلیوينیل استات2
( )PVAcو اوره فرمالدئید )UF( 3عملکرد بهتری داشته-
اند[ Rangavar .]4و  )2017( Abbasiدر تحقیقی به
بررسی ظرفیت لنگرخمشی و تحمل تنش (گوشهی داخلی

و بیرونی) در اتصاالت بیسکويتی  Lشکل ساختهشده از
چوب راش ،صنوبر ،تخته خردهچوب )PB(4و تخته فیبر با
دانسیتهی متوسط )MDF(5پرداختند .نتايج بررسی جنس
اعضای اتصال نشان دادند كه بیشترين ظرفیت تحمل
تنش در اتصاالت ساختهشده از گونهی راش بوده ،كه
بهترتیب بیشتر از اتصاالت ساختهشده از چوب صنوبر،
 MDFو  PBبود [ Vassiliou .]5و )2008( Barboutis
توان نگهداری و ظرفیت لنگر خمشی زير بار كششی
اتصالهای ساختهشده از  PBو  MDFبا اتصالدهندهی
بیسکويت را بررسی كردند .نتايج اين تحقیق نشان داد كه،
اتصالهای ساختهشده با  MDFدارای توان نگهداری و
ظرفیت لنگر خمشی بیشتری نسبت به اتصالهای
ساختهشده با  PBمیباشند [)2005( Kociszewski .]6
نشان داد كه افزايش ضخامت اعضای اتصال و اندازه
بیسکويت باعث افزايش سفتی و ظرفیت تحمل بار اتصال
میشود .همچنین با افزايش تعداد بیسکويت از  2به 3
عدد ،سفتی و میزان تحمل بار روند افزايشی داشته است
[ Atar .]7و همکاران ( )2009عملکرد اتصالهای فارسی
و سربهسرساختهشده با بیسکويت راش در  MDFو  PBرا
در دو حالت بارگذاری كششی و فشاری مورد بررسی قرار
دادند .نتايج اين بررسی نشان داد كه اتصالهای
ساختهشده با  MDFنسبت به اتصالهای ساختهشده با
 PBمقاومت بیشتری در دو حالت بارگذاری كششی و
فشاری داشتهاند .همچنین اتصال فارسی نسبت به اتصال
سربهسر و چسب  6DVTKAنسبت به چسب PVAc
عملکرد مقاومتی بهتری از خود نشان دادهاند[.]8
 Dalvandو همکاران ( )2014اتصالهای فارسی و سربهسر
ساختهشده با پین را مورد بررسی قرار دادند .نتايج پژوهش
آنان نشان داد كه ظرفیت تحمل تنش اتصال آزمون شده
زير بار فشاری بیشتر از ظرفیت تحمل تنش زير بار
كششی است .همچنین ظرفیت تحمل تنش اتصال فارسی
در دو حالت بارگذاری (كششی و فشاری) نسبت به اتصال
سربهسر بیشتر بوده است .همچنین نتايج آنها نشان داد
كه ،با افزايش قطر پین میزان ظرفیت تحمل تنش در هر
دو حالت بارگذاری افزايش میيابد[ .]9تحقیقات  Altunو
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)Polyurethane (PU
)Polyvinyl acetate (PVAc
3
(Urea formaldehyde )UF

)Particle board (PB
)Medium density fiber board (MDF
6
Desmodur Vinil Trie Ketonol Acetate
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همکاران ( )2010نشان داد كه نوع چسب بر ظرفیت لنگر
خمشی اتصالهای ساختهشده با اعضا از  MDFو اتصال
دم چلچله در حالتهای بارگذاری كششی و فشاری
تأثیرگذار است .بیشترين مقدار مقاومت در حالت بارگذاری
كششی در اتصالهای ساختهشده با چسب سیانو اكريلیت1
( )CAو بیشترين مقدار مقاومت در حالت بارگذاری
فشاری در اتصالهای ساختهشده با چسب  PVAcگزارش
شده است[ Tankut .]10و  )2009( Tankutتأثیر نوع
اتصالدهنده ،نوع چسب و جنس اعضای اتصال بر مقاومت
اتصالهای گوشهای را بررسی كردند .آنها دريافتند كه
نوع پانل ،نوع چسب و نوع اتصال تأثیر معنیداری بر
ظرفیت لنگر خمشی زير بار كششی و فشاری داشته است.
اين پژوهشگران عنوان كردند كه بهطور كلی اتصالهای
ساختهشده با اعضا از پانلهای چوبی زير بار كششی
مقاومت بیشتری نسبت به حالت بارگذاری فشاری
دارند[ Maleki .]11و همکاران ( )2013اثر نوع چسب و
ارتفاع دمچلچله بر ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشهای
فارسی ساختهشده از  PBو  MDFرا مورد بررسی قرار
دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد كه ،ظرفیت تحمل
تنش اتصالهای با چسب  CAنسبت به چسب  PVAcو
بدون چسب بیشتر بود .همچنین ظرفیت تحمل تنش
اتصالهای ساختهشده از  MDFنسبت به اتصالهای
ساختهشده از  PBبیشتر بود .همچنین مقاومت اتصالها با
افزايش ارتفاع دمچلچله افزايش يافته است[ .]12همانطور
كه مالحظه میشود ،پژوهشهای اندكی درباره ارزيابی
اتصالدهنده بیسکويت بر روی ظرفیت تحمل تنش
اتصالهای گوشهای فارسی ساختهشده از اعضای چوبی
صورت گرفته است .از سوی ديگر بیشتر مطالعات منتشر
شده ،پیرامون مقاومت اتصالهای صفحات مركب چوبی
مانند  PBو  MDFاست .ازاينرو ،در اين پژوهش ،تأثیر
اندازه بیسکويت ،گونهی اعضای اتصال ،تعداد اتصالدهنده
و نوع چسب بر ظرفیت تحمل تنش اتصالهای گوشهای
فارسی بهمنظور رسیدن به بهترين حالت و مقايسه آن با
اتصال معمول ساختهشده با پین چوبی مورد بررسی قرار
گرفته است.

Cyanoacrylate

1
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مواد و روشها
مواد
برای ساخت اتصالها ،اعضای اتصال از دو گونه راش
( )Fagus orientalisو نراد ( )Abies albaتهیه و به ابعاد
 16×5×2/5سانتیمتر بريده شدند .در جدول ،1
ويژگیهای گونههای چوبی مورد استفاده بیان شده
است[ 13و .]14
بهعنوان اتصالدهنده از بیسکويت چوبی گونه راش با
ضخامت  3میلیمتر ،در دو اندازه  19( 10میلیمتر عرض
و  53میلیمتر طول) و  23( 20میلیمتر عرض و 60
میلیمتر طول) استفاده شد.
همچنین از سه نوع چسب پلیوينیل استات،
پلیاورتان و اوره فرمالدئید جهت مونتاژ اعضای اتصال با
بیسکويتهای اتصالدهنده استفاده شد .در جدول ،2
مشخصات چسبهای مصرفی بیان شده است.
روشها
پس از اندازهبری چوبها ،يک سر دو عضو اتصال برای
اتصال فارسی با دستگاه فارسیبر ،تحت زاويه  45درجه
برش داده شد .سپس بهوسیلهی دستگاه بیسکويتزن بر
روی تمامی نمونهها شیارهای بیضوی شکل بهمنظور
جازدن بیسکويتها ايجاد شد .در مرحلهی چسبزنی ،ابتدا
سطوح داخلی شیارهای ايجاد شده و نیز سطوح
بیسکويتها ،بهخوبی به چسب آغشته و سپس بیسکويتها
در شیارهای مورد نظر قرار داده شدند.
بهمنظور حذف اثر چسبندگی اعضای اتصال به يکديگر
و محدود كردن اتصال اعضا فقط با اتصالدهندهی
بیسکويت ،قطعهای كاغذ مومی بین دو عضو اتصال قرار
داده شد .اتصالهای ساختهشده به وسیلهی گیرههای
نجاری به مدت  24ساعت تحت فشار قرار گرفتند تا
چسب بهطور كامل عمل كرده و خشک شود.
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جدول  -1ویژگیهای گونههای چوبی مورد استفاده بهعنوان اعضای اتصال
گونه چوبی

دانسیته ()g/cm3

مدول گسیختگی ()MPa

مدول االستیسیته ()MPa

مقاومت برشی موازی با الیاف ()Mpa

راش

0/62

123/633

11680/67

13/3

نراد

0/46

59/67

6658

3/1

جدول  -2مشخصات چسبهای مورد استفاده در ساخت اتصالها
نوع چسب
پلیوينیل استات
پلیاورتان ()ML-515
اوره فرمالدئید

رنگ
سفید شیری
خردلی
سفید

دانسیته ()g/cm3
1/08
1/3
1/29

همچنین جهت ساخت اتصالهای پین ،اعضای اتصال
از گونههای راش و نراد،پین اتصالدهنده از گونه راش با
قطر  10میلیمتر و چسب ( PVAcچسب معمول مورد
استفاده در صنعت مبلمان) انتخاب گرديد .مراحل ساخت
اتصالهای پین نیز مشابه فرايندهای انجام شده برای
ساخت اتصالهای بیسکويتی بوده است و فقط بهجای
شیار ،سوراخكاری متناسب با قطر پین مصرفی انجام شده
است.

الف) نمايی از آزمونهی ظرفیت تحمل تنش زير بارگذاری
فشاری

درصد مواد جامد
60 -65
95 -100
64

مدت زمان استفاده در دمای اتاق ()min
20 -30
30
600-180

پس از انجام عملیات مونتاژ ،نمونهها به مدت دو هفته
در محیط آزمايشگاهی با شرايط رطوبت نسبی 65 ± 5
درصد و دمای  20 ± 2درجه سانتیگراد ،قرار داده شده و
سپس بهوسیلهی دستگاه آزمون مکانیکی مدل
 Zwick/Roell Z150تحت بارگذاری فشاری و كششی قرار
گرفتند .سرعت بارگذاری  5 mm/minتنظیم شد[.]9
شکل  ،1نحوه اعمال بارگذاری فشاری و كششی روی
آزمونهها را نشان میدهد.

ب) نمايی از آزمونهی ظرفیت تحمل تنش زير بارگذاری
كششی

شکل  -1آرایش اعمال بارگذاری فشاری و کششی روی آزمونهی تعیین ظرفیت تحمل تنش

برای محاسبه تنش مركب در گوشه داخلی ( )Dو
بیرونی ( )Eاتصال فارسی ساختهشده از روابط  1تا  9برای

تنش در حالت بارگذاری فشاری و از روابط  10تا  17برای
تنش در حالت بارگذاری كششی استفاده شد[.]15
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تنش در حالت بارگذاری فشاری
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()11

()1

() 2

()12

() 3

()13
() 4

( )14تنش در گوشه داخلی اتصال
() 5

( )6تنش در گوشه داخلی اتصال

( )15تنش در گوشه بیرونی اتصال

( )7تنش در گوشه بیرونی اتصال

بنابراين با قرار دادن مقادير  αو :θ
( )16تنش در گوشه داخلی اتصال

بنابراين مقدار  σαآزمونهها در دو گوشه داخلی و
بیرونی اتصاالت ،با قرار دادن مقادير  αو  θكه در اتصال
فارسی  θ=45οو  α =45οاست ،به صورت زير بهدست
میآيد:

( )17تنش در گوشه بیرونی اتصال

( )8تنش در گوشه داخلی اتصال

( )9تنش در گوشه بیرونی اتصال

تنش در حالت بارگذاری کششی
()10

 :σaتنش محوری ( :P ،)MPaنیرو ( :L ،)Nدر
بارگذاری كششی  155/563 mmو در بارگذاری فشاری
 :t ،35/355 mm :C ،77/782 mmضخامت عضو اتصال
( )mmو  :bعرض عضو اتصال ( )mmمیباشد.
برای هر يک از آزمونهای كشش و فشار بهطور
جداگانه  24تیمار و برای هر تیمار  5تکرار ( 120نمونه
برای هر كدام) در نظر گرفته شد .همچنین برای نمونههای
ساختهشده با پین 2 ،تیمار و برای هر تیمار  5تکرار در
نظر گرفته شد .نتايج حاصله با نرمافزار  ،SPSSطبق
آزمون فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفی مورد تجزيه
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و تحلیل قرار گرفت .برای مقايسه میانگینها از آزمون
دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث
مقادير تنش مركب وارد بر گوشه داخلی و بیرونی
اتصالها در جدول  3نشان داده شده است ،همانطور كه
مشاهده میشود ،در بارگذاری فشاری بیشترين ظرفیت
تنش مركب مربوط به گوشه داخلی در هر دو گونه راش و
نراد بوده ،ولی بیشترين ظرفیت تنش مركب در بارگذاری

كششی مربوط به گوشه بیرونی در هر دو گونه راش و نراد
است .همانطور كه مالحظه میشود مقادير تنش مركب
در بارگذاری فشاری بیشتر از بارگذاری كششی بوده و
اتصال در حالت فشاری ،ظرفیت تحمل تنش بیشتری
داشته است .همچنین بیشترين ظرفیت تنش مركب در هر
دو حالت بارگذاری مربوط به گونه راش است؛ بهعبارتی
بیشترين ظرفیت تنش مركب در حالت بارگذاری فشاری
است كه اتصال با گونه راش و دو اتصالدهنده بیسکويتی
اندازه  ،20با چسب  PUساختهشده است.

جدول  -3میانگین مقادیر تنش مرکب وارد بر گوشه داخلی و بیرونی اتصالها زیر بار فشاری و کششی
گونه اعضای
اتصال

اندازه
بیسکويت

تعداد
اتصالدهنده

1
10
2
راش
1
20
2

1
10
2
نراد
1
20
2

تنش مركب (بارگذاری فشاری)
)(Mpa
گوشه بیرونی
گوشه داخلی

تنش مركب (بارگذاری كششی)
)(Mpa
گوشه بیرونی
گوشه داخلی

PU

)16/22(3/46

)13/94(2/97

)7/06(0/67

)8/22(0/78

PVAc

)15/34(5/58

)13/18(4/79

)6/62(1/07

)7/71(1/24

نوع
چسب

UF

)7/88(0/91

)6/77(0/78

)3/22(0/50

)3/75(0/58

PU

)28/18(1/42

)24/21(1/22

)12/67(0/30

)14/74(0/35

PVAc

)26/06(1/96

)22/39(1/69

)12/52(0/89

)14/58(1/03

UF

)11/05(1/68

)9/50(1/45

)4/14(0/69

)4/82(0/81

PU

)18/02(2/23

)15/48(1/91

)8/36(0/34

)9/73(0/40

PVAc

)17/75(2/55

)15/25(2/19

)7/64(0/79

)8/90(0/92

UF

)7/12(0/67

)6/12(0/58

)2/84(0/59

)3/30(0/68

PU

)30/31(1/86

)26/04(1/59

)13/48(0/74

)15/68(0/86

PVAc

)28/25(1/71

)24/27(1/47

)9/36(8/56

)13/31(0/37

UF

)9/18(1/90

)7/89(1/64

)4/05(0/31

)4/72(0/36

PU

)12/61(2/04

)10/83(1/76

)6/12(0/79

)7/12(0/92

PVAc

)9/69(2/64

)8/32(2/27

)5/53(0/58

)6/43(0/67

UF

)4/43(0/49

)3/81(0/42

)2/04(0/12

)2/08(0/46

PU

)16/88(2/42

)14/50(2/08

)10/21(0/54

)11/88(0/63

PVAc

)14/47(1/46

)12/43(1/25

)8/89(10/83

)10/35(2/13

UF

)6/61(1/01

)5/68(0/87

)2/91(0/48

)3/39(0/56

PU

)14/89(1/14

)12/79(0/98

)5/99(1/17

)6/97(1/36

PVAc

)12/42(1/91

)10/67(1/64

)5/54(1/40

)6/45(1/63

UF

)4/99(0/56

)4/29(0/48

)2/75(0/51

)3/20(0/59

PU

)20/49(1/65

)17/61(1/42

)11/65(11/65

)13/56(1/26

PVAc

)17/12(1/22

)14/71(1/05

)11/25(11/25

)13/09(1/93

UF

)8/22(1/01

)7/06(0/86

)4/21(1/85

)4/31(4/31

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار را نشان میدهند.
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جدول -4نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر مورد بررسی زیر بارگذاری فشاری و کششی
بارگذاری فشاری
منابع تغییرات
گونه اعضای اتصال
اندازه بیسکويت
تعداد اتصالدهنده
نوع چسب
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت
گونه اعضای اتصال× تعداد اتصالدهنده
گونه اعضای اتصال× نوع چسب
اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده
اندازه بیسکويت× نوع چسب
تعداد اتصالدهنده× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× تعداد اتصالدهنده× نوع چسب
اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده× نوع چسب

میانگین مربعات

درجه
آزادی

گوشه داخلی

گوشه بیرونی

1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2

1096/65
77/95
1186/24
1722/23
11/84
140/14
88/06
0/35
22/53
101/13
2/27
2/89
37/99
1/08
0/54

809/51
57/55
875/62
1271/33
8/74
103/45
65/00
0/26
16/64
74/65
1/67
2/14
28/04
0/80
0/40

F

Sig

249/75
17/75
270/15
392/22
2/70
31/92
20/05
0/08
5/13
23/03
0/52
0/66
8/65
0/25
0/12

0/000
0/000
*
0/000
*
0/000
n.s
0/100
*
0/000
*
0/000
n.s
0/780
0/01*0
*
0/000
n.s
0/47
n.s
0/52
*
0/000
n.s
0/78
n.s
0/88

*
*

بارگذاری كششی
منابع تغییرات
گونه اعضای اتصال
اندازه بیسکويت
تعداد اتصالدهنده
نوع چسب
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت
گونه اعضای اتصال× تعداد اتصالدهنده
گونه اعضای اتصال× نوع چسب
اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده
اندازه بیسکويت× نوع چسب
تعداد اتصالدهنده× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× تعداد اتصالدهنده× نوع چسب
اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده× نوع چسب

میانگین مربعات

درجه
آزادی

گوشه داخلی

گوشه بیرونی

1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2

72/98
12/02
434/91
463/51
3/29
2/09
7/51
1/37
0/58
53/47
9/25
0/74
1/01
4/75
1/55

98/86
16/28
589/16
627/90
4/46
2/83
10/17
1/85
0/78
72/43
12/53
1/00
1/37
6/43
2/09

F

Sig

99/89
16/45
595/26
634/40
4/50
2/86
10/27
1/87
/790
73/18
12/66
1/02
1/38
6/50
2/11

0/000
0/000
*
0/000
*
0/000
*
0/036
n.s
0/094
*
0/000
n.s
0/175
n.s
0/455
*
0/000
*
0/001
n.s
0/366
n.s
0/257
*
0/002
n.s
0/126

*
*

* معنیداری و  n.sعدم معنیداری در سطح  5درصد

جدول  ،4نتايج تجزيه واريانس اثر عوامل متغیر مورد
بررسی ،زير بار فشاری و كششی را نشان میدهد.
همانطور كه مشاهده میشود اثر مستقل گونه اعضای
اتصال ،اندازه بیسکويت ،تعداد اتصالدهنده و نوع چسب

در هر دو حالت بارگذاری فشاری و كششی در سطح 5
درصد معنیدار است .جدول  4نشان میدهد كه اثر
متقابل گونه اعضای اتصال و تعداد اتصالدهنده؛ گونه
اعضای اتصال و نوع چسب؛ اندازه بیسکويت و نوع چسب؛
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تعداد اتصالدهنده و نوع چسب؛ و گونه اعضای اتصال،
تعداد اتصالدهنده و نوع چسبزير بار فشاری ،در سطح 5
درصد معنیدار است؛ ولی بین ديگر اثر متقابل متغیرهای
مورد بررسی اختالف معنیداری وجود ندارد .همچنین
جدول  4نشان میدهد كه اثر متقابل گونه اعضای اتصال و
اندازه بیسکويت؛ گونه اعضای اتصال و نوع چسب؛ تعداد
اتصالدهنده و نوع چسب؛ گونه اعضای اتصال ،اندازه
بیسکويت و تعداد اتصالدهنده؛ و نیز اندازه بیسکويت،
تعداد اتصال دهنده و نوع چسب زير بار كششی ،در سطح
 5درصد معنیدار است؛ ولی بین ديگر اثر متقابل متغیرها
اختالف معنیداری ديده نمیشود.
ظرفیت تحمل تنش اتصال زیر بارفشاری
جدول  ،5تأثیر مستقل گونه اعضای اتصال ،اندازه
بیسکويت ،تعداد اتصالدهنده و نوع چسب بر ظرفیت
تحمل تنش زير بار فشاری را نشان میدهد .همانطوركه
مشاهده میشود ،ظرفیت تحمل تنش در گونه راش بیشتر
از ظرفیت تحمل تنش در گونه نراد میباشد .بهعبارتی

ظرفیت تحمل تنش در گونه راش نسبت به گونه نراد
حدود  51درصد بیشتر است .ظرفیت تحمل تنش اتصال-
های ساختهشده با بیسکويت  20به میزان حدود
11درصد بیشتر از اتصالهای ساختهشده با بیسکويت 10
میباشد .همچنین در اتصالهايی كه تعداد  2اتصالدهنده
در آنها بهكار برده شده ،ظرفیت تحمل تنش حدود 53
درصد بیشتر از اتصالهای ساختهشده با  1اتصالدهنده
است .همچنین اتصالهای ساختهشده با چسب پلیاورتان
نسبت به اتصالهای ساختهشده با دو چسب پلیوينیل
استات و اوره فرمالدئید نیز به ترتیب حدود  11و 164
درصد ،ظرفیت تحمل تنش بیشتری داشته است.
جدول  ،6اثر متقابل متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت
تحمل تنش زير بار فشاری را نشان میدهد .همانطوركه
در اين جدول مشاهده میشود بیشترين میزان تغییرات
مربوط به اثر متقابل تعداد اتصالدهنده و نوع چسب و
كمترين میزان تغییرات نیز در اثر متقابل اندازه بیسکويت
و تعداد اتصالدهنده مشاهده میشود.

جدول  -5اثر مستقل متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت تحمل تنش زیر بار فشاری

گونه اعضای اتصال
اندازه بیسکويت
تعداد اتصالدهنده

نوع چسب

گوشه داخلی

گوشه بیرونی

گروهبندی دانکن

راش

(17/95)8/45

)15/42(7/26

B

نراد

)11/90(5/18

)10/23(4/45

A

10

)14/12(7/32

)12/13(6/29

A

20

)15/73(7/86

)13/52(6/76

B

1

)11/78(5/18

)10/12(4/45

A

2

)18/07(8/35

)15/52(7/18

B

PU

)19/67(6/33

)16/90(5/44

C

PVAc

)17/67(6/56

)15/18(5/63

B

UF

)7/44(2/29

)6/39(1/97

A

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار را نشان میدهند.
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جدول  -6اثر متقابل متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت تحمل تنش زیر بار فشاری
گوشه داخلی

گوشه بیرونی

گروهبندی دانکن

راش

10
20

(17/46)7/99
)18/44(8/99

)15/00(6/86
)15/84(7/73

B

نراد

10
20

)10/78(4/72
)13/02(5/45

)9/26(4/06
)11/19(4/69

راش

1
2

)13/46(7/99
)23/44(8/99

)11/79(4/60
)19/05(7/67

نراد

1
2

)9/84(4/27
)13/97(5/25

)9/26(4/06
)11/19(4/69

PU

)23/12(6/74
)21/92(6/28
)8/81(1/99

)19/86(5/79
)18/83(5/40
)7/57(1/71

PVAc

)16/22(3/43
)13/42(3/29
)6/06(1/69

)13/93(2/95
)11/53(2/83
)5/21(1/45

10

1
2

)11/03(5/04
)17/21(7/99

)9/48(4/33
)14/79(6/87

20

1
2

)12/53(5/30
(18/63)8/75

)10/77(4/55
)16/26(7/52

PU

)18/47(6/40
)16/39(6/85
)7/50(2/66

)15/87(5/50
)14/08(5/89
)6/44(2/29

)20/86(6/20
)18/95(6/15
)7/38(1/92

)17/92(5/32
)16/28(5/29
)6/34(1/65

)15/37(2/97
)13/87(4/48
)6/11(1/60

)13/20(2/55
)11/91(3/85
)5/25(1/37

)23/97(5/88
)21/48(6/14
)8/77(2/12

)20/59(5/05
)18/45(5/27
)7/53(1/83

گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت

گونه اعضای اتصال× تعداد اتصالدهنده

راش

PVAc
UF

گونه اعضای اتصال× نوع چسب

PU

نراد

UF

اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده

10

PVAc
UF

اندازه بیسکويت× نوع چسب

PU

20

PVAc
UF
PU

1

PVAc
UF

تعداد اتصالدهنده× نوع چسب

PU

2

PVAc
UF

B
A
A
B
C
A
B
E
E
B
D
C
A
A
B
A
B
BC
B
A
C
BC
A
B
B
A
C
C
A

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار را نشان میدهند.

ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی
جدول  ،7تأثیر مستقل گونه اعضای اتصال ،اندازه
بیسکويت ،تعداد اتصالدهنده و نوع چسب بر ظرفیت
تحمل تنش اتصال زير بارگذاری كششی را نشان میدهد.
همانطوركه مشاهده میشود ،ظرفیت تحمل تنش در
گونه راش نسبت به گونه نراد حدود  24درصد بیشتر
است .ظرفیت تحمل تنش اتصالهای ساختهشده با
بیسکويت  20به میزان حدود  9درصد بیشتر از اتصالهای

ساختهشده با بیسکويت  10بوده و همچنین ظرفیت
تحمل تنش در اتصالهايی كه  2بیسکويت اتصالدهنده
در آنها بهكار برده شده ،حدود 70درصد نسبت به
اتصالهای ساختهشده با  1بیسکويت اتصالدهنده ،بیشتر
است .ظرفیت تحمل تنش اتصالهای ساختهشده با چسب
پلیاورتان به ترتیب حدود  1/9درصد و  182درصد نسبت
به اتصالهای ساختهشده با چسب پلیوينیل استات و اوره
فرمالدئید بیشتر میباشد.

بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشهای فارسی ساختهشده با بیسکويت تحت بارگذاری ...

332

جدول  ،8اثر متقابل متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت
تحمل تنش اتصال زير بارگذاری كششی را نشان میدهد.
همانطور كه در اين جدول مشاهده میشود بیشترين

میزان تغییرات مربوط به اثر متقابل تعداد اتصالدهنده و
نوع چسب و كمترين میزان تغییرات نیز در اثر متقابل
گونه اعضای اتصال و اندازه بیسکويت مشاهده میشود.

جدول -7اثر مستقل متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی

گونه اعضای اتصال
اندازه بیسکويت
تعداد اتصالدهنده

نوع چسب

گوشه داخلی

گوشه بیرونی

گروهبندی دانکن

راش

(7/99 )3/99

)9/30(4/64

B

نراد

)6/43(3/35

)7/49(3/90

A

10

)6/90(3/68

)8/03(4/28

A

20

)7/53(3/82

)8/76(4/45

B

1

)5/31(2/15

)6/30(4/28

A

2

)9/12(4/04

)10/76(4/45

B

PU

)9/26(3/04

)10/78(3/54

B

PVAc

)9/09(3/02

)10/58(3/51

B

UF

)3/28(0/88

)3/82(1/02

A

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار را نشان میدهند.

نتايج نشان داد كه اتصالهای ساختهشده با گونهی
چوبی نراد ،بهعلت داشتن مقاومت برشی موازی با الیاف و
دانسیته كمتر در نتیجه چسبندگی كمتر بین اعضای
اتصال و اتصالدهنده ،نسبت به گونهی چوبی راش دارای
ظرفیت تحمل تنش كمتری بودند .گونه راش بهعلت
دانسیته بیشتر در نتیجه متراكمتر بودن در شرايط مساوی
برش دارای سطح صافتری است كه اين امر میتواند در
ايجاد چسبندگی بهويژه در ايجاد چسبندگی در چسبهای
تماسی بهتر عمل كند .نتايج بهدست آمده با تحقیقات
 Kahvandو همکاران ( )2014و  Dalvandو همکاران
( )2014همخوانی دارد [ 4و .]9
همچنین با افزايش اندازه بیسکويت از  10به  20و
تعداد اتصالدهنده از  1به  2اتصالدهنده ،ظرفیت تحمل
تنش افزايش يافت .با افزايش تعداد اتصالدهنده و اندازه
بیسکويت سطح تحمل تنش افزايش میيابد و باعث می

شود اتصال مقاومت بیشتری را از خود نشان دهد .نتايج به
دست آمده در اين قسمت با يافتههای  Kahvandو
همکاران ( )2014و  Malekiو همکاران ( )2013همخوانی
دارد [ 4و  .]12با افزايش اندازه بیسکويت چوبی ،سطح
بیسکويت بهعبارتی سطح چسبخوری آن افزايش میيابد
كه خود موجب افزايش مقاومتها میشود كه با افزايش
تعداد بیسکويتها نیز بهبود هم يافته است.
ظرفیت تحمل تنش در اتصالهای ساختهشده با
چسب پلیاورتان در مقايسه با اتصالهايی كه با چسب
پلیوينیل استات و اوره فرمالدئید ساخته شدند بیشتر بود؛
مقايسه چسبندگی در فراوردههای ساختهشده از پلیاورتان
در مقايسه با ساير چسبهای متداول در صنايع چوب
نشان داده است در شرايط خشک اين چسب مقاومت
بسیار باالتری نسبت به چسبهای اوره فرمالدئید و
پلیوينیل استات دارد [.]16

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دهم ،شماره  ،3پايیز 1398

333

جدول  -8اثر متقابل متغیرهای مورد بررسی بر ظرفیت تحمل تنش زیر بار کششی
گوشه داخلی

گوشه بیرونی

گروهبندی دانکن

راش

10
20

(7/84(4/02
)8/14(4/01

)9/13(4/68
)9/48(4/67

AB

نراد

10
20

)5/95(3/09
)6/91(3/58

)6/93(3/60
)8/05(4/16

راش

1
2

)5/96(2/27
)10/03(4/31

)6/93(2/64
)11/67(5/02

نراد

1
2

)4/66(1/84
)8/20(3/60

)5/42(2/14
)9/55(4/19

PU

)10/28(3/01
)10/13(2/95
)3/56(0/75

)11/96(3/51
)11/80(3/43
)4/15(0/88

PVAc

)8/24(2/77
)8/05(2/78
)3/00(0/92

)9/60(3/22
)9/37(3/24
)3/50(1/07

10

1
2

)5/10(1/97
)8/69(4/12

)5/93(2/29
)10/12(4/80

20

1
2

)5/52(2/33
)9/54(3/99

)6/42(2/71
)11/10(4/64

PU

)8/96(3/29
)8/65(2/72
)3/08(0/89

)10/43(3/83
)10/07(3/17
)3/58(1/04

)9/57(2/82
)9/53(3/30
)3/49(0/83

)11/13(3/28
)11/10(3/84
)4/06(0/97

)6/62(1/35
)6/59(1/21
)2/71(0/61

)7/71(1/58
)7/67(1/41
)3/16(0/71

)11/90(1/56
)11/59(2/02
)3/85(0/72

)13/85(1/82
)13/49(2/35
)4/49(0/84

گونه اعضای اتصال× اندازه بیسکويت

گونه اعضای اتصال× تعداد اتصالدهنده

راش

PVAc
UF

گونه اعضای اتصال× نوع چسب

PU

نراد

UF

اندازه بیسکويت× تعداد اتصالدهنده

10

PVAc
UF

اندازه بیسکويت× نوع چسب

PU

20

PVAc
UF
PU

1

PVAc
UF

تعداد اتصالدهنده× نوع چسب

PU

2

PVAc
UF

B
A
AB
A
C
A
B
C
C
A
B
B
A
A
B
A
B
B
B
A
B
B
A
C
C
A
D
D
B

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار را نشان میدهند.

مقایسه ظرفیت تحمل تنش در اتصالهای
ساختهشده با بیسکویت و پین چوبی
شکل ،2مقايسه ظرفیت تحمل تنش در اتصالهای
ساختهشده با بیسکويت و پین چوبی در دو حالت
بارگذاری فشاری و كششی را نشان میدهد .در اين شکل
بهترين حالت اتصالهای ساختهشده با بیسکويت چوبی
(هر دو گونه راش و نراد با دو بیسکويت اندازه  20و چسب
پلیاورتان) با اتصالهای ساختهشده با پین چوبی و چسب

پلیوينیل استات مقايسه شده است ،كه در هر دو حالت
بارگذاری فشاری و كششی ظرفیت تحمل تنش مركب در
اتصالهای ساختهشده با بیسکويت چوبی بیشتر از
اتصالهای ساختهشده با پین چوبی میباشد .اتصالهای
ساختهشده با بیسکويت در حالت بارگذاری فشاری در دو
گونه راش و نراد به ترتیب حدود  44و  64درصد و
همچنین در حالت بارگذاری كششی در دو گونه راش و
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نراد به ترتیب حدود  74و  107درصد بیشتر و مقاومتر از
اتصالهای ساختهشده با پین چوبی است.
عوامل بسیاری بر مقاومت اتصال با اتصال دهندههای
مختلف مؤثرند .سطح ويژه هر اتصال كه امکان درگیر
شدن مکانیکی اتصالدهنده را با عضو فراهم میسازد از
جمله اين موارد است .اتصاالت بیسکويتی با وجود اينکه
در برابر بار وارد مقاومت كمتری نسبت به پین دارند ولی
به دلیل ايجاد سطح تماس بیشتر و چسبندگی باالتر با
عضو اتصال ،نسبت به پین مقاومت باالتری را تحت بار
فراهم میسازند [ ،]16از سوی ديگر در برخی از منابع به

الف) ظرفیت تحمل تنش در حالت بارگذاری فشاری

موارد ديگری چون فاصله بین پین و سوراخ پین (درجه
آزادی) و صاف نبودن سطح پین اشاره شده است .با توجه
به اينکه برای ساخت اتصالهای ساختهشده با پین از
چسب تماسی (پلیوينیل استات) استفاده شده است و در
چسبندگی اين چسب دو عامل بیانشده يعنی نسبت
درجه آزادی و صافی سطح پین میتواند نقش بهسزايی در
مقاومت اتصالهای ساختهشده با پین داشته باشند،
بنابراين درجه آزادی زياد و صاف نبودن سطح پین می-
تواند در كاهش مقاومت اتصال تأثیرگذار باشد [.]17 ،11

ب) ظرفیت تحمل تنش در حالت بارگذاری كششی

شکل -2مقایسه ظرفیت تحمل تنش در اتصالهای ساختهشده با بیسکویت و پین چوبی در دو حالت بارگذاری فشاری و کششی

نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف بررسی ظرفیت تحمل تنش
اتصالهای گوشهای فارسی ساختهشده با گونههای چوبی
راش و نراد ،بیسکويتهای چوبی  10و  20با تعداد  1و 2
عدد و چسبهای پلیاورتان ،پلیوينیل استات و اوره
فرمالدئید ،زير بار فشاری و كششی قطری انجام شد .نتايج
مربوط به بررسی ظرفیت تحمل تنش مركب اتصالهای
ساختهشده نشان داد كه ظرفیت تحمل تنش فشاری
بیشتر از ظرفیت تحمل كششی است.
نتايج نشان دادند كه ظرفیت تحمل تنش اتصالهای
ساختهشده با گونهی راش نسبت به گونهی نراد بیشتر
است و نیز با افزايش اندازه و تعداد بیسکويت اتصالدهنده

ظرفیت تحمل تنش افزايش میيابد .ظرفیت تحمل تنش
اتصالهای ساختهشده با چسب پلیاورتان نیز نسبت به
اتصالهای ساختهشده با چسب پلیوينیل استات و اوره
فرمالدئید بیشتر بود .عالوه بر مقاومت باالتر اتصاالت
ساختهشده با چسب پلیاورتان ،اين چسب مقاومت بااليی
در فضاهای بیرونی و در برابر رطوبت دارد ،ازاينرو در
ساخت مبلمان شهری میتواند بسیار مفید باشد .مقايسه
بهترين حالت اتصالهای ساختهشده با بیسکويت چوبی
(هر دو گونه راش و نراد با دو بیسکويت اندازه  20و چسب
پلیاورتان) با اتصالهای ساختهشده با پین چوبی و چسب
پلیوينیل استات نشان داد كه در هر دو حالت بارگذاری
فشاری و كششی ظرفیت تحمل تنش مركب در اتصالهای
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در اعضايی از چوب راش و با كمک اتصالدهنده بیسکويتی
.میتواند گزينه مناسبی برای مبلمان شهری باشد

1398  پايیز،3  شماره، سال دهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

ساختهشده با بیسکويت چوبی بیشتر از اتصالهای
.ساختهشده با پین چوبی است
نتايج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از چسب پلیاورتاان
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Investigating the stress carrying capacity of miter corner joints made with biscuit
under diagonal tension and compression loading

Abstract
This study was conducted to evaluate the stress carrying
capacity of miter corner joints made with binder of biscuit
under diagonal tension and compression loading. Corner
joints with the Joint members from two species of beech
(Fagus orientalis) and Fir (Abies alba), with 1 to 2 biscuits to
size of 10 and 20 and with help adhesives of polyvinyl acetate
(PVAc), polyurethane (PU) and urea formaldehyde (UF), they
were made and tested. Since wooden pin joint is one of the
most commonly included furniture joint, the test specimens
were constructed using a pin and PVAc adhesive as a control
for comparison with binder of biscuit. The results of analysis
of variance showed that the independent effect of the species
of Joint members, the size of biscuits, the number of binders
and the type of adhesive in both compression and tensile
loading is significant at 5% level. The results showed that the
stress carrying capacity of the joints made with beech species
is higher than that of fir species, and with increasing size and
number of biscuits, the stress carrying capacity increases. The
stress carrying capacity of the joints made with the
polyurethane adhesive was also higher than those made joints
with polyvinyl acetate and urea formaldehyde adhesives. The
stress carrying capacity of the joints made under compression
load was greater than the stress carrying capacity under the
diagonal compression and tension load. The highest stress
carrying capacity was observed in joints made with beech
wood, two binders, biscuit size 20 and polyurethane glue, in
both diagonal tension and compression loading.
Keywords: biscuit joints, miter joint, stress carrying capacity,
wooden pin, glue.
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