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بررسی ظرفيت لنگرخمشی و تحمل تنش در اتصال
بيسکویتی  Lشکل چوب ماسيو و فرآوردههای مرکب چوبی
 حسین رنگآور؛ دانشيارگروه صنایع چوب ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی تهران
 منوچهر عباسی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه صنایع چوب  ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی ،تهران

چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی ظرفیت

لنگرخمشتی و تحمت تتن

گوش تۀ داخلتی و بیرونتی) در اتصتالت

بیستوشییی  Lتو

سالخیه ده از چشب مالسیش ،تخیه خردهچشب و تخیه فیبر بال دانسییۀ میشسط ) (MDFبتشد بتدین منرتشر اتصتالتتی  Lتو بتال
اسیفالده از چشب راش ،صنشبر ،تخیه خردهچشب و  MDFبال بیسوشی

اندازۀ صتفر گ 47×15×3/8میلتیمیتر) 10 ،گ53×19×3/8

میلیمیر) و  20گ 60×23×3/8میلیمیر) سالخیه د لنگر خمشی و تن

در وش ۀ داخلتی و بیرونتی اتصتالت ستالخیه تده بتال

همدیگر مقالیسه دند نیالیج نشالن دادند که بال افزای
لنگر خمشی و ظرفی

تحم تن

اندازۀ مالرۀ بیسوشی

اتصالت سالخیه ده افزای

از صفر تال  20گافزای

مییالبد و کمیرین مقدار این صفال در اندازۀ بیسوشی

تمالرۀ

در اتصالت

ستالخیه

صفر مشالهده د همچنین نیالیج بررسی جنس اعضالی اتصالل نشالن دادهاند که بیشیرین ظرفی
ده از وشنۀ راش بشد که بهترتیب بیشیر از اتصالت

تحم تن

سالخیه ده از چشب صنشبر MDF ،و تخیه خردهچشب بشد.

واژگان کلیدی :اتصالل بیسوشییی ،چشب مالسیش ،ظرفی

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09124402051:

طشل و عرض بیستوشی )،

تحم تن

 ،ظرفی

لنگر خمشی ،فراوردههالی مرکب چشبی

Email: rangavar@srttu.edu, hrangavar@yahoo.com
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نسب

مقدمه
پیشرف

صنع

به چسبهالی پلتیوینیت استیال و اوره فترسآلدئیتد

مبلمالن در ساللهالی وذ یه بتال تشجته بته

عملوتترد بهیتتری دا تتیه استت [ ]2دالشنتتد و هموتتالران

وشنتالوشن و

گ )2013در بررسی ایر قطر و عمتق نفتشو و وشنتۀ چتشب

فراوردههالی مرکب چشبی مینشع و اتصالت

همچنین چسبهالی مخیلف بسیالر چشمگیر بشده است
اسیفالده از اتصالت

سالزههالی چتشبی،

منالسب در سالخ

بال تشجه به نشع متالدۀاولیتۀ آن تتثییر بستزایی در افتزای

لنگرخمشتی اتصتالل بتال پتین در مبلمتالن

پین بتر ظرفیت

صفحهای زیر بالر کششی نییهه ورفیند کته ظرفیت
خمشی اتصتالل زیتر بالرکششتی بتال افتزای

لنگتر

قطتر پتین و

کیفیتت

و دواس ستتالزه دارد اتصتتالت استتیفالده تتده در

افزای

عمق نفتشو آن رونتد صتعشدی دا ت

سالخ

بالرهالی فشالری ،خمشتی،

ظرفی

لنگرخمشی اتصتالت ستالخیه تده بتال پتین راش

سالزههالی چشبی تح

همچنتین

کششی و بر ی ،یال ترکیبی از دو یال چند نشع از آنهال قترار

درمقالیسه بال اتصتالت ستالخیه تده بتال پتین ممترز بیشتیر

کششتی و خمشتی

[ ]3آلیتشن و هموتالرانگ )2010تتثییر

میویرند اتصالت در معرض تتن

طبیعیی مشو آفرین دارند و طراح ستالزه بالیتد قتالدر بته
در اتصتالت ستالزۀ طراحتی تدۀ

تحلی وارزیالبی تن

وزارش ده است

نتتشع چستتب را بتتر ظرفیتت لنگتتر خمشتتی اتصتتالت
سالخیه ده بال دسچلچله در پروفیت تخیته فیبتر بتال دانستییۀ
1

این تحلی و ارزیالبی از لحتال نزدیوتی

میشسط بررسی کردند یالفیههالی ایتن پژوهشتگران نشتالن

بال واقعی  ،به پی بینی بالرهتالی مفتروض وارد بته ستالزه

داد کتته بیشتتیرین ظرفیت لنگتتر خمشتی زیتتر بالروتتذاری

خشد بال د دق
وابسیه اس

کششی مربتش بته چستب ستیالنشآکتری

[]1

یوی از اتصالتتی که امروزه کالربرد فراوانی در ستالخ

ظرفی

 ،و بیشتیرین

لنگر خمشی زیر بالر فشتالری مربتش بته چستب

محصشت چشبی وشنالوشن گمالسیش ،اوراق فشردۀ چتشبی)

پلیونی اسیال بشد همچنین ،نیالیج این تحقیتق نشتالن داد

نشع مالدۀاولیۀ ایتن اتصتالل از

لنگر خمشی زیتر

دارد ،اتصالل بیسوشییی اس

که چسب پلیاورتالن در افزای

ظرفی

چشبه تالی فشتترده و در انتتدازهه تالی مخیلتتف استت و از

بالروتذاری کشت

ویژویهالی مهم آن واکشیده دن آن بعد از چسبزنتی و

هموتتالرانگ )2009عملوتترد اتصتتالت ستتالخیه تتده بتتال

کیپ دن در جالی خشد و همچنین مخفی بتشدن آن در

بالروتذاری کششتی و فشتالری

سالزۀ مشرد اسیفالده اس

بال تشجه به اهمیت

اتصتالت در

طراحی سالزه تحقیقتال میعتددی دربتالرۀ انتشاع اتصتالت
مشرد اسیفالده در صنالیع چشب صشر ورفیه اس

کهشنتد

بیسوشی

تتثییر معنتیداری ندا ت [ ]4آتتالر و

را در دو حاللت

بررسی کردند در ایتن تحقیتق اعضتالی اتصتالل از جتنس
 MDFو تخیه خردهچتشب بتشد و اتصتالت بتهصتشر
فالرسی و سربهسر بال دو نتشع چستب پلتیوینیت استیال
2

و هموالرانگ )2014در بررسی تتثییر وشنتۀ چتشبی و نتشع

گ )PVAو  DVTKAو بیستوشی راش ستالخیه تدند

لنگر خمشی اتصالل  Tو سالخیه ده

نیالیج مطاللعۀ آنالن نشالن داد کته اتصتالت ستالخیه تده بتال

لنگتر خمشتی

به اتصالت سالخیه ده بال تخیه خردهچتشب

چسب بر ظرفی
بال بیستوشی

نییهته ورفینتد کته ظرفیت

اتصالت سالخیه ده بتال وشنتۀ راش نستب

بته اتصتالت

 MDFنسب
مقالوم

بیشیری در دو حالل

بالروذاری کششی و فشالری

سالخیه ده بال وشنۀ نراد بیشیر بتشده و چستب پلتیاورتتالن
)1. Medium density fiber board (MDF
2. Desmodur Vinil Trie Ketonol Acetate
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به اتصالل سربتهستر،

دا یند همچنین اتصالل فالرسی نسب

اعضالی اتصتالل از دو وشنتۀ راش 1و صتنشبر 2و دو نتشع

و چستتب  DVTKAنستتب بتته چستتب  PVAمقالوم ت

فتتتراوردۀ مرکتتتب چتتتشبی تخیتتته فیبتتتر بتتتال دانستتتییۀ

بهیری نشالن دادند [ ]5در تحقیقی دیگر ،سفیی و ظرفیت

میشسطگ )MDFاز کالرخالنۀ صنالیع چتشب ختزر ایتران و

در تخیته

تخیه ختردهچتشب 3از کالرخالنتۀ صتنع

چتشب تمالل

خردهچشب بال دو ضتخالم  16و  18میلتیمیتر و چستب

گونبد) بهصتشر ختالس گبتدون روکت

) استیفالده تد.

تحم بالر اتصالت ستالخیه تده بتال بیستوشی

 PVAبررسی د نیالیج این بررسی نشالن داد کته افتزای
اعضالی اتصالل و اندازۀ بیسوشی

ضخالم

سبب افتزای

رطشب

فراوردههالی مرکب و چشبهالی راش و صتنشبر

مشرد اسیفالده  6درصد بشد دانسییۀ چتشب راش و ممترز

سفیی و ظرفی تحم بالر اتصالل متی تشد [ ]6تتثییر لبتۀ

بهترتیب براسالس استیالندارد  ASTM D-2395و دانستییۀ

لنگر خمشی اتصتالت ستالخیه تده از

 MDFو تخیه خردهچشب براستالس استیالندارد EN-323

چسبالن بر ظرفی

تخیه خردهچشب و MDFبال قلیف بررسی د نیتالیج ایتن
تحقیتتق نش تالن داد کتته جتتنس و ض تخالم لب تۀ چس تبالن
تثییرمعنی داری بر ظرفی

لنگرخمشی زیر بتالر کششتی و

به همین دلی  ،اسیفالده از لبۀ چستبالن PVC

گ 47×15×3/8میلیمیتر) 10 ،گ 53×19×3/8میلتیمیتر) و

 0/4میلیمیر تشصتیه تد [ ]7همچنتین تتثییر

 20گ 60×23×3/8میلیمیر) اسیفالده تد کته در تو 1

لبۀچسبالن بر ظرفی

لنگر خمشی پالن سالخیه ده از تخیته

خردهچشب بال پین و قلیف مشرد بررستی تد نیتالیج ایتن
پژوه

بتتترای ستتتالخ

اتصتتتالت در ایتتتن پتتتژوه

از

بیستتوشی هتتالیی از وشنتتۀ راش در ستته انتتدازۀ صتتفر

فشالری دا
بال ضخالم

در جدول  1ارائه ده اس

[]10 ، 9

نشالن داد که اتصالل بال ترکیب پین و قلیف نستب

به حاللیی که اتصالل بالپین و قلیف بهطتشر جداوالنته ستالخیه
می شد ،مقالوم

بیشیری را برای سالزه ایهالد میکند []8

نشالن داده ده اس
برای چسبالندن اعضالی اتصالل از چستب پلتیوینیت
اسیال اسیفالده د که دانسییۀ آن  1/08ورس بتر ستالنییمیر
موعب و در صد مشاد جالمد آن  60درصد بشد
بهوسیلۀ دسیگاله بیسوشی زن تیالرهالی بیضتشی بته

بال تشجته بته مطاللتب بتالت دا تین اط عتال تزس از

منرشر جال زدن بیسوشی هال در اعضالی اتصالل ایهالد تد

ستتالزههتتالی چتتشبی

س ت س در مرحلتتۀ چستتبزنتتی ،ابیتتدا ستتطشح داخلتتی

تشلیتد و استیفالدۀ روز افتزون آن در

بتته انتتدازۀ

تثییراتصتتالل بیستتوشییی در مقالوم ت
میتشاند در افتزای

تتیالرهالی ایهتتالد تتده و ستتطشح بیستتوشی

صنالیع مبلمتالن بستیالر متشیر بال تد بنتالبراین هتدف ایتن

مسالوی برای تمالس نمشنتههتال بته چستب آهشتیه تده و

اتصتالل بیستوشییی درچتشب

بیسوشی هال در یالر مشرد نرر قرار داده دند بهمنرتشر

مالستتیش و اوراق فشتتردۀچشبی و همچنتتین تتتثییر انتتدازۀ

اتصالل بیستوشییی و جلتشویری از

پژوه
بیسوشی

مقالیستۀ مقالومت
بر مقالوم

این اتصالل اس

در ایتتن پتتژوه

تمالس چسب بال سالیر اعضالی اتصالل ،کالهذ مشمی 4نیتز در
بین قطعال

مواد و روشها
بتترای ستتالخ

بررسی دقیق مقالوم

اتصتتالل بتتال بیستتوشی ،

قرار داده د گ و )1
1. Fagus orientalis
2. Populus alba
3. Particle board
4. Wax paper
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جدول  .1مشخصات مواد اولیۀ چوبی مورد استفاده در ساخت اتصال
نوع مادۀ اولیه

دانسیته ()g/cm3

ضخامت)(mm

طول )(mm

عرض)(mm

چوب راش
چوب صنوبر

0/62
0/42
0/72
0/61

16
16
16
16

200
200
200
200

150
150
150
150

MDF

تخته خردهچوب

شکل  .1اتصال ساختهشده برای بررسی ظرفیت لنگر خمشی و بیسکویتهای با اندازههای 10 ،0و 20

شکل  .2نحوۀ اعمال بار

اتصالت
تح

سالخیه ده بهوسیلۀ ویره تال ویرایی کالمت

فشالر قرار ورفیند پس از مشنیتال ،،نمشنتههتال در

رایط آزمالیشگالهی بهمد
تال به رطشب

یک ماله نگهتداری تدند

تعالدل محیط برسند نمشنههتال بتهوستیله

دسیگاله آزمتشن موتالنیوی متدلZwick/Roell Z150

تح

بالر کششی قرار ورفیند گ و )2
آزمشنهالی بررسی تده ،ظرفیت

لنگرخمشتی و

ظرفی

تحم تن

بشدند سرع
خمشی و تتن

مرکب گوش ۀ داخلتی و بیرونتی)

بالروذاری برای آزمالی

ظرفیت

لنگتر

مرکتب گوش تۀ داخلتی وبیرونتی) 5

میلتتیمیتتر در دقیقتته در نرتتر ورفیتته تتد ظرفیتت
لنگرخمشی در اتصالت

 Lو تشلید ده بال استیفالده

از رابطۀ  1محالسبه د
گ)1

M  Pmax  L
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 = Mظرفی

لنگر خمشی )=Pmax ، (N.mحداکثر

بالر ) =L ،(Nبالزوی لنگر خمشی )(m

بتترای بررستتی تتتن
وش ۀ بیرونی اتصالت

میغیتتر برلنگتتر خمشتتی وتتتن

مرکتتب در وش تۀ داخلتتی و
 Lو سالخیه ده بتهترتیتب

از روابط  2و  3اسیفالده د[]11
گ)2
گ)3

Pcos 45
  b  a  3PLتن

tb2
2bt

    b  a    تن

3PL Pcos 45 

2
2bt 
 tb

در روابط بالت  =σb:تن

در وش ۀ داخلی اتصالل
در وش ۀ بیرونی اتصالل

خمشی ) =σa ،(MPaتتن

محتتشری ) =P ،(MPaنیتتروی محتتشری ) =L ،(Nطتتشل
دهالنه :زیر بالر کششی گ146میلیمیر) =t ،ضخالم

عضتش

اتصالل گمیلیمیر) =b ،عترض عضتش اتصتالل گمیلتیمیتر)
اس

و  3تتن

داخلتی و ختالرجی را در اتصتالل L

و نشالن میدهد
بال تشجه به عشام میغیر در نررورفیته تده گمتالدۀ
اولیه الم  :چشب راش ،چشب صنشبر MDF ،و تخیه
خردهچتشب و انتدازۀ بیستوشی گ 10 ،0و )20تعتداد
12تیمالربه دس

برای بررسی ایر مسیق و میقالبت هتر یتک ازعشامت

آمد که از هر تیمتالر سته توترار و در

مهمشع  36اتصالل  Lو سالخیه د

مرکتتب از طتترح کتتالم

تصالدفی در قاللب آزمشن فالکیشری اسیفالده د و مقالیستۀ
میالنگین از طریق آزمشن دانون صشر پذیرف

نتایج وبحث
نیالیج تهزیۀ واریالنس ایر میغیرهالی متشرد بررستی بتر
لنگر خمشی و تحم تتن

ظرفی

بیرونی اتصالت

در لبتۀ داخلتی و

سالخیه ده بال بیسوشی

در جتدول 2

آورده ده اس
همالنطشر که م حره می شد ایر مسیق نتشع متالدۀ
اولیه و اندازۀ بیسوشی
تن

بتر ظرفیت

لنگتر خمشتی و

وارد بر لبۀ بیرونی و داخلی در سطح اعیمتالد 99

درصد معنیدار اس
نیالیج حالص از ایر مسیق نشع مالدۀ اولیه و انتدازۀ
بیسوشی

بر خشاص مشرد مطاللعه و همچنین مقالیستۀ

میالنگینهال براسالس آزمشن دانوتن در جتدول  3آورده
ده اس

شکل  .3تنش داخلی و خارجی را در اتصال  Lشکل
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جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس اثر عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه
تحلیل واریانس چند گانۀ اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی
عوامل متغیر
نوع ماده
اندازۀ بيسکویت
نوع ماده × اندازۀ بيسکویت

DF

SS

MS

68/78
360
5/68

**0/000
**0/000
**0/001

F

sig

228
41/04
3/32

**0/000
**0/000
*0/018

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

DF

SS

MS

F

sig

3
2
6

0/989
0/109
0/027

0/299
0/055
0/004

337
67/79
5/07

**0/000
**0/000
**0/002

608
1217
3
3495
10487
2
55
330
6
تحليل واریانس چندگانة اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر تنش در گوشة داخلی

عوامل متغیر
نوع ماده
اندازۀ بيسکویت
نوع ماده × اندازۀ بيسکویت

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

F

sig

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

DF

SS

MS

0/206
0/618
3
0/037
0/074
2
0/003
0/018
6
تحليل واریانس چندگانة اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر تنش در گوشة بيرونی

عوامل متغیر
نوع ماده
اندازۀ بيسکویت
نوع ماده × اندازۀ بيسکویت

٭ تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  95درصد ٭٭ تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  99درصد

جدول  .3اثرمستقل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی و تنش مرکب (لبۀ داخلی و بیرونی)
ظرفیت لنگر

تنش مرکب لبۀ بیرونی

خمشی)(N.m

)(Mpa

)(Mpa

تخته خردهچوب

*89A
62B
46C
41D

0/79A
0/58B
0/42C
0/39C

0/67A
0/49B
0/35C
0/31C

0
10
20

52C
59B
68A

0/48C
0/52B
0/61A

0/40C
0/45B
0/51A

عوامل متغیر

سطوح متغیر

نوع مادۀ اوليه

چوب راش
چوب صنوبر
MDF

اندازۀ بيسکویت

تنش مرکب لبۀ داخلی

* حروف التین باالی اعداد گروهبندی دانکن را نشان میدهد.

همالنوشنه که م حرته متی تشد اتصتالل بیستوشییی
بهکالر برده ده در چتشب راش دارای بیشتیرین ظرفیت

اس

بدینترتیب مقالیسته میتالنگینهتال براستالس آزمتشن

دانون ،اتصالل سالخیه ده بال چتشب راش را در وتروه A

لنگرخمشی در مقالیسه بتال اتصتالل بیستوشییی در چتشب

قرار داد همچنین بیشیرین ظرفی

صنشبر و فرآوردههالی مرکب  MDFو تخیه خردهچتشب

بیرونی و داخلی را اعضالی اتصالل سالخیه تده بتال چتشب

در این خصتشص ظرفیت

لنگتر خمشتی اتصتالل

راش دا

که در وروهبندی میالنگینهال به روش دانوتن

سالخیه ده بال چشب راش نستب

بته اتصتالل بیستوشییی

در وروه برتر  Aقترار ورفت

اس

تحمت تتن

در لبتۀ

و کمیترین مقتدار تحمت

در اتصالل بیسوشییی بهکالررفیه در تخیه خردهچشب

سالخیه ده بال چشب صنشبر MDF ،و تخیه ختردهچتشب

تن

به ترتیب  93/48 ، 43/55و  117/07درصد بیشتیر بتشده

مشالهده د که در وتروه  Cقترار ورفت

بتال تشجته بته
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دانسییۀ بیشیر چشب راش در مقالیسه بال ستالیر متشاد اولیتۀ

اتصالت سالخیه ده از اعضالی چتشبی گراش و صتنشبر)

بهکالررفیه در این بررستیگچشب صتنشبر ،تخیته فیبتر بتال

در اتصاللدهنتده هتال رد داد بنتالبراین ضتعف اتصتالت

دانسییۀ میشسط و تخیه خردهچشب) و رابطۀ مسیقیم بتین

سالخیه ده بال تخیه خردهچشب و  MDFرا متیتتشان بته

دانستتییه و ختتشاص موتتالنیوی ،متتیتتتشان علت
مقالوم

مقالوم

افتتزای

اتصالت سالخیه تده بتال وشنتۀ راش را دانستییۀ

بیشیر آن عنشان کرد از طرف دیگر به طتشرکلتی چتشب
مالستتیش بتتهعلتت

ستتالخیالر طبیعتتی آن در مقالیستته بتتال

فرآوردههالی مرکب دارای مقالومیهالی بیشتیری است

کم اعضالی اتصالل در برابر بالر وارد نستب

ضعف اتصالت
را به مقالوم

داد و

سالخیه ده بال چتشب گراش و صتنشبر)
کم اتصاللدهندۀ بیسوشییی مربش دانست

نیالیج یالد ده بال تحقیقال آتالر و هموتالران مطالبقت

دارد

بته

[ ]5واسیلیش و بالربشتیس نیز در مشرد میزان لنگر خمشتی

همین دلی چشب صنشبر هر چند دانسییۀ کمیر از MDF

اتصالت سالخیه ده بال  MDFو تخیته ختردهچتشب بته

و یال تخیه خردهچشب دارد ،مقالوم
آن بیشیر اس

مد وس

اتصالل سالخیه ده بال

اتصالت سالخیه ده از متشاد

نیالیج مشالبهی دس
اتصالت

سالخیه ده بال اعضالی مخیلف نشتالن داده تده

چشبی مخیلف در این تحقیق نشالن داد که بیشیر وس

اس

اتصالت سالخیه ده بال تخیته خترده چتشب و  MDFدر

اتصالل عالم

اعضتتالی اتصتتالل رد داد در حتتاللی کتته متتد وس ت

یالفیند [ ]12در و  4مد وست

همالنطشر که مشالهده می شد ضتعیفتترین نقطتۀ
وس

اس

در

الف( چوب راش

ب( چوب صنوبر

ج) تخته خردهچوب

د) تخته فيبر با دانسيتة متوسط () MDF

شکل  .4شکست اتصال بیسکویتی در اعضای اتصال مختلف
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در زمینتتۀ ایتتر مستتیق انتتدازۀ بیستتوشی گجدول ،)2
افزای
ظرفی

اندازۀ آن از صتفر تتال  20ستبب افتزای
لنگر خمشتی و تحمت تتن

[]13 ، 2

در لبتۀ داخلتی و

تهزیۀ واریالنس ایر میقالب عشام میغیتر بتر ختشاص

تمالرۀ  20بتال

بررسی ده نشتالن داد کته ایتر میقالبت نتشع متالدۀ اولیته

لنگرخمشتی را

لنگرخمشی و تتن

در لبتۀ

بیرونی در ستطح اعیمتالد  99درصتد و بتر تتن

در لبتۀ

بیرونی د در این خصتشص بیستوشی
بیشیرین طشل و عرض ،بیشیرین ظرفی
دا

نیالیج تحقیقال کهشند و هموالران و اکلمن مطالبقت

مقتدار

دارد

کته در مقالیسته بتال انتدازۀ بیستوشی

واندازۀ بیسوشی

 10و صتفر

بر ظرفی

بهترتیب  15/25و  30/77درصتد بیشتیر بتشد براستالس

داخلی در سطح اعیمالد  95درصد معنیدار بشد تو 5

20

لنگرخمشتی نشتالن

وروهبندی میالنگینهال بهروش دانون اندازۀ بیسوشی

ایر میقالب عشام میغیر را بر ظرفیت

در وروه برتر  Aو بیسوشی هالی  10و صتفر بتهترتیتب

میدهد همالنطشر که م حره می شد بیشتیرین ظرفیت

در وتروههتالی  Bو Cقترار ورفینتد همچنتین ظرفیت

لنگر خمشی مربش به اتصالل سالخیه ده بال وشنتۀ راش و

تحم تن

در لبۀ بیرونی در همۀ اتصالت

بال اندازۀ بیسوشی

گبال مشاد اولیۀ

 20و یال بهعبالر دیگر در بیستوشی

مخیلف) بیشیر از لبتۀ درونتی بتشد بتال تشجته بته اینوته

بال بزرویرین اندازه گ 60×23×3/8میلیمیر) بشده اس

ستتطح

تثییر میقالب نشع مالدۀ اولیه و اندازۀ بیستوشی

افتتزای

انتتدازۀ بیستتوشی

چسبخشری و همچنین افزای
در ایر جذب رطشب
 20اتصالت

ستتبب افتتزای

واکشتیدوی بیستوشی

چسب می شد بیستوشی

تن

تمالره

اتصالل مخیلف بهوجشد میآورد نیتالیج ایتن قستم

در لبۀ بیرونی در و  6نشالن داده ده است

بال تشجه به این و  ،حداکثر ظرفی

قشییری را در همۀ نمشنتههتالی بتال اعضتالی

بتر

تحم تتن

در

لبۀ بیرونی را ،اتصالل سالخیه ده بتال چتشب راش و بتال
اندازۀ بیسوشی

بتال

اندازه

اندازه

اندازه

20

10

0

 20دارا بشده اس

شکل  .5اثر متقابل گونۀ چوب اعضای اتصال و اندازۀ بیسکویت ،بر ظرفیت لنگر خمشی
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اندازه

اندازه

اندازه

20

10

0

شکل  .6اثر متقابل نوع ماده و اندازۀ بیسکویت بر ظرفیت تحمل تنش درگوشۀ بیرونی زیر بار کششی

اندازه

اندازه

اندازه

20

10

0

شکل  .7اثر متقابل نوع ماده و اندازۀ بیسکویت بر ظرفیت تحمل تنش درگوشۀ داخلی زیر بار کششی

و  7که دربالرۀ ایتر میقالبت نتشع متالدۀ اولیته و
اندازۀ بیسوشی

بر تحم تن

در لبتۀ داخلتی است

نشالن میدهد که حداکثر تحم تن

در لبۀ داخلتی را

اتصالل سالخیه ده بال چشب راش واندازۀ بیسوشی
و کمیرین تحم تن

20

را اتصالل سالخیه تده بتال تخیته

خردهچشب و بال اندازۀ بیسوشی

صفر دا یه اس

نتیجهگیری
از آنهال که چسب اسیفالده تده در ایتن تحقیتق چستب
تمالسی بشده اس  ،در نییهه هر چه سطح اتصتالل صتالفیر
بال تتتد ،چستتتب عملوتتترد بهیتتتری خشاهتتتد دا تت
چسبخشری سطشح اتصالل در MDFنیتز بتال تشجته بته
سالخیالر میراکم آن ،بهیر از تخیه خردهچشب اس
نییهه سبب افزای

مقالومت

کته در

اتصتالت ستالخیه تده بتال
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 بال تشجته بته جتنس اعضتالی،این تحقیق نیز مشالهده د

ستبب بیشتیر

اتصالت سالخیه تده در برابتر

دن سطح چسب خشر و در نییهته بهبتشد مقالومت هتال

اتصالل و اندازه بیسوشی

اندازۀ بیسوشی

 رفیالر میفالوتی از خشد نشالن دادنتد بررستی،بالرهالی وارد

دو عالمت مهتم

آن میتشاند بته طراحتالن ستالزۀ مبلمتالن

اتصتتاللدهنتتده در

اصتشل مهندستی و ضتریب

این رفیالر و عل

سالزه بال رعالی

برای سالخ

اطمینالن بیشیر کمک کند

اصتشل طراحتی

افزای

 ده اسMDF

خشاهد د به طشرکلی متیتتشان وفت
اعضتتالی اتصتتالل و مقالوم ت

مقالوم ت

طراحی اتصالت سالزۀ مبلمالن بال رعالی

مهندسی بالید مدنرر طراحالن قرار ویرد همتالنطشر کته در
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