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بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای
میکروسکوپ الکترونی روبشی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد و پایش شکست در اتصال دوبل چوبی
جوشکاری شده با کمک ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی میباشد .در این
راستا اتصالهایی از گونههای چوبی ممرز ( )Carpinus betulusو نراد ( Abies
 ،)albaبا دوبلهای صاف و شیاردار از گونهی ممرز به قطر  10و  12میلیمتر ساخته
شدند .اعضای اتصال مطابق با استاندارد  EN 326-1برش داده شد و پس از ساخت
طبق استاندارد  EN 319تحت آزمون کشش قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که اثر
مستقل عوامل متغیر بر مقاومت کششی معنیدار بود .بررسی تصویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی از محل شکست عضو اتصال جوشکاری شده نشان داد که شکست
در محل اتصال رخ نداده ،بلکه ناحیه جوشکاری شدهی بین دوبل و عضو اتصال،
مقاومت بیشتری از اعضای چوبی را طی بارگذاری کششی از خود نشان دادهاند.
همچنین بررسی تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که اجزای
خط جوشکاری بر روی دوبلهای با سطح صاف باقی نمانده و سطح دوبل نیز دچار
ریزترکها شده است؛ ولی در دوبلهای شیاردار ،سطوح دوبل ،سالم و قسمتی از
اجزای خط جوشکاری نیز بر روی دوبلها باقی مانده است .بر اساس نتایج این
تحقیق ،استفاده از جوشکاری در ساخت اتصال ،نه تنها اتصالی با عملکرد سازهای
مناسب با دوبلی با قطر کمتر و سطح صاف را فراهم میسازد ،بلکه امکان استفاده
بهینه از چوب را در ساخت اتصال به روش جوشکاری به جای چسبهای متداول
فراهم میکند .این امر صرفهجویی در مواد اولیه ،کاهش هزینه تهیه مواد اولیه،
کاهش زمان اتصال و در نتیجه کاهش هزینهی تولید را در بر خواهد داشت.
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واژگان کلیدي :جوشکاری چوب ،اتصال دوبل ،مقاومت کششی ،پلیوینیل استات.

مقدمه
در سازههاي چوبی ،قطعات به روشهاي مختلف به
يکديگر وصل میشوند .اتصالها بخش اصلی هر سازهي
چوبی محسوب میشوند ،و بارهاي وارده را بهطور پیوسته
تحمل میكنند و بنیان سازه را بهوجود میآورند .شواهد

نشان میدهد كه اتصالها ،ايمنی سازه و زيبايی آن را
تضمین مینمايند .ازآنجاكه ضعف در طراحی اتصالها،
تخريب سازههاي چوبی را در پی دارد ،بنابراين ،توجه به
طراحی اتصالها از اهمیت ويژهاي برخوردار است [ .]1در
تركیب اجزاي يک طراحی ،روشهاي متفاوتی جهت
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مونتاژ اجزاء ،ازجمله اتصال مکانیکی (مانند استفاده از
پیچ ،میخ ،بست ،انواع دوبل ،بیسکويت چوبی ،دم چلچله و
غیره) و يا اتصال با چسب و يا تركیبی از هر دو وجود دارد.
بهكاربردن پیچها ،میخها و بستهاي فلزي در ساخت
سازههاي چوبی باعث ايجاد ظاهري نامناسب میشود و در
محیطهاي مرطوب دچار زنگزدگی و در نهايت سستی و
تضعیف اتصالها در مونتاژ میشوند .بیشتر چسبها نیز
حاوي حاللهايی هستند كه ممکن است در زمان خشک
شدن چسب و يا در طول زمان استفاده در محیط،
بخارهاي سمی از خود ساطع كنند .زمان طوالنی براي
خشک و سخت شدن و نیز عدم استحکام الزم اتصالهاي
حاصل از چسبها در مواجه با آب و رطوبت از ديگر عیوب
بزرگ استفاده از چسبها در اتصالها هستند .عالوه بر اين
موارد هزينهي تهیه چسبها ،هزينه تولید را نیز افزايش
میدهد.
اما تکنولوژي جديدي كه طی چند سال اخیر مورد
توجه محققین قرار گرفته است ،تکنولوژي جوشکاري
چوب است .اولین بار جوشکاري چرخشی و ارتعاشی چوب
را  Suthoffو  )1997( Kutzerبه ثبت رساندند [.]2
تکنولوژي جوشکاري چوب در واقع بهكارگیري يک
پروسهي اصطکاک بین دو قطعه چوب میباشد .اساس
فرايند جوشکاري چوب ،ذوب و شارش مواد
تشکیلدهندهي ديوارههاي الیاف چوبی ،عمدتاً لیگنین و تا
حدي همیسلولز است كه در دماي بیش از  180درجه
سانتیگراد رخ میدهد []3؛ مواد ذوب شده بین دو قطعه
جوشکاري شده پس از خنک شدن ،سخت شده و اتصال
مقاومی را ايجاد میكند .جوشکاري چوب ،نسبت به
چسباندن و اتصالدهندههاي مکانیکی مزايايی مانند :كوتاه
شدن زمان سخت شدن (كمتر از يک دقیقه) ،هزينه كم و
مقرونبهصرفه بودن را در بر دارد Stamm .و همکاران
( ،)2005در تحقیقات خود گزارش كردند كه تکنولوژي
جوشکاري چوب به دلیل استفاده از مواد طبیعی ،سازگار با
محیط زيست است .بازيافت يا سوزاندن محصوالت
جوشکاري شده منجر به آزادشدن تركیبات سمی نمیشود
و احتراق محصوالتی كه به اين طريق متصل میشوند،
براي سالمتی انسان بیخطر است .]4[ .همچنین Omrani
و همکاران ( )2008aبا آنالیز مواد فرّار و گازهاي ناشی از
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دود جوشکاري چوب ،در راش و نوئل نشان دادند كه
پروسه جوشکاري چوب ،فرايندي سالم و بیخطر براي
انسان و محیط زيست است [ Dumitrașcu .]5و Bădescu
( )2013و  )2014( Hahnنیز بیان داشتهاند كه قطعات
جوش داده شده را میتوان به راحتی دوباره در پايان عمر
خود استفاده كرد؛ زيرا هیچ مادهي ديگري براي اتصال در
آن استفاده نمیشود [ 6و  .]7اتصال چوب در دماي باال با
استفاده از فعالسازي لیگنین توسط اصطکاک چرخشی
توسط  Pizziو همکاران ( )2004و  Lebanو Pizzi
( )2005مورد آزمايش قرار گرفت ،كه نشان میدهد اتصال
چوب بدون استفاده از چسب براي انواع چوب استفاده
میشود [ 8و  .]9استفاده از جوشکاري چوب امکان
ساخت مونتاژهاي چوبی از قطعات كوچکتر در اندازه
دلخواه را بدون استفاده از مواد ثانويه همچون :چسب،
پیچ ،میخ ،بست و غیره ،ممکن میسازد .بنابراين میتوان
گفت تکنولوژي جوشکاري ،پاسخی به رفع مشکالت
بیانشده در استفاده از اين مواد ثانويه است .در واقع هدف
از اين تکنولوژي جديد اتصال ،تولید مونتاژهاي چوبی در
اندازه دلخواه است كه میتواند كیفیت و فرايند تولید
مونتاژهاي چوبی را بهبود بخشد.
 Omraniو همکاران ( )2007با ارائه يک مدل زيگزاگ
و استفاده از روش جوشکاري چوب ،بهمنظور اتصال لب به
لب بین دو تخته چوبی ،نشان دادند كه اين اتصالها بدون
استفاده از هر نوع چسبی ،با وجود  2ساعت جوشیدن در
آب داراي مقاومت مکانیکی قابل توجهی هستند [ .]10در
تحقیقی ديگر Omrani ،و همکاران ( )2008bنشان دادند
اتصالهاي جوشکاري شده با وجود قرارگیري در معرض
شرايط جوي غیرسرپوشیده به مدت يک سال ،داراي
مقاومتهاي مکانیکی مناسبی میباشند [Renaud .]11
( ،)2009براي اولین بار امکان ساخت صندلی
مینیمالیستی طراحی شده توسط معمار هلندي (1888-
( Gerrit T. Rietveld )1964يک صندلی  Zشکل) را بدون
چسب و هیچ فلز و هیچ نگهدارندهي زاويه فراهم و آن را
فقط با استفاده از جوشکاري دوبلهاي چوبی و ارائه يک
اتصال با زاويه تمیز ساخت [ Belleville .]12و همکاران
( )2013تغییرات ترموشیمیائی در طی جوشکاري دوبل
چوب در دو گونه پهنبرگ كانادايی ،افراي قندي ( Acer
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 )saccharumو توس زرد ( )Betula alleghaniensisرا كه
معموالً براي استفاده در كاربردهاي داخلی ساختمان مورد
استفاده قرار میگیرند ،مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان
داد كه جوشکاري حرارتی چوبهاي توس و افرا،
همیسلولز را تخريب میكند و از طريق دپلیمريزاسیون،
پلیمر لیگنین را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراين اثر
بخشی جوشکاري بهطور مستقیم مربوط به خواص اجزاي
اصلی چوب يعنی در مرحله اول لیگنین و سپس
كربوهیدراتها است .تغییرات مربوط به لیگنین در خط
اتصال جوشکاري براي افراي قندي بیشتر از توس زرد بود،
كه اختالف ويژگیهاي مکانیکی بین اين دو گونه را تأيید
میكند .نسبت گازها براي هر دو گونه مشابه بود و هیچ
گاز مضري در دود منتشر شده در طی فرايند جوشکاري
يافت نشد [ )1989( Somchai .]13مقاومت اتصالهاي
كام و زبانه و دوبل را در چوب گونه ()Tectona grandis
بررسی كرد .اتصالهاي مورد بررسی با استفاده از چسب
پلیوينیل استات ( )PVAو به دو شکل  Lو  Tساختهشده
بودند .نتايج اين بررسی نشان داده است كه اگر عاملهايی
مانند چسب ،روش اتصال و گونه چوبی ثابت باشند،
مقاومت اتصال ايجاد شده متناسب با طول نفوذ تغییر
خواهد كرد [ )2003( Eckelman .]14در تحقیقی
مقاومت كششی و گشتاور خمشی در اتصال دوبل را مورد
بررسی قرار داد .نتايج نشان داد مقاومت كششی بستگی به
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قطر دوبل ،نوع چسب ،طول نفوذ دوبلها در اعضاي اتصال،
نوع گونه چوبی دوبل و اعضاي اتصال دارد [ .]1با توجه به
تحقیقات انجام شده لزوم بررسی عملکرد سازهاي
اتصالهاي ساخته شده با روش جوشکاري و مقايسه آن با
اتصالهاي متداول در صنايع چوب نظیر دوبلهاي اتصال
يافته با چسب پلیوينیل استات احساس میشد كه در
تحقیق حاضر به بررسی و مقايسه اين دو اتصال پرداخته
شده است.

مواد و روشها
مواد
در اين پژوهش اعضاي اتصال تهیه شده ،از گونهي
پهنبرگ ممرز ( )Carpinus betulusبا دانسیته  0/7گرم
بر سانتیمترمکعب و گونهي سوزنیبرگ نراد ( Abies
 )albaبا دانسیته  0/4گرم بر سانتیمترمکعب میباشند.
در جدول  ،1ويژگیهاي گونههاي ممرز و نراد ارائه شده
است [ .]15دوبلهاي چوبی نیز از گونهي ممرز با قطرهاي
 10و  12میلیمتر و با دو سطح صاف و شیاردار تهیه
شدند .در ساخت اتصالهاي با چسب ،از چسب  ،PVAبا
مشخصات :رنگ سفید ،دانسیته  1/08گرم بر
سانتیمترمکعب ،حدود  %60-65مواد جامد در چسبpH ،
برابر  5و حدود  20-30 minزمان ژلهاي شدن در ،20 °C
استفاده گرديد.

جدول  -1ویژگیهای گونههای چوبی ممرز و نراد
گونه چوبی

دانسیته
()g/cm3

مدول گسیختگی
()MPa

مدول االستیسیته
()MPa

سختی
() N

مقاومت به فشار
()Mpa

ممرز
نراد

0/53-0/73
0/32-0/42

110/4
66/1

12100
8280

7260
1420

50/5
41

روشها
ابتدا چوبها (اعضاي اتصال) مطابق با استاندارد
 326-1به ابعاد  5×5×2/5سانتیمتر برش داده شد [.]16
براي ساخت نمونههاي آزمونی با چسب ،پس از
سوراخکاري در مركز اعضاي اتصال ،دوبلهاي چوبی با
مقدار ثابت چسب  PVAآغشته شده و در قسمت
سوراخکاري شدهي اعضاي چوبی ،مونتاژ شدند .براي
خشک شدن كامل چسب ،نمونههاي متصل شده با چسب،
EN

 24ساعت در داخل گیره تثبیت شدند .ساخت نمونههاي
آزمونی به روش جوشکاري نیز ،توسط دريل با دور 3000
دور بر دقیقه ( )RPMانجام شد .سپس اضافهي دوبلهاي
چوبی در تمامی نمونههاي ساخته شده ،بهمنظور انجام
آزمون بريده شدند.
با توجه به عوامل متغیر مورد بررسی يعنی نوع گونه
اعضاي اتصال در دو سطح (ممرز و نراد) ،روش اتصال
دوبل در دو سطح (اتصال جوشکاري شده و اتصال با
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چسب) ،قطر دوبل چوبی در دو سطح ( 10و  12میلیمتر)
و شکل سطح دوبل در دو سطح (صاف و شیاردار) و 9
تکرار ،جمعاً  144نمونه آزمونی ساخته شد .نمونههاي
آزمونی ساخته شده به مدت دو هفته پس از ساخت در
محیط آزمايشگاهی با شرايط رطوبت نسبی  65 ± 5درصد
و دماي  20 ± 2درجه سانتیگراد ،قرار گرفته و سپس
اندازهگیري مقاومت كششی نمونهها انجام شد .آزمون
مقاومت كششی ،مطابق استاندارد [ EN 319 ]17با
دستگاه  Tensile Testerمدل  STT-5Tو با سرعت
بارگذاري  5میلیمتر در دقیقه انجام شده (شکل  )1و
حداكثر نیروي وارده برحسب نیوتن ثبت و سپس مقاومت
كششی طبق رابطه ( )1محاسبه گرديد:
رابطه ()1

براي مشاهده و بررسی محل شکست اتصال ساخته
شده به روش جوشکاري از میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMمدل  VEGA TS 5136MMساخت شركت
 TESCANكشور چک ،استفاده شد .تجزيه و تحلیل نتايج
بهدستآمده ،در نرم افزار  SASبا آزمون فاكتوريل در قالب
طرح كامالً تصادفی انجام شد .اثر مستقل و متقابل هر يک
از عوامل متغیر بر مقاومت كششی نیز در سطح اعتماد 99
درصد بررسی شد.

نتایج و بحث
جدول  ،2میانگین مقادير مقاومت كششی اتصالهاي
دوبل ساخته شده به روشهاي جوشکاري و چسب با
چوبهاي ممرز و نراد و دوبلهاي صاف و شیاردار به قطر
 10و  12میلیمتر را نشان میدهد.

 :Pمقاومت در برابر كشش برحسب (:Fmax ،)N/mm2
نیروي حداكثر برحسب ( )Nو  :Aسطح مقطع نمونه
برحسب ( )mm2میباشد.
جدول  -2میانگین مقادیر مقاومت کششی اتصالهای دوبل ساخته شده با روشهای جوشکاری و چسب
روش اتصال

گونه اعضاي اتصال

قطر دوبل
 10میلیمتر

ممرز
 12میلیمتر
جوشکاري
 10میلیمتر
نراد
 12میلیمتر
 10میلیمتر
ممرز
 12میلیمتر
چسب PVA

 10میلیمتر
نراد
 12میلیمتر

سطح دوبل

میانگین مقاومت كششی ()MPa

انحراف معیار

صاف
شیاردار
صاف
شیاردار

0/543
0/788
0/83
1/108

0/085
0/182
0/131
0/109

صاف
شیاردار
صاف
شیاردار

0/444
0/513
0/56
0/686

0/077
0/054
0/114
0/114

صاف
شیاردار
صاف
شیاردار

0/442
0/521
0/553
0/633

0/014
0/021
0/028
0/016

صاف
شیاردار
صاف
شیاردار

0/183
0/234
0/236
0/254

0/039
0/002
0/013
0/021
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر مورد بررسی بر مقاومت کششی اتصالهای ساخته شده
منابع تغییر

درجه آزادي

میانگین مربعات

F

sig

روش اتصال
اعضاي اتصال
قطر دوبل
سطح دوبل
روش اتصال × اعضاي اتصال
روش اتصال × قطر دوبل
روشاتصال × سطح دوبل
اعضاي اتصال × قطر دوبل
اعضاي اتصال × سطح دوبل
قطر دوبل × سطح دوبل
روش اتصال× اعضاي اتصال × قطر دوبل ×سطح دوبل

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

3/2807775
2/99143996
0/79502486
0/50498789
0/01717192
0/20307791
0/13573698
0/12351125
0/09877925
0/0020048
0/01168552

505/76
461/57
122/56
77/85
2/65
31/31
20/92
19/04
15/23
0/31
1/8

0/0001
0/0001
**
0/0001
**
0/0001
n.s
0/1064
**
0/0001
**
0/0001
**
0/0001
**
0/0002
n.s
0/5793
n.s
0/1176

**
**

** معنیداري و  n.sعدم معنیداري در سطح  1درصد

با استفاده از روش تجزيه واريانس ،اثر مستقل و
متقابل عوامل متغیر بر مقاومت كششی بررسی شد كه
نتايج آن در جدول  3بیان شده است .نتايج حاصل از
تجزيه واريانس (جدول  )3نشان میدهد كه تأثیر مستقل
هر يک از سطوح (روش اتصال ،اعضاي اتصال ،قطر و سطح
دوبل) بر مقاومت كششی در سطح  1درصد معنیدار است.
همچنین جدول  3نشان میدهد كه بهترتیب از بیشترين
به كمترين اثر معنیداري بر مقاومت كششی اتصالهاي
دوبل ساخته شده ،مربوط به متغیر روش اتصال با مقدار
 ،F=505/76اعضاي اتصال با مقدار  ،F=461/57قطر دوبل
با مقدار  F=122/56و سطح دوبل با مقدار F=77/85
میباشد.
شکل  ،1نتايج مقاومت كششی اتصالهاي دوبل
(قطرهاي  10و  12صاف و شیاردار) ايجاد شده به دو
روش جوشکاري و استفاده از چسب  ،PVAدر دو گونه

ممرز و نراد را نشان میدهد .مقاومت كششی نمونههاي
جوشکاري شده در هر دو اعضاي اتصال (ممرز و نراد)،
بیشتر از نمونههاي اتصال با چسب بودند ،بهطوريكه
مقاومت كششی نمونههاي جوشکاري شده در چوب ممرز
شامل اتصالهاي با دوبل  10میلیمتري صاف ،دوبل 10
میلیمتري شیاردار ،دوبل  12میلیمتري صاف ،دوبل 12
میلیمتري شیاردار ،بهترتیب  1/50 ،1/51 ،1/23و 1/75
برابر و در چوب نراد بهترتیب  2/37 ،2/19 ،2/43و 2/71
برابر بیشتر نسبت به نمونههاي اتصال با چسب ()PVA
خودشان بودند .جدول شماره  4نشاندهندهي درصد
افزايش مقاومت كششی اتصالهاي ساخته شده به روش
جوشکاري میباشد .بر اساس نتايج عنوان شده ،نسبت بین
اتصال جوشکاري و اتصال چسب در گونه نراد در مقايسه با
گونه ممرز بیشتر بوده است.

جدول  -4نسبت افزایش مقاومت کششی ( )%اتصالهای ساخته شده به روش جوشکاری با اتصالهای متداول ساخته شده با چسب PVA

دوبل صاف
دوبل شیاردار

ممرز

نراد

قطر 10 mm
قطر 12 mm
قطر 10 mm

123
150
151

243
237
219

قطر 12 mm

175

271
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شکل  -1مقاومت کششی در اتصالهای دوبل ساخته شده به دو روش جوشکاری و چسب PVA

 Pizziو همکاران ( )2006نیز در تحقیقات خود نشان
دادند كه اتصالهاي دو قطعه چوبی با درج و جوشکاري
چرخشی دوبلها با سرعت باال در آنها ،مقاومتهاي بهتري
از چسباندن با  PVAايجاد میكند [ O’Loinsigh .]18و
همکاران ( ،)2011نیز در تحقیقات خود بیان داشتهاند كه
ساخت تیرهاي چوبی چنداليه با روش جوشکاري
دوبلهاي چوبی ،يک جايگزين مناسب براي سیستمهاي
مرسوم دوبلهاي چسب شده با  PVAو نیز میخكاري
است [ .]19همانطور كه بیان شد اساس فرايند
جوشکاري چوب ،ذوب و شارش مواد تشکیلدهندهي
ديوارههاي الیاف چوبی ،عمدت ًا لیگنین و تا حدي
همیسلولز است [ .]3ذوب مواد ديواره سلولهاي چوبی در
هنگام جوشکاري ،منجر به افزايش حجم ماده چوبی در
سطح اتصال دوبل و اعضاي اتصال از يک طرف و تشکیل
پیوندهاي جديد بین الیاف دوبل و اعضاي اتصال از طرف
ديگر میشود ،كه سبب شده است نمونههاي جوشکاري

شده مقاومت بیشتري نسبت به اتصالهاي چسبی از خود
نشان دهند .عالوه بر اينها ،عامل ديگر برتري اتصال
جوشکاري دوبل نسبت به اتصال با چسب ،همگنی و
يکنواختی مادهي اتصالدهنده در هر دو قطعه مورد اتصال
(يعنی دوبل و اعضاي اتصال) است .بهعبارت روشنتر ماده
چسبنده بین دو قطعهي مورد اتصال كه بهصورت سیمانی
بین اتصالها عمل میكند ،همان مواد ذوب شده ديواره
سلولها در هنگام فرايند جوشکاري میباشد .چنانچه Sun
و همکاران ( )2010نیز پس از بررسی تغییرات شیمیايی
ناشی از جوشکاري دوبل چوب بر روي دو گونهي پهنبرگ
كانادايی (توس زرد و افراي قندي) بیان كردند كه براي هر
دو گونه چوب مورد مطالعه ،لیگنین مهمترين تركیب
چوب براي جوشکاري موفق است .نتايج اين مطالعه به-
وضوح نشان داده كه تفاوت در تركیب پلیمر چوب بر
عملکرد چوب در فرايند جوشکاري و در نتیجه خواص
مکانیکی مواد جوشکاري شده تأثیر میگذارد [.]20
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شکل  -2ریزنگار میک روسکوپ الکترونی تهیه شده از ناحیه اتصال با جوشکاری (فلش قرمز) که درگیر شدن سلولهای چوبی
(فیبر تصویر راست و تراکئیدها تصویر چپ) را طی جوشکاری نشان میدهد.

تحقیقات نشان داده است در طی جوشکاري دماي
محل نزديک به خط اتصال به دماي  170 ˚Cيا باالتر
میرسد [ .]21اين دما بیشتر از دماي  Tgلیگنین و
همیسلولز است؛ در باالتر از اين دما ماده جاري میشود
[ .]22ذوب شدن برخی از اجزاي اصلی ساختاري كه در
اجزاي پلیمري چوب رخ میدهد در تصوير ( SEMشکل
 )2قابل مشاهده است .در اين شکل ،الیاف و سلولهاي
چوبی بلند (تراكئیدها) در درون ماده پلیمري ذوب شده،
فرو رفتهاند كه توسط  Gfellerو همکاران ( )2004نیز
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .در اين شکلها
سلولها آسیب زيادي نیافتهاند ،درحالیكه ذوب شدن
اصوالً در بافتی كه در تماس با قسمت بین سلولی يا اليه
بین سلولی است رخ داده است .اليه بین سلولی چوب
بیشترين مقدار لیگنین را نسبت به ساير قسمتهاي
سلولی داراست .خط اتصال حاصل از جوشکاري ،از تودهاي
از سلولهاي بلند تشکیل شده است كه در هم فرو رفتهاند
و درون ماتريس بیشکلی غوطهور شدهاند .ذوب شدن ماده
بین سلولی اغلب لیگنین را درگیر میكند ،ولی در برخی
موارد همیسلولزها نیز ذوب میشوند [.]23
مقايسه تیمارها در شکل  ،1نشان میدهد كه در هر
دو روش اتصال (جوشکاري و چسب) ،بیشترين مقاومت
كششی مربوط به اتصالهايی است كه در آن از چوب ممرز

استفاده شده است .گونه چوب (اعضاي اتصال) ،يکی از
پارامترهاي مؤثر بر مقاومت اتصال ساخته شده به روش
جوشکاري با دوبل است [ 8و  .]24يک عامل مؤثر در
مقاومت كششی بیشتر اتصال جوشکاري دوبل با چوب
ممرز نسبت به چوب نراد ،میتواند دانسیته بیشتر گونه
ممرز باشد؛ دانسیته بیشتر يعنی مادهي چوبی بیشتر ،كه
در نتیجه سطح اتصال بیشتر را در پی دارد Župčić .و
همکاران ( ،)2014نیز بیان كردهاند كه تفاوتهاي آناتومی
و ساختار فیزيکی چوب قطعاً بر فرايند جوشکاري تأثیر
میگذارد ،بنابراين میتوان فرض كرد كه همان خواص
شیمیايی ،آناتومیکی و فیزيکی گونههاي چوبی بر مقاومت
اتصال جوشکاري شده تأثیر دارد[ .]25میدانیم كه خواص
آناتومیکی كامالً با خواص مکانیکی در رابطه است و اين
خواص آناتومیکی و شیمیايی چوب هستند كه
مقاومتهاي مکانیکی را فراهم میسازند .خواص مکانیکی
هر گونهي چوبی در مقاومت اتصاالت و سازههاي ساخته
شده با آن بسیار مؤثر میباشند .همانطور كه در جدول 1
مشاهده میشود ،گونه ممرز داراي خواص مکانیکی
بیشتري نسبت به گونه نراد میباشد كه اين میتواند
دلیلی ديگر بر مقاومت بیشتر اتصالهاي ساخته شده در
گونه ممرز نسبت به گونه نراد باشد (در هر روش اتصال).
جدول تجزيه واريانس ( )3نیز نشان میدهد اثر مستقل
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اعضاي اتصال بر مقاومت كششی اتصالهاي دوبل ساخته
شده معنیدار است كه با توجه به مقدار  ،F=461/57بعد
از روش اتصال ،داراي بیشترين اختالف معناداري میباشد؛
يعنی اثر اعضاي اتصال در بین متغیرهاي بررسی شده ،در
جايگاه دوم قرار دارد كه اين امر خود نیز اهمیت گونه
اعضاي اتصال در مقاومت اتصالهاي ساخته شده را نشان
میدهد .از طرفی برتري و تأثیر بیشتر روش اتصال
( )F=505/76است كه سبب شده مقاومت اتصاالت
جوشکاري شده در گونه نراد از مقاومت اتصاالت ساخته
شده با چسب در گونه ممرز بیشتر باشد.
نتايج شکل  ،1نشان میدهند كه در هر دو روش
اتصال و اعضاي اتصال ،با افزايش قطر دوبل از  10میلیمتر
به  12میلیمتر ،مقاومت كششی افزايش میيابد؛
بهطوريكه در نمونههاي جوشکاري شده ،با افزايش قطر
دوبل هم در دوبلهايی با سطح صاف و هم شیاردار،

مقاومت كششی افزايش يافته است .بیشترين مقدار
افزايش مقاومت كششی با افزايش قطر دوبل از  10به 12
میلیمتر در اتصال جوشکاري دوبل با چوب ممرز مشاهده
شد .با افزايش قطر دوبل چوبی ،سطح تماس دوبل افزايش
يافته و با توجه به اينکه در اتصالهاي چوبی نیز مانند هر
اتصال ديگري با افزايش سطح چسبندگی ،افزايش
مقاومتها حاصل میشود ،در تکنولوژي جوشکاري نیز
افزايش سطح دوبل باعث افزايش سطح جوشکاري و در
نتیجه افزايش مقاومت مکانیکی میشود .بهعبارتی با
افزايش سطح جوشکاري ،میزان لیگنین ذوب شده كه
همچون سیمان ،نقش اتصالدهنده بین اعضاي اتصال و
دوبل چوبی را بر عهده دارد ،افزايش و در نتیجه تعداد
پیوندهاي ايجاد شده بین قطعات اتصال نیز ،افزايش
خواهد يافت.

شکل  -3تأثیر کیفیت سطح دوبل چوبی بر نحوه اتصال به روش جوشکاری و ریزشکست آن تحت بار

همانطور كه در نمودار شکل  ،1مشاهده میشود،
اتصال دوبل با سطح شیاردار داراي مقاومت كششی
بیشتري نسبت به اتصال دوبل با سطح صاف است .نتايج
بهدستآمده از ريزنگار میکروسکوپ الکترونی نیز كه در
شکل  3آورده شده است ،اين موضوع را تأيید مینمايد.
شکل سمت راست مربوط به دوبلهايی جوشکاري شده با
سطح صاف پس از شکست میباشد .بررسی تصوير حاصل
از ريزنگار الکترونی نشان میدهد در دوبلهاي با سطح

صاف نهتنها باقیمانده اتصال خط جوشکاري روي دوبل
باقی نمانده است ،بلکه به دلیل تحمل بار توسط خود دوبل
و ضعیف بودن اتصال ،سطح دوبل دچار ريزترکها (فلش
قرمز) شده است؛ درحالیكه در تصاوير دوم (سمت چپ)
كه مربوط به دوبلهاي شیاردار است ،نه تنها سطوح دوبل
سالم باقیمانده است ،بلکه قسمتی از اجزاي خط
جوشکاري بر روي دوبلها باقی مانده است .اين شکلها
نیز در تأيید تصوير قبلی غوطهور شدن تراكئیدها را در
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ماتريس پلیمري حاصل از ذوب شدن لیگنین نشان
میدهد (فلش سفید) Said .و همکارانشان ()1993
بیشترين مقاومت كششی اتصال دوبل با چسب را در
استفاده از دوبل با شیارهاي مارپیچی گزارش كردهاند
[ .]26در جوشکاري چوب نیز ،افزايش مقاومت در هنگام
استفاده از دوبل چوبی شیاردار به سه علت رخ میدهد:
الف) شیار موجود در سطح دوبل ،باعث افزايش سطح
جوشکاري میشود و همانطوركه در بخش پیشین نیز
تحلیل شد ،افزايش سطح جوشکاري باعث افزايش
مقاومتهاي مکانیکی میشود .ب) دوبلهاي با سطح
شیاردار ،داراي الیاف سطحی با جهتگیري خاص بیشتري
هستند كه مستعد درهم رفتگی بیشتر ،بهتر و آسانتر با
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الیاف خود و الیاف اعضاي اتصال میباشند .ج) در
تحقیقات پیشین  Omraniو همکاران ( )2008aنشان
دادند كه دود حاصل از جوشکاري داراي مقدار زيادي بخار
آب میباشد .میتوان عنوان نمود كه شیار موجود در دوبل
چوبی باعث شده است كه خروج بخار آب حاصل از فرايند
جوشکاري ،بهتر ،سريعتر و بیشتر صورت گیرد .در واقع
میتوان گفت با وجود اينکه حضور بخار آب ايجاد شده
میتواند تا حدي در تشکیل پیوندهاي بین الیاف تأثیرگذار
باشد؛ اما حضور بیش از حد بخار آب و احتباس آن در
محل جوشکاري در حین فرايند جوشکاري میتواند در
ادامه روند جوشکاري تأثیر منفی ايجاد نمايد [.]5

شکل  -4باقیمانده اجزای اتصال حاصل از جوشکاری بر روی اجزای اتصال پس از شکست
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از ديگر نتايج بهدستآمده با توجه به نمودار شکل ،1
میتوان به اين مورد اشاره كرد كه اتصال جوشکاري دوبل
با قطر  10صاف در چوب ممرز ( 0/543مگاپاسکال) حتی
از اتصال دوبل  10شیاردار با چسب ( 0/521مگاپاسکال)
بیشتر و فقط  0/01مگاپاسکال كمتر از اتصال دوبل 12
صاف با چسب ( 0/553مگاپاسکال) است؛ اما در مقايسه
میانگین اتصال جوشکاري دوبل  10صاف در چوب نراد
( 0/444مگاپاسکال) با اتصال دوبل  12شیاردار چسب
شده ( 0/254مگاپاسکال) اين اختالف بیشتر است (1/75
برابر) .يعنی برتري اتصال جوشکاري دوبل نسبت به چسب
در اين اتصال بدينگونه است كه دوبل  10صاف
جوشکاري شده حتی از دوبل  12شیاردار چسب شده نیز
بیشتر است ،يعنی با اين روش میتوان از دوبل چوبی با
قطر كمتر و سطح صاف به جاي دوبل با قطر بیشتر و
سطح شیاردار استفاده نمود .بنابراين با روش جوشکاري
عالوه بر كاهش زمان اتصال نسبت به استفاده از چسب و
از طرفی كاهش قطر و نوع سطح دوبل چوبی مصرفی،
هزينه مواد اولیه بهعبارتی هزينه تولید را میتوان كاهش
داد كه اين از ديگر مزاياي روش جوشکاري نسبت به
استفاده از چسب در اتصالهاي دوبل ساخته شده است.
نتايج بهدستآمده از تصاوير ريزنگار میکروسکوب
الکترونی نیز اين مشخصه اتصال جوشکاري شده را به-
وضوح نشان میدهد (شکل  .)4همانطور كه در تصاوير
بهدستآمده از ريزنگار میکروسکوب الکترونی مشاهده
میشود ،پس از شکست اتصاالت ،باقیمانده خط اتصال به
روش جوشکاري بر روي سطوح الیاف دوبلها باقی مانده
است .هرچه تعداد اين تراشهها و اجزاي سلولی بر روي
سطح بیشتر باشد ،سطوح شکست را به شکست تراشهوار
نزديکتر میكند و نشاندهنده افزايش مقاومت خط اتصال
به روش جوشکاري است.
همانطور كه بیان شد ،اتصال جوشکاري و عضو اتصال
(ممرز) مقاومت كششی دوبل بیشتري نسبت به اتصال
چسب و عضو اتصال (نراد) داشتهاند .باتوجه به اين امر ،در
شکل  1اتصال جوشکاري دوبلها با چوب نراد ،نه تنها از
اتصال دوبل ها ،با چسب به چوب نراد بیشتر است ،بلکه از
اتصال دوبل ها با چسب به چوب ممرز نیز بیشتر است كه
اين نشاندهندهي تأثیر بیشتر روش اتصال (جوشکاري)
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نسبت به عضو اتصال (ممرز) در افزايش مقاومت كششی
اتصالهاي دوبل ساخته شده میباشد .يعنی به جاي
استفاده از گونه ممرز و چسب  PVAدر اتصال يک سازه
(صرفنظر از شرايط الزم ديگر در طراحی) ،میتوان از
چوب نراد و روش جوشکاري دوبل استفاده كرد كه عالوه
بر مقاومت مشابه و الزم ،بهلحاظ استفاده بهینه و
صرفهجويی در مواد اولیه و نیز كاهش هزينه میتواند
جايگزين مناسبی باشد.
شکل  1نشان میدهد كه مقاومت اتصالهاي
جوشکاري شده در چوب ممرز با دوبل  12میلیمتري
شیاردار 12 ،میلیمتري صاف 10 ،میلیمتري شیاردار و
 10میلیمتري صاف نسبت به چوب نراد ،بهترتیب برابر
است با  1/54 ،1/48 ،1/62و  1/22و همچنین مقاومت
اتصالهاي چسب شده در چوب ممرز با دوبل 12
میلیمتري شیاردار 12 ،میلیمتري صاف 10 ،میلیمتري
شیاردار و  10میلیمتري صاف نسبت به چوب نراد،
بهترتیب برابر با  2/23 ،2/34 ،2/49و  2/41میباشد .اين
نتیجه نشان میدهد كه نسبت مقاومت كششی اتصاالت
جوشکاري شده در چوب ممرز به چوب نراد در مقايسه با
مقاومت كششی اتصالهاي ساخته شده با چسب در چوب
ممرز به چوب نراد ،كمتر میباشد .اين بدين معنی است
كه روش جوشکاري (داراي بیشترين تأثیر معنیداري در
بین متغیرها) عالوه بر افزايش مقاومت كششی نسبت به
روش استفاده از چسب در اتصالها ،توانسته است اختالف
مقاومت كششی اتصالهاي ساخته شده با اين دو گونه
چوبی را نسبت به استفاده از چسب كاهش دهد .اين امر
میتواند سبب شود به جاي استفاده از گونه چوبی با
خواص فیزيکی و مکانیکی بیشتر ،در مواقع الزم با توجه به
طراحی سازه و اندازهي استاندارد مقاومتهاي الزم براي
اتصاالت و يا مقاومت يک سازه چوبی ،از روش جوشکاري
و گونه چوبی با خواص فیزيکی و مکانیکی متوسط كه
داراي شرايط الزم و قابل استفاده در طراحی سازه باشد،
استفاده نمود .اين نوعی ارزش افزوده بوده و براي
تولیدكننده و مصرفكننده بهلحاظ اقتصادي مقرونبهصرفه
است و از طرفی اين روش اتصال (جوشکاري چوب) ،ذاتاً
روشی دوستدار محیط زيست ،سالم و بیخطر براي
مصرفكننده است.
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همچنین شکل  ،1نشان میدهد كه بیشترين مقاومت
كششی مربوط به اتصالهاي ساخته شده توسط جوشکاري
دوبل با قطر  12میلیمترو سطح شیاردار در چوب ممرز و
كمترين مقاومت كششی نیز مربوط به نمونههايی است كه
اتصال دوبل با قطر  10میلیمتر و سطح صاف ،با چوب
نراد ،توسط چسب صورت گرفته است .به عبارتی ديگر
مقاومت كششی اتصالهاي جوشکاري شده دوبل 12
شیاردار در چوب ممرز حدود  6/055برابر اتصالهاي
ساخته شده با دوبل  10صاف با چوب نراد ،توسط چسب
میباشد.
شکل  ،5تصوير میکروسکوپ الکترونی روبشی از محل
شکست عضو اتصال در اتصال جوشکاري شده را نشان
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میدهد .بررسی اين تصاوير نشان داد (قسمتی كه با فلش
در تصوير مشخص شده است) كه بخشی از عضو اتصال در
هنگام شکست جدا شده است ،در واقع شکست در محل
اتصال رخ نداده بلکه ناحیه جوشکاري شدهي بین دوبل و
عضو اتصال مقاومت بیشتر از اعضاي چوبی را طی
بارگذاري كششی از خود نشان دادهاند و با جوشکاري
تمركز تنش به اطراف محل اتصال انتقال يافته است.
شکل  ،6آنالیز خوشهاي  16گروه بر مبناي مقاومت
كششی اتصالهاي دوبل جوشکاري و چسب شده را نشان
میدهد و همانطور كه مالحظه میشود ،گروههاي اول تا
چهارم در فاصله كمتري يا تشابه بیشتري با هم گروهبندي
شدهاند.

محل شکست و قسمت جدا شده از عضو اتصال

شکل  -5تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از محل شکست عضو و دوبل در اتصال جوشکاری شده
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شکل  -6آنالیز خوشهای  16گروه بر مبنای مقاومت کششی اتصالهای دوبل جوشکاری و چسب شده
( :)Wجوشکاری :)G( ،چسب :)H( ،ممرز :)F(،نراد( :)12( ،قطر دوبل)( :10 ،قطر دوبل) :)S( ،سطح صاف :)SG( ،سطح شیاردار.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد و پايش شکست در
اتصال دوبل چوبی جوشکاري شده با كمک ريزنگارهاي
میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام و نتايج ذيل حاصل
شد:
 بررسی تصوير میکروسکوپ الکترونی روبشی از محلشکست عضو اتصال در اتصال جوشکاري شده نشان داد
كه بخشی از عضو اتصال در هنگام شکست جدا شده است،
در واقع شکست در محل اتصال رخ نداده بلکه ناحیه
جوشکاري شدهي بین دوبل و عضو اتصال مقاومت بیشتر
از اعضاي چوبی را طی بارگذاري كششی از خود نشان
دادهاند و با جوشکاري تمركز تنش به اطراف محل اتصال
انتقال يافته است.
 بررسی تصوير حاصل از ريزنگار الکترونی نشان دادكه در دوبلهاي با سطح صاف نهتنها باقیمانده اتصال خط
جوشکاري روي دوبل باقی نمانده است ،بلکه به دلیل
تحمل بار توسط خود دوبل و ضعیف بودن اتصال ،سطح
دوبل دچار ريزترکها شده است؛ درحالیكه در دوبلهاي
شیاردار ،نه تنها سطوح دوبل سالم باقیمانده است ،بلکه

قسمتی از اجزاي خط جوشکاري بر روي دوبلها باقی
مانده است.
 مقاومت كششی اتصالهاي دوبل جوشکاري شدهبیشتر از اتصالهاي ساخته شده با چسب  PVAبود؛
بهطوريكه شکست در عضو اتصال رخ داد و نه در محل يا
خط اتصال جوشکاري شده.
 در هر دو متغیر روش اتصال و اعضاي اتصال،استفادهاز دوبل با سطح شیاردار مقاومت كششی بیشتري نسبت
به دوبل با سطح صاف داشت.
 در چوب نراد مقاومت كششی اتصال جوشکاري شدهبا استفاده از دوبل  10میلیمتري با سطح صاف در مقايسه
با اتصال ساخته شده از دوبل  12میلیمتري با سطح
شیاردار به كمک چسب  PVAبیشتر بود .اين نتیجه عالوه
بر اينکه منجر به تولید اتصالی سريع و دوستدار محیط
زيست (به روش جوشکاري) میشود ،همچنین با توجه به
نتیجه مقاومت كششی بیشتر بهدست آمده در هنگام
استفاده از دوبل با قطر كمتر و سطح صاف در مقايسه با
قطر بیشتر و سطح شیاردار ،منجر به استفادهي بهینه،
صرفهجويی و كاهش هزينه تهیه مواد اولیه میشود.
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 مقاومت كششی اتصالهاي جوشکاري شده در چوبنراد ،در مقايسه با اتصالهاي ساخته شده به كمک چسب
در چوب ممرز بیشتر بود ،كه اين مهم نشاندهندهي تأثیر
بیشتر روش اتصال (جوشکاري) نسبت به عضو اتصال
(ممرز) در افزايش مقاومت كششی اتصالهاي ساخته شده
میباشد .بهعبارتی ديگر در ساخت يک اتصال با دوبل
چوبی به جاي صرف هزينه بیشتر بهمنظور تهیه هزينه
گونه ممرز و چسب  ،PVAمیتوان از گونهي نراد و روش
اتصال جوشکاري استفاده نمود.
 نسبت مقاومت كششی اتصاالت جوشکاري شده درچوب ممرز به چوب نراد در مقايسه با مقاومت كششی
اتصالهاي ساخته شده با چسب در چوب ممرز به چوب
نراد ،كمتر بود .اين يعنی روش جوشکاري عالوه بر افزايش
مقاومت كششی نسبت به روش استفاده از چسب در
اتصالها ،توانسته است اختالف مقاومت كششی اتصالهاي
ساخته شده با اين دو گونه چوبی را نسبت به استفاده از
چسب كاهش دهد .در نتیجه میتوان گفت در طراحی يک
سازه با توجه به شرايط و اندازه استاندارهاي الزم ،به جاي
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استفاده از گونه چوبی با خواص فیزيکی و مکانیکی بیشتر
از حد الزم ،میتوان از روش جوشکاري دوبل در گونه
چوبی با خواص فیزيکی و مکانیکی متوسط و مناسب
استفاده نمود ،كه اين امر بهلحاظ اقتصادي مقرون
بهصرفهتر میباشد.
 بیشترين مقاومت كششی در اتصالهاي ساخته شدهتوسط جوشکاري دوبل با قطر  12میلیمتر و سطح
شیاردار در چوب ممرز و كمترين مقاومت كششی نیز در
اتصالهاي دوبل با قطر  10میلیمتر و سطح صاف ،با
چوب نراد ،توسط چسب بهدست آمد.
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اين پژوهش با حمايت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجايی طبق قرارداد شماره  32351مورخ 1395/12/03
انجام گرديده است .لذا بدينوسیله از همکاري و حمايت
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Investigation of performance and fracture monitoring of dowel-welded joint by
micrographs of scanning electron microscopy

Abstract
The aim of this study is to investigate the performance and
fracture monitoring of dowel-welded joints by micrographs of
scanning electron microscopy (SEM). In this regard, joints
with hornbeam (Carpinus betulus) and fir (Abies alba)
members were constructed by using hornbeam smooth and
grooved dowels with diameter of 10 and 12 mm. The joint
members were cut according to EN 326-1 standard and after
assembling, the joints were subjected to the tensile test
according with EN 319 standard. The results showed that
effects of independent variables on tensile strength was
significant. The investigation of the scanning electron
microscope images from the fracture zone of the welded joint
member demonstrated that not only the fracture at the joint
zone was not occurred, but also the welded area between the
dowel and the joint member exhibited greater strength in
comparison with wooden members during tensile loading.
Also, the investigation of the image obtained from the SEM
showed that the components of the welding line did not
remain on the dowels with smooth surface, and the dowel
surface was also affected by micro cracks, but the surfaces of
grooved dowels were sound and part of the welding line was
observed on the dowels. According to the results of this study,
compared to conventional adhesives, using of welding in
making joints with small diameter and smooth dowel, not
only provides a joint with the proper structural performance,
but also it provides optimum utilization of wood in making
joint. This leads to raw materials savings, cost reduction of
raw materials preparation and reduction of jointing time
which altogether cause to reduce production costs.
Keywords: wood welding, dowel joint, tensile strength,
polyvinyl acetate.
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