مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال يازدهم ،شماره  ،1بهار 1911

121

بررسی عوامل مؤثر بر توان نگهداری اتصالهای ساختهشده با بیسکویت چوبی

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی توان نگهداری اتصالهای  Tشکل ساختهشده با
بیسکویت چوبی است .اتصالهای بیسکویت ،اتصالهای صفحهای نیز نامیده
میشوند که بهطورمعمول از چوب راش کمی فشرده ساخته میشوند .بیسکویتها در
اتصاالت ساختهشده با آنها ،رطوبت چسبهای پایه آبی را جذب نموده و با واکشیده
شدن آنها در شیارها ،باعث ایجاد اتصال مناسب و محکم میشوند .گونهی اعضای
اتصال از چوبهای راش ( )Fagus orientalisو نراد ( ،)Abies albaاندازه
بیسکویت شامل  01و  0( 01عدد بیسکویت در هر اتصال) و چسبهای پلیوینیل
استات ( ،)PVAcپلیاورتان ( )PUو اوره فرمالدهید ( )FUبهعنوان متغیرهای این
تحقیق در نظر گرفته شدند .پس از ساخت نمونهها ،آزمون توان نگهداری بیسکویت
انجام شد .نتایج نشان داد که اثر مستقل هر یک از عوامل متغیر یعنی گونه اعضای
اتصال و نوع چسب بر توان نگهداری اتصالهای بیسکویتی در سطح  0درصد
معنیدار ،ولی اثر مستقل اندازه بیسکویت معنیدار نمیباشد .همچنین نتایج نشان داد
که توان نگهداری اتصالهای ساختهشده با گونه راش نسبت به گونه نراد بیشتر بوده
است .چسب پلیاورتان نسبت به سایر چسبها بهترین عملکرد را داشته است.
درنهایت بهترین عملکرد اتصالهای ساختهشده با بیسکویت (گونه راش ،بیسکویت
اندازه  01و چسب پلیاورتان) با اتصالهای ساختهشده با دوبل چوبی مقایسه شد که
اتصالهای ساختهشده با بیسکویت نسبت به اتصالهای ساختهشده با دوبل چوبی،
توان نگهداری بیشتری را نشان دادند.
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مقدمه
اتصالها بهعنوان يکی از قسمتهای بسیار مهم در هرر
سازه ی چوبی يا مبلمان ،موجب انتقال نیرو بین اعضا شرهه
و به يکپرارچیی مجموعره سرازه كمر مریكننره شرک
نامناسب و كافی نبودن تعهاد اتصالهرا نرهتنهرا منجرر بره
فروريختیی سازه در اثر بارگذاری و اعمال تنش شهه ،بلکه
باعر كرراهش دوا و دايررهاری سررازه مرریگرررددب بنررابراين

دايهاری و دوا سازهها بهطورمعمول توسط اتصال ها تأمین
مریشررود  ]1برهعبررارتیديیرر اتصررالهرا بررهطورمعمررول
ضعیفترين بخش هر سرازهی چروبی يرا مبلمران و عامر
اصلی شکست در آن است  ]2لذا الز اسرت فاكتورهرای
مؤثر در استحکا اتصالهای سازه ها بررسری و در طرایری
لحاظ شونه برای ساخت سرازههرای چروبی و يرا مبلمران،
اعضای اتصال (چوب ماسیو ،تخته فیبر ،تخته خردهچروب،
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تخته اليه و غیره) با اتصالدهنهههای مخفی (بیسرکويتی،
دوب  ،قلیف و غیره) و يا ديیر اتصالدهنههها (دری ،،مری ،
الیت ،د چلچله ،منینه و غیره) بهتنهرايی و يرا بره كمر
چسب بههم متص میشرونه اتصرالدهنرهههرا عرووه برر
استحکا سازه بايه زيبايی ظاهری سازه را نیز یفظ كننره
ازجمله اتصالدهنهه هرای مخفری كره مریتوانره زيبرايی و
استحکا سازه را میسّر سرازد ،اتصرالدهنرههی بیسرکويت
است اين اتصال برا اسرتفاده از ير زبانره (بیسرکويت) از
جنس چوب يا دوستی و نیز چسب كمکی مورداسرتفاده
قرار میگیرد اتصال بیسرکويتی بره دلیر مخفری برودن و
همچنین ظرافت و سرعت عم در مونتاژ عووه بر تسرريع
در دروسه سراخت سرازه ،مری توانره در سرهولت و تسرريع
عملیات درداخت و رنگكراری نیرز نقرش بسرزايی داشرته
باشرره برره بیرران  ،)1111( Speasاتصررالهررای بیسررکويت،
اتصال های صفحه ای 1نیز نامیهه می شونه كه بهطورمعمول
از چوب راش ماسیو و كمی فشررده سراخته مریشرونه ترا
صفحات بتواننه رطوبت چسب بر دايه آب را جذب نموده و
باع واكشیهه شهن آنها در شریارها بررای ايجراد اتصرال
مناسررب و محکررم شررونه ]9ب بنررابراين فاكتورهررای مررؤثر
بسیاری ازجملره گونرهی اعضرای اتصرال ،جرنس (چروبی،
دوستیکی و غیره) ،نوع ،تعرهاد و انرهازهی اتصرالدهنرهها،
چسب های مصرفی كمکری ،نحروهی مونتراژ ،زيبرايی ،نروع
بارهررای وارده ،نرروع كرراربرد و غیررره هسررتنه كرره داشررتن
اطوعات الز و اثر آنها بر سازه ،برای طررا سرازه بسریار
مهمانه تا بتوانه طریی زيبرا و مسرتحکم را طرایری كنره
داشتن اطوعات كافی جهرت طرایری زيبرا و مسرتحکم و
غیره سبب تحقیقات بسیاری در زمینره اتصراالت سرازههرا
شهه است
 Derikvandو همکرراران ( )2119اثررر گونررهی اعضررا
(راش ،بلوط ،گردو ،چنار ،صنوبر و نراد) و طول نفرو زبانره
( 21 ،11و  91میلیمترر) برر تروان نیرهداری اتصرالهرای
ساخته شهه با اتصال دهنهه زبانه سیار را موردبررسری قررار
دادنه نتايج اين دژوهشیران نشان داد كه با افرزايش طرول
نفو زبانهی سیار توان نیه داری اتصرال افرزايش مریيابره
همچنررین نتررايج آنهررا نشرران داد كرره گونررهی چرروب
مورداستفاده برای ساخت زبانهی سیار اثرر معنریداری برر

توان نیه داری اتصال دارد گونهی چروبی راش برا سریحی
صاف و مقاومت برشی موازی برا الیراف براال مناسربتررين
چرروب برررای سرراخت زبانرره را دارا مرریباشرره  Kurt ]1و
همکاران ( )2111تأثیر لبه چسبان بر روی توان نیرهداری
اتصال با دوب چوبی را بررسی كردنه در اين تحقیق تخته
فیبر دانسیته متوسط )MDF( 2و تخته خردهچروب)PB( 9
با چوب نراد در سه ضرخامت  11 ،5و  15میلریمترر و برا
چسب های مختلف لبه چسبان شهنه آنهرا از دوبر راش
در سرره قیررر  8 ،6و  11میلرریمتررر اسررتفاده كردنرره ايررن
دژوهشیران بیشترين تروان نیرهداری دوبر را مربروط بره
دوب با قیر  8میلریمترر و لبره چسربان  5میلریمترر برا
چسب DVTKA1دانسته انه همچنین آنها میر كردنره،
هر چه سیح دوب و سیح كا ايجادشهه صرافترر باشره،
چسبنهگی بهتری بین اتصال دهنرهه و اعضرای اتصرال بره
وجررود خواهرره آمرره  Uysal ]5و  )2119( Ozcifciتررأثیر
جنس دوب  ،بر روی توان نیه داری اتصرال دوبر در  PBو
 MDFرا بررسی كردنه در اين تحقیق دوب ها با قیرر 11
میلی متر از جنس تخته چنهال MDF ،و چروب راش تهیره
شهنه بیشترين تروان نیره داری در اتصرال برا دوبر راش
گزارش شه  )2111( Lashgari ]6در تحقیقی به بررسی
مقاومت كششی تروان نیره داری] در اتصرال درین چروبی
ممرز درداخت بهين منظور اثرر قیرر درین چروبی در سره
سیح  8 ،6و  11میلیمتر ،فاصله بین دینها در سه سریح
 25 ،21و  91میلریمترر و  9گونره چروبی راش ،توسرکا و
نوئ بر مقاومت كششری اتصراالت  Tشرک سراختهشرهه
موردبررسری قرررار گرفتنرره چسررب مورداسررتفاده ،چسررب
دلرریوينی ر اسررتات )PVAc( 5بررود نتررايج نشرران داد كرره
بیشترين مقاومت كششی موردبررسی مربوط بره اتصراالت
گونه راش و كمترين مقهار آن مربوط به گونره نوئر بروده
است ضمن آنکه بیشترين و كمترين مقاومت كششری بره
ترتیب مربوط به دین برا قیرر  8و  11میلریمترر برود برا
افزايش قیر دوب از  6بره  8میلریمترر مقاومرت كششری
افزايش و با افزايش قیر دوب بره  11میلری مترر مقاومرت
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مذكور كاهش يافته است بیشترين مقاومت كششی مربوط
به فاصله  25میلیمتری بود ]7
 Vassiliouو  )2118( Barboutisتررروان نیرررهداری و
ظرفیت لنیر خمشی زير باركششی اتصالهای ساختهشرهه
از  PBو  MDFبررا بیسررکويت را بررسرری كردنرره در ايررن
بررسی از دو نوع بیسکويت دوسرتیکی و چروبی و دو نروع
چسب  PVAcو دلری اورتران )PU( 1اسرتفاده شرهه اسرت
نتايج اين دژوهشریران نشران داده اسرت كره اتصرالهرای
ساختهشهه با  MDFدارای توان نیرهداری و ظرفیرت لنیرر
خمشی بیشتری نسبت به اتصال های سراختهشرهه برا PB
اسررت بیشررترين میررزان ترروان نیررهداری و ظرفیررت لنیررر
خمشی اتصال مربوط به اتصال با بیسکويت چوبی و چسب
 PUبوده است همچنین ايرن محققرین ترأثیر چسربنهگی
بین اعضای اتصال ،بر توان نیهداری و ظرفیت لنیر خمشی
را بیشتر نسبت بره چسربنهگی برین بیسرکويت و اعضرای
اتصال دانستهانه  Kahvand ]8و همکاران ( )2111ترأثیر
گونه چروبی اعضرای اتصرال ،تعرهاد اتصرالدهنرهه ،انرهازه
بیسکويت و نوع چسب بر ظرفیت لنیر خمشی اتصالهرای
 Tشک ساختهشهه با اتصال بیسکويتی را موردبررسی قرار
دادنه نتايج اين بررسی نشان داد كره برا افرزايش تعرهاد و
انهازه بیسکويت ظرفیت لنیر خمشی اتصال افزايش يافتره
است اتصال هرای سراختهشرهه برا چسرب  PUنسربت بره
اتصررالهررای سرراختهشررهه بررا چسرربهررای  PVAcو اوره
فرمالههیر ره )FU( 2عملکررررد بهترررری داشرررتهانررره ]1
 Rangavarو  )2117( Abbasiدر تحقیقرری برره بررسرری
ظرفیت لنیر خمشری و تحمر ترنش (گوشرهی داخلری و
بیرونی) در اتصراالت بیسرکويتی  Lشرک سراختهشرهه از
چوب ماسیو PB ،و  ،MDFبا بیسکويت انرهازهی صرفر11 ،
و  21درداختنه نتايج تحقیق آن ها نشان داد كه با افزايش

)Polyurethane (PU
(Urea formaldehyde )FU
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انهازه ی شماره ی بیسکويت از صفر تا ( 21افزايش طرول و
عرض بیسکويت) ،لنیرر خمشری و ظرفیرت تحمر ترنش
اتصاالت ساختهشهه افزايش میيابه و كمترين مقرهار ايرن
صفات در انهازهی بیسکويت شمارهی صرفر مشراههه شره
همچنین نتايج بررسی جنس اعضای اتصال نشران داد كره
بیشترين ظرفیت تحم تنش در اتصراالت سراختهشرهه از
گونهی راش بوده است كره بره ترتیرب بیشرتر از اتصراالت
ساختهشهه از چوب صنوبر MDF ،و  PBبود ]11
باتوجرهبره كاربردهرای اتصرال بیسرکويتی و ازآنجرايیكره
دژوهش ها در مورد اين اتصال بهخصوص در چروب ماسریو
كم است ،لذا در ايرن درژوهش عرواملی چرون اثرر گونرهی
اعضررای اتصررال ،انررهازه بیسررکويت (اتصررالدهنررهه) و نرروع
چسب های مصررفی در تروان نیرهداری اتصرال بیسرکويتی
موردبررسی قرار گرفت

مواد و روشها
برای ساخت اتصالها ،اعضای اتصال از دو گونه راش
( )Fagus orientalisو نراد ( )Abies albaتهیه شهنه در
جهول  ،1ويژگیهای گونههای چوبی مورداستفاده بیان
شهه است  11و  ]12بهعنوان اتصالدهنهه نیز از  1عهد
بیسکويت چوبی گونه راش با ضخامت  9میلیمتر ،در دو
انهازه  59( 11میلیمتر طول و  11میلیمتر عرض) و 21
( 61میلیمتر طول و  29میلیمتر عرض) استفاده شه
(شک  )1همچنین از سه نوع چسب  PU ،PVAcو FU
جهت مونتاژ اعضای اتصال با بیسکويتهای اتصالدهنهه
استفاده شه جهول  ،2مشخصات چسبهای مصرفی را
نشان میدهه
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شکل  -1بیسکویت چوبی
جدول  -1ویژگیهای گونههای چوبی مورداستفاده بهعنوان اعضای اتصال
گونه چوبی

دانسیته ( )g/cm3

مهول گسیختیی ( )MPa

مهول االستیسیته ( )MPa

مقاومت برشی موازی با الیاف ( )Mpa

راش
نراد

1/62
1/16

129/699
51/67

11681/67
6658

19/9
9/1

جدول  -2مشخصات چسبهای مورداستفاده در ساخت اتصالها
نوع چسب

رنگ

دانسیته ( )g/cm3

درصه مواد جامه

مهتزمان استفاده در دمای اتاق ()min

دلیوينی استات
دلیاورتان ()ML-515
اوره فرمالههیه

سفیه شیری
خردلی
سفیه

1/18
1/9
1/21

61 - 65
15 -111
61

21 - 91
91
181 - 611

برای ساخت آزمونه توان نیهداری ،اعضای اتصال در دو
سری ابعاد  151×51×25میلیمتر (عضو افقی) و
 151×71×25میلیمتر (عضو عمودی) برش داده شهنه و
نیز در عضو عمودی اتصال بهوسیله دري ستونی ي
سوراخ به قیر  15میلیمتر ايجاد شه شک  ،2نمايی از
نمونهی آزمونی جهت انجا آزمون توان نیهداری را نشان
میدهه سپس بهوسیلهی دستیاه بیسکويتزن بر روی
تمامی نمونهها شیارهای بیضوی شک بهمنظور جا زدن
بیسکويتها ايجاد شه در مریلهی چسبزنی ،ابتها سیو
داخلی شیارهای ايجادشهه و نیز سیو بیسکويتها،
بهخوبی به چسب آغشته و سپس بیسکويتها در شیارهای
موردنظر قرار داده شهنه به منظور یذف اثر چسبنهگی

اعضای اتصال به يکهيیر و محهود كردن اتصال اعضا فقط
با اتصالدهنههی بیسکويت ،قیعهای كاغذ مومی بین دو
عضو اتصال قرار داده شه اتصالهای ساختهشهه
بهوسیلهی گیرههای نجاری به مهت  21ساعت تحت فشار
قرار گرفتنه تا چسب آنها بهطور كام عم كرده و
خش شود
همچنین ،جهت ساخت نمونههای اتصال با دوب ،
اعضای اتصال از گونههای راش و نراد 2 ،عهد دوب راش
با قیر  11و طول  51میلیمتر و نیز چسب PVAc
(چسب معمول مورداستفاده در صنعت مبلمان) استفاده
گرديه مرای ساخت اتصالهای دوب مشابه فراينههای
انجا شهه برای ساخت اتصالهای بیسکويت بوده است
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شکل  -1نحوه بارگذاری بر اتصالهای ساختهشده

دس از انجا عملیات مونتاژ ،نمونهها به مهت دو هفتره
در محیط آزمايشیاهی با شررايط رطوبرت نسربی 65 ± 5
درصه و دمای  21 ± 2درجه سانتیگراد ،قرار داده شرهه و
سرررپس برررهوسررریله دسرررتیاه آزمرررون مکرررانیکی مرررهل
 Zwick/Roell Z 150تحت باركششی قرار گرفتنه سرعت
بارگذاری  5 mm/minتنظیم شه شک  ،9نحوه اعمال بار

دوب چوبی ( :h ،)mm2عمق يا طول نفو دوب چوبی
( :r ،)mmشعاع دوب چوبی ( )mmو  9/11 :πمیباشه
برای آزمون توان نیهداری بیسکويت  12تیمار و برای
هر تیمار  5تکرار در نظر گرفته شه (درمجموع تعهاد 61
نمونه آزمونی ساخته شه) همچنین برای نمونههای
ساختهشهه با دوب  2 ،تیمار و برای هر تیمار  5تکرار در

روی نمونه های آزمونی را نشان میدهه برای محاسبه توان
نیه داری اتصال بیسکويت از رابیه ( )1و برای اتصال دوبر
(برای مقايسه) از رابیه ( )2استفاده شه

نظر گرفته شه نتايج یاصله با نر افزار  ،SASطبق آزمون
فاكتوري در قالب طر كاموً تصادفی مورد تجزيهوتحلی
قرار گرفت بررسی اثر مستق و متقاب هر ي از عوام
متغیر بر توان نیهداری اتصالهای بیسکويت ساختهشهه
نیز در سیح اعتماد  15درصه انجا شه

()1
كه  :τتوان نیه داری اتصال بیسکويت (:Fmax ،)MPa
نیرو يا یهاكثر بار ( :2A ،)Nسیح اتصال نمونه يا دو
سمت از سیح بیسکويت ( :D ،)mm2قیر بزرگ بیسکويت
( :d ،)mmقیر كوچ بیسکويت ( )mmو 9/11 :π
میباشه
()2
كه  :τتوان نیهداری اتصال دوب ( :Fmax ،)MPaنیرو يا
یهاكثر بار ( :2A ،)Nسیح اتصال نمونه يا سیح  2عهد

نتایج و بحث
توان نگهداری اتصال بیسکویت
جهول  ، 9میانیین مقادير توان نیهداری اتصالهای
ساختهشهه با بیسکويت چوبی را نشان میدهه همچنین
نتايج تجزيه واريانس عوام متغیر موردبررسی بر توان
نیهداری اتصالهای ساختهشهه با بیسکويت چوبی در
جهول  1ارائه شهه است
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جدول  -1میانگین مقادیر توان نگهداری اتصالهای ساختهشده با بیسکویت چوبی
گونه اعضای اتصال

نوع چسب

انهازه بیسکويت

PVAc

2/755
2/288
1/861

1/161
1/917
1/172

PU

2/925

1/911

PVAc

2/191

1/176

UF

1/756
1/625
1/291
1/667

1/115
1/181
1/181
1/111

1/672
1/192
1/585

1/216
1/285
1/1511

PU

11

UF

راش
21

PU

11

PVAc
UF

نراد

PU

21

توان نیهداری

)(MPa

انحراف معیار

PVAc
UF

نیز در سیح  1درصه معنیدار بوده ،ولی اثر متقاب انهازه
بیسکويت بر نوع چسب و اثر متقاب گونه اعضای اتصال،
انهازه بیسکويت و نوع چسب بر مقهار توان نیهداری
اتصالهای ساختهشهه معنیدار نمیباشنه در اثر مستق ،
بیشترين اثر معنیداری در نوع چسب ( )F: 256/51و
كمترين آن مربوط بهانهازه بیسکويت ( )F: 1/12میباشه

در جهول  ،1نتايج تجزيه واريانس نشان میدهه كه
اثر مستق گونه اعضای اتصال و اثر مستق نوع چسب بر
توان نیهداری اتصالهای بیسکويت ساختهشهه ،در سیح
 1درصه معنیدار ،ولی اثر مستق انهازه بیسکويت
معنیدار نمیباشه اثر متقاب گونه اعضای اتصال بر انهازه
بیسکويت و اثر متقاب گونه اعضای اتصال بر نوع چسب

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس عوامل متغیر بر توان نگهداری اتصالهای ساختهشده با بیسکویت
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانیین مربعات

F

Sig

گونه اعضای اتصال
انهازه بیسکويت
نوع چسب
گونه اعضای اتصال× انهازه بیسکويت
گونه اعضای اتصال× نوع چسب
انهازه بیسکويت× نوع چسب
گونه اعضای اتصال× انهازه بیسکويت× نوع چسب

1
1
2
1
2
2
2

6/119
1/161
11/26
1/971
1/779
1/195
1/181

151/18
1/12
256/51
1/91
11/92
1/87
2/12

1/1111
1/1511
**
1/1111
**
1/1198
**
1/1111
n.s
1/1267
n.s
1/1115

**

n.s

** :معنیداری در سیح ایتمال  1درصه و  :n.sعه معنیداری

بررسی نتايج نشان داد كه در اثر مستق گونه اعضای
اتصال ،توان نیهداری اتصالهای ساختهشهه با گونه راش
 52/78درصه بیشتر از گونه نراد است در اثر مستق
انهازه بیسکويت نیز مقهار توان نیهداری اتصالهای
ساختهشهه با بیسکويت انهازه  11نسبت به بیسکويت

انهازه  7/16 ،21درصه افزايش يافته است بررسی اثر
مستق نوع چسب ،بر مقهار توان نیهداری اتصالهای
ساختهشهه نشان داد كه توان نیهداری اتصاالت با چسب
 PUنسبت به چسب  PVAcو  UFبه ترتیب  11/76و
 111/15درصه بیشتر میباشه
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شکل  -1مقایسهی میانگینهای توان نگهداری اتصاالت بیسکویت ساختهشده

شررک  ،1مقايسررهی میررانیینهررای ترروان نیررهداری
اتصررالهررای بیسررکويت سرراختهشررهه را نشرران مرریدهرره
همانطور كه در شک  1مشاههه میشود ،تروان نیرهداری
اتصال های بیسکويت ساختهشرهه در گونره راش بیشرتر از
گونرره نررراد اسررت همچنررین اتصرراالت در گونرره راش بررا
بیسکويت انهازه  11و در گونه نراد با بیسرکويت انرهازه 21
(با اختوف ناچیز نسبت به بیسکويت انهازه  )11بیشرترين
توان نیهداری را دارا میباشنه همچنین در بین چسبهرا،
چسرب  PUنسرربت بره چسرربهرای  PVAcو  ،UFاتصررال
مقاو تری را در هر دو گونه راش و نراد ايجاد كررده اسرت
شک  ،1نشان می دهه كه بیشترين توان نیرهداری اتصرال
بیسکويت ساختهشهه مربوط به اتصال ساختهشهه با گونره
راش ،بیسکويت انهازه  11و چسب  PUمیباشه
نتايج نشان دادنه كه توان نیهداری در اتصالهای
ساختهشهه با گونه راش بیشتر از گونه نراد بوده است
باتوجه به مشاههات یاص از شکست اتصالهای آزمون
شهه ،بیشتر شکستها در گونه نراد ،در عضو افقی اتصال
رخ داد ،دریالیكه هی،گونه شکستی در اعضای اتصال
ساختهشهه با گونه راش مشاههه نشهه است دلی اين امر
را می توان بیشتر بودن مقاومت كششی عمود بر الیاف و
سیح صافتر گونه راش نسبت به گونهی چوبی نراد عنوان
نمود اين نتايج با نتايج بهدستآمهه از دژوهش
 Derikvandو همکاران ( )2119میابقت دارد  ]1درواقع

سیح صاف تر و خل و فرج كمتر در گونهی چوبی سبب
تشکی خط اتصال قویتر بین دو عضو چوبی به عبارتی
اعضای اتصال و اتصالدهنهه شهه است  ]19البته وقتی
در گونه نراد ،شکست در عضو افقی اتصال رُخ داده است و
نه در خط دیونه چسبی ،اين نشان میدهه كه مقاومت
خط دیونه چسبی آن بیشتر از مقاومت كششی عمود بر
الیاف گونه نراد بوده است دانسیته نیز با خواص مکانیکی
رابیه مستقیم دارد و اين میتوانه دلی ديیر برتری گونه
راش باشه
توان نیهداری اتصالهای ساختهشهه با چسب PU
نسبت به اتصالهای ساختهشهه با چسبهای  PVAcو
 UFبیشتر بود بر اساس تحلی های انجا شهه ،چسب
دوجزئی  PUمقاومت برشی و درصه مواد جامه بیشتری
نسبت به چسبهای  PVAcو  UFدارد ازاينرو اتصاالت
ساختهشهه با اين چسب توان نیهداری بیشتری نسبت به
اتصاالت ساختهشهه با چسبهای  PVAcو  UFاز خود
نشان میدهنه نتايج بهدستآمهه در اين قسمت با
يافتههای  Kahvandو همکاران ( )2111همخوانی دارد
 ]1مقايسه چسبنهگی در فراوردههای ساختهشهه از PU
در مقايسه با ساير چسبهای متهاول در صنايع چوب
نشان داده است كه در شرايط خش اين چسب مقاومت
بسیار باالتری نسبت به چسبهای  PVAcو  UFدارد
 ] 11میزان نفو چسب به عوام چوب مث گونه و
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ساختار آناتومیکی] ،نوع رزين و فرموالسیون آن و غیره
بستیی دارد  ،]15ازاينرو تواننیهداری نمونههای
ساختهشهه با چسب  PUنشان میدهه كه نفو متناسب
چسب باتوجه به عوام بیانشهه ،خط دیونه صاف و
يکنواختی ايجاد نموده است ،بنابراين بیشترين مقاومت را
نسبت به چسبهای  PVAcو  UFداشته است
توان نیهداری اتصال بیسکويت در گونه راش با افزايش
انهازه بیسکويت از  11به  21كاهش يافته است البته
همانطور كه جهول تجزيه واريانس (جهول  )1نشان
میدهه ،اثر مستق انهازه بیسکويت در سیح  1درصه
معنیدار نبوده و دارای كمترين مقهار  F: 1/12میباشه
نتايج دژوهش  )2111( Lashgariنشان داده است كه با
افزايش قیر دوب از  6به  8میلیمتر مقاومت كششی
افزايش ،ولی با افزايش قیر دوب به  11میلیمتر ،مقاومت
كششی كاهشيافته است  ]7طبق تحقیقات Eckelman
( ) 2119رونه تغییرات مقاومت به كشش با تغییر قیر
دوب میتوانه به علت نزدي تر شهن فاصله بین یفره و
لبههای عضو اتصال و درنتیجه ضعیف شهن عضو اتصال در
اين ناییه باشه  ]2بنابراين میتوان گفت در اتصال
بیسکويت ساختهشهه نیز انهازه بیسکويت (افزايش طول و
عرض) بايه متناسب با اعضای اتصال باشه ،در
غیراينصورت باع ضعیف شهن مقاومت اعضای اتصال در
برابر تنش برشی میشود اما میتوان گفت توان نیهداری

افزايشيافته در گونه نراد (از بیسکويت انهازه  11به ،)21
میتوانه به عوام متغیر موردبررسی و البته نوع چسب كه
بیشترين مقهار معناداری را دارد ،بستیی داشته باشه
درواقع به دلی ماهیت و ويژگیهای چسبهای  PUو
 PVAcبر میزان نفو چسب و همچنین افزايش سیح
چسبخوری به دلی افزايش سیح بیسکويت ،خط دیونه
مناسبتری ايجاد شهه است با افزايش انهازه بیسکويت،
سیح تماس بین اتصالدهنهه و اعضای اتصال بیشتر شهه
و استحکا اتصال افزايش میيابه  ]2ازطرفديیر در
هنیا ايجاد شیار بیسکويت ،با شرايط يکسان (ويژگیهای
تیغه ،سرعت برش و سرعت دیشبرد كار) ،ويژگیهای
گونهی چوبی ،علت تفاوت میزان صافی يا زبری سیح
خواهه بود كه در اين تحقیق گونه نراد سوزنیبرگ با
ساختار آناتومیکی و دانسیته كمتر نسبت به گونه راش،
سیح زبرتری داشته و اين مسئله درگیری مکانیکی بین
اعضای اتصال و اتصالدهنهه را بیشتر مینمايه كه میتوانه
بر مقاومت اتصال تأثیرگذار باشه
شک  ،5آنالیز خوشهای  12گروه بر مبنای توان
نیهداری اتصالهای ساختهشهه با بیسکويت چوبی و
چسب را نشان میدهه و همانطور كه مویظه میشود،
گروههای اول تا سو در فاصله كمتری يا تشابه بیشتری
باهم گروهبنهیشههانه
نیهداری اتصالها

گروهبنهی توان

اول
دو
سو

9
12
3
6
7
10
8
11
شکل  - 1آنالیز خوشهای  12گروه بر مبنای توان نگهداری اتصالهای ساختهشده با بیسکویت چوبی و چسب

( :)Beechراش :)Fir( ،نراد 10( ،و  :)20انهازه بیسکويت :)PU( ،دلیاورتان :)PVAc( ،دلیوينی استات و ( :)UFاوره فرمالههیه

گروه مشابه گروه مشابه گروه مشابه

2
4
5
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مقایسه میاانگین تاوان نگاه داری اتصاالهاای
ساختهشده با بیسکویت و دوبل
شک  ،6مقايسه میانیین تروان نیره داری اتصرالهرای
ساختهشهه با بیسکويت و دوب چروبی را نشران مریدهره
همانطور كه در اين نمودار نشان داده شهه است ،بهتررين
یالت اتصالدهنههی بیسکويت در گونه راش كه مربوط به
اتصال ساختهشهه با چسب  PUو بیسکويت انهازه  11و در
گونه نراد مربوط بره اتصرال سراختهشرهه برا چسرب  PUو
بیسکويت انهازه  21بوده است ،با اتصالهرای سراختهشرهه
با دوب چوبی و چسب  PVAcمقايسه شرهه اسرت میرزان
توان نیه داری اتصال های سراختهشرهه برا دوبر و چسرب
 ،PVAcكرره اتصررال رايررج در صررنعت مبلمرران اسررت ،از
اتصالهای ساختهشهه با بیسکويت و چسب  PUدر هرر دو
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گونه راش و نراد كمتر اسرت تروان نیرهداری اتصرالهرای
ساخته شهه با بیسرکويت در گونره راش و نرراد نسربت بره
بهترين یالت اتصال های ساخته شهه با دوب در گونه راش
و نررراد برره ترتیرب یررهود  91/12و  16/76درصرره بیشررتر
می باشه استفاده از اتصاالت در سازه های چوبی و مبلمران
بسته به نوع سازه ،كاربرد ،نوع بارهای وارده و غیره متفاوت
است و در ساخت هر سازهی چوبی موارد بسیاری ازجملره
مواد اولیه مناسب ،اتصالدهنهه ها ،نوع كاربرد ،نوع بارهرای
وارده و غیره و همچنین جنبرههرای اقتصرادی در راسرتای
كاهش زمان و هزينهی تولیره و سرودآوری بیشرتر توسرط
طرایرران و تولیهكننررهگان لحرراظ مرریشررود لررذا داشررتن
اطوعات كافی در مرورد اجرزای مختلرف هرر سرازه بررای
طرایان و تولیهكننهگان مفیه میباشه

شکل  - 1مقایسه اتصالهای ساختهشده با بیسکویت و چسب  PUبا اتصالهای ساختهشده با دوبل و چسب PVA

نتیجهگیری
اين دژوهش باههف بررسی توان نیهداری اتصالهای T

شک ساختهشهه با بیسکويت چوبی انجا شه كه نتايج آن
بهين شر میباشه :طبق نتايج تجزيه واريانس ،اثر
مستق هر ي از عوام متغیر يعنی گونه اعضای اتصال و
نوع چسب بر توان نیهداری اتصالهای بیسکويت
ساختهشهه در سیح ایتمال  1درصه معنیدار ،ولی اثر
مستق انهازه بیسکويت معنیدار نبود نتايج نشان داد كه
توان نیهداری اتصالهای ساختهشهه با گونه راش نسبت
به گونه نراد بیشتر بوده است كه میتوانه به دلی خواص
فیزيکی و مکانیکی بهتر گونهی راش باشه همچنین نتايج

نشان داد كه چسب  PUنسبت به چسبهای  PVAcو
 UFبهترين عملکرد را داشته است كه از دالئ آن میتوان
مقاومت برشی و درصه مواد جامه بیشتر چسب  PUرا كر
نمود درنهايت بهترين عملکرد اتصالهای ساختهشهه با
گونهی راش 1 ،عهد بیسکويت انهازه  11و چسب  PUبا
اتصالهای ساختهشهه با  2عهد دوب چوبی و چسب
( PVAcاتصال رايج در صنعت مبلمان) مقايسه شه كه
اتصالهای ساختهشهه با بیسکويت نسبت به اتصالهای
ساختهشهه با دوب چوبی ،توان نیهداری بیشتری را نشان
دادنه

بررسی عوام مؤثر بر توان نیهداری اتصالهای ساختهشهه
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The investigation of the affecting factors on withdrawal resistance of the wooden
biscuit joints

Abstract
The aim of this study is to investigate withdrawal resistance
of T-shaped joints made of wooden biscuits. Biscuit joints
which also called plate joints are usually constructed from
compressed solid beech wood. Biscuits in the joints take up
the moisture from water-based glues and resulted swelling at
the slot leads to appropriate and strong joint. The variables of
this study were the species of joint members including beech
(Fagus orientalis) and fir (Abies alba), biscuit size of 10 and
20 (1 biscuits per joint) and type of glue including Polyvinyl
acetate (PVAc), Polyurethane (PU) and Urea formaldehyde
(UF). After constructing the specimens, withdrawal resistance
test of biscuits was carried out. The results showed that the
effects of independent variables namely, the species of joint
members and the type of glue on the withdrawal resistance of
biscuit joints was significant in the 1% level, but the
independent effect of biscuit size was not significant. Also the
results showed that the withdrawal resistance of the joints
made with beech species was higher than fir. The
polyurethane adhesive exhibited the best performance in
comparison with the other adhesives. Finally, the best
performance of the joints made with biscuit (beech, biscuit
size 10 and polyurethane glue) was compared with the
wooden dowel joints, which former showed the higher
withdrawal resistance.
Keywords: Biscuit joints, T shaped joint, Withdrawal
resistance, Wooden biscuit, Glue.
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