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های صنوبر در ساخت صندلی ۀفشردبررسی کاربرد چوب 
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  هچکید

 شنده ا   سناتت  هنای  ده شد و با صنندلی استفاهای چوبی بهبود مقاومت صندلی برایصنوبر  ۀشد فشردهدر این تحقیق چوب 

  های چوبی با دو نوع اتصال مرسوم شامل اتصنال انام و  بانن  و اتصنال  نین     صنوبر مقایس  شد. صندلی ۀنشد فشردهچوب 

آمریکا ثبت شد.  ایاتابخان  ا  جلو ب  عقب صندلی براساس استاندارد انجمن شده چوبی ساتت  شدند. حدااثر نیروی اعمال

درصند تنیثیر    95مقاومت آن در سنح  اممیننان    بردر ساتت صندلی  شده نتایج نشان داد ا  استفاده ا  چوب صنوبر فشرده

فشنرده بنا انام و  بانن       ا  چنوب  شده های ساتت شود. حدااثر مقاومت صندلیافزایش مقاومت می سببداری دارد و معنی

فشرده  ا  چوب شده ساتت های  صندلیدرصد و  05/57نشده با اام و  بان  ا  چوب فشرده شده ساتت های نسبت ب  صندلی

 چوبی درصد افزایش  یدا ارد. اتصال 12/64چوبی   یننشده با  فشردهچوبشده ا   ساتت های با  ین چوبی نسبت ب  صندلی

 دارند امتری جایی  جاب شده فشرده چوبی قحعات در ولی ،شوندمی جا  جاب عقبی ۀ ای محل در نشده فشرده چوبی قحعات در

 و اام اتصال همراه ب  و صنوبر ۀشد فشرده چوب با شده ساتت  صندلی الی، مور ب  .افتدمی اتفاق شکست جایی  جاب ا  بعد و

 بهبنود  آن ۀشند  اصنح   چوبی قحعات دلیل وجود ب  چوبی هایصندلی مقاومت. است مکانیکی مقاومت بیشترین دارای  بان 
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 مقدمه
ای با ار سنند  ماده ،تواص ایفی و ظاهریدلیل  ب چوب 

. امنرو ه تقاانای چنوب    اسنت  مواددیگر  در مقایس  با

 غینره برای مصارف مختلف مانند مبلمان، داوراسنیون و  

بنرداری ا   ای در حال افزایش است. بهنره مور گسترده ب 

مسننا ل  دلیننل بنن هننای مبیعننی در جهننان چننوب جنگننل

منر  صنیانت    دلیل ب محیحی و همچنین در ایران   یست

شننمال اشننور محنندود شننده اسننت.   هننای  جنگننلا  

هنای صننعتی، افنزایش مصنرف     جنگلمحدودیت سح  

بنرداری  چنوبی، منوینی بنودن  منان بهنره     های فراورده

های جنگلی، روند رو ب  ااهش مجو  قحع سنالیان   گون 

ها موجب شده است ا  و تحش برای حفاظت ا  جنگل

ااشنت    بن  اولین ،   مواد ینتیمتوج  مرااز تحقیقاتی برای 

مندت قابنل    اوتناه های تندرشد جلب شنود ان  در   گون 

هنای  چنوبی در سنال  اولینۀ  . امبود منواد  اند برداری بهره

رو انرده  های مهمی روب چالش صنعت چوب را با ،اتیر

شنات   هنای   گون ا   شده [. صنوبرهای اصح 1است ]

سالگی و با قحری قابنل قبنول،    10-15در این  مین ، در 

چنوبی  هنای  فنراورده برای اارهای درودگری و ساتت 

د. صننوبرها بنا تحنابق    نبرداری برسد ب  سن بهرهنوانتمی

اشننت هننا  اقلننی نظیننر تننود در اغلننب ااولننوکیکی انن 

ان   هزینۀ بودن و  تندرشد[. دسترسی وسیع، 2]شوند  می

. درتتننان صنننوبر در ایننران  اسننت ا  مزایننای صنننوبر 

افنزودۀ  و ار ش شنوند   منی صنورت گسنترده اشنت     ب 

 [.  3د ]ندار یادی 

 دلیل سبک بودن و مقاومتب رشد تندچوب درتتان 

تولیداننندگان  استفادۀ ، امتر مورد توج  و اندک مکانیکی

سنا ی  [. فشنرده 4]اسنت   مصنوعات چوبی قرار گرفتن  

های افزایش دانسیت  و متعاقب آن تواص مکانیکی ا  راه

سنا ی  [. فشنرده 6، 5] اسنت  های سنبک مکانیکی چوب

فرایندی است ا  در آن بخنش اعظن  فهناهای     1چوب

چنوبی جنایگزین   منادۀ  تالی بافت چوب توسن  تنود   

چنوب شنامل   سنا ندۀ  د. می این عمنل، عناصنر   شومی

، فهناهای تنالی در   روند میآوندها و فیبرها در ه  فرو 

و و ن مخصننوص آن افننزایش شننود  مننیچننوب امتننر 

یابد و ا  اینن مرینق تصوصنیات مکنانیکی چنوب      می

وفنر  امتنر    تللتر و سح  صاف[. 7] اند  یدا می بهبود

تر بنین دو  تشکیل ت  اتصال قویسبب چوبی گونۀ در 

 [.8شود ]می شده هه  چسباند  عهو چوبی ب

با چنوب سندیدار در    شده های ساتت یصندل عملکرد

مقابل نیروی اعمالی جلو ب  عقنب و مقاومنت مکنانیکی    

بررسنی و مقایسن    چنوبی آنهنا      ین اتصال اام و  بان  و

های دارای مهار )قیند  در  شد. نتایج نشان داد ا  صندلی

س  برابر مقاومنت بیشنتری نسنبت بن       در حدود ها، ای 

انند. همچننین در اینن تحقینق     مر  بندون مهنار داشنت    

  مشاهده شد ا  اتصال اام و  بان  نسبت بن  اتصنال  نین   

هنای  [. اتصنال 9] اسنت  بیشنتری چوبی دارای مقاومنت  

عات و منر  صنندلی اهمینت  ینادی در سناتت و      قح

استفاده بیشتر اینن سنا ه   دورۀ تولید صندلی با عملکرد و 

[. 10] دهند دارد و مقاومت آن را تحنت تنیثیر قنرار منی    

اتصال اام و  بانن  بنا   مقایسۀ آمده در مورد  دستب نتایج 

 ،دهد ا  اتصنال انام و  بانن    چوبی نشان می   ین اتصال

چوبی بنا قیند، انخامت و سنح         ین لتر ا  اتصا قوی

بنرای   شده های مراحی[. اتصال صندلی11] است یکسان

گنرد، و بنا اسنتفاده ا      ۀمدارس با اتصنایت انام و  بانن   

دو قیند  وسنیلۀ  ب های صندلی ا  .  ای شدچسب بررسی 

. نند بودتنر   بادوامدرصد  40در حدود متصل شده بودند، 

و قبنل ا  بارگنراری    در هنگام ساتت اتصنایت  احتمایً

                                                 
1. Wood compressed 
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د نبنوده  وشنکند ان  مشنه   انور منی  نقحۀ  بان  اتصال در 

در  شنده  شکسنت   باننۀ  هنای  البت  بیشنتر شکسنت   ؛است

هنای عقنب رد داده اسنت     ای دیوارۀ قیدهای  هلویی ا  

[12.] 

اتصنایت انام و  بانن  و     بنارۀ تحقیقات متننوعی در 

های بهبنود آن در چنوب و   چوبی و روش   ین اتصایت

لنگنر  معادلنۀ  چوبی صنورت گرفتن  اسنت.    های فراورده

دهد ا  ظرفیت لنگر تمشنی  اتصال اام و  بان  نشان می

مستقی  با مدول گسنیختگی و انخامت و ارتفناع    رابحۀ 

[.  ننین بننرای اتصننایتی انن  در معننر   10 باننن  دارد ]

نیروهای برشی، محوری، لنگر تمشنی و  یچشنی قنرار    

قاب  هلویی صندلی و  صال قیدرود. در اتاار میدارند ب 

شنود   ا  دو  ین استفاده منی  معمولمور  ب  ،ستونک  شت

و ب   ین در این اتصنال نینروی محنوری و برشنی وارد     

د. نیروی وارد بر صندلی در اتصال قید بن  سنتونک   آیمی

ها نیروهای اما ب  هر یک ا   ین ،اند شت، لنگر وارد می

مقنندار متوسنن   [.10]شننود مننیبرشننی و محننوری وارد 

ظرفیت انفصالی اتصال با  ین چوبی در مقنامع منولی و   

مستقیمی بنا مقاومنت برشنی    رابحۀ چوبی  عهو عرای

چوب و  ین چوبی و همچنین ارتفناع و قحنر  نین دارد    

[13.] 

نوع مر  و اتصنال و ا  منرف    براساسمبلمان سا ۀ 

رفت  استحکام متفناوتی دارد.   اار مادۀ ب دیگر براساس نوع 

هنای  امحعنات علمنی، صنندلی   اسناس  ر این تحقیق برد

سا ی چنوب صننوبر   استانداردی برای بررسی اثر فشرده

رفتننار بننارۀ انتخنناب شنند. در حننال حااننر گزارشننی در

های معمولی وجنود  های فشرده در ساتت صندلیچوب

سنا ی  فشنرده  ،ندارد. با توج  ب  امحعات علمی موجود

چنوب   اده ا اسنتف  ،چوب صنوبر و روانش سنحو  آن  

. بررسنی  انند   ریر منی  را امکانصنوبر در صنعت مبلمان 

این  نووهش امکنان    .است این شرای  هدف این تحقیق

هنای  صنوبر در ساتت صنندلی  ۀشد فشرده ااربرد چوب

 اند.را بررسی می مرسوم

 هامواد و روش
ها و های متفاوتی در اارگاههای چوبی با مر صندلی

 ااررفتن   بن  شوند و مر  تولید میهای داتلی اارتان 

در این تحقیق، مر  صنندلی بنا قیند  نایین بیشنترین      

هنا و  ها در اارگاهتولید را دارد. اغلب این نوع صندلی

 هنا آن یاجزاشود و ابعاد و های ایران تولید میاارتان 

، 12، 14، 15] مننابع علمنی   یمایش میدانی و  براساس

 صندلی آ مونی در شکل. ابعاد و مر  انتخاب شد [9

 مشخ  شده است.  1

 
 ابعاد صندلی آزمونی .1 شکل

  بنا  Populus nigraصننوبر ) گونۀ در این تحقیق ا  

متنر مکعنب اسنتفاده    گرم بر سانتی 41/0و ن مخصوص 

 شد.  

در  شنده  استات اسنتفاده ونیلمشخصات چسب  لی

 نشان داده شده است. 1این تحقیق در جدول 

 ونیل استاتمشخصات چسب پلی .1 جدول

 درصد مواد جامد دانسیته pH رنگ ظاهری

 40 7/0 3 سفید شیری
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در این تحقیق شامل انام   شده دو نوع اتصال استفاده

بیشترین اناربرد را در اینن ننوع     ،چوبی  و  ین ،و  بان 

های چوبی دارند. ابعاد و مر  اتصایت معمول صندلی

 یمنایش   براسناس عمنوم تولیداننندگان   اسنتفادۀ  مورد 

انتخاب شده است. ابعناد هنر    [9] میدانی و منابع علمی

مشخصنات   ونشان داده شده  2 دو نوع اتصال در شکل

   بیان شده است. 2در جدول  ااررفت  ب چوبی   ین

 
 ابعاد زبانه  -پین چوبی، ب -الفابعاد و طرح اتصاالت:  .2 شکل

 پین چوبی مشخصات .2 جدول

 (kg/cm3دانسیته) (mmطول) (mmقطر) گونه

 8/0 40 10 ممرز

 

و  شننده چننوب صنننوبر بنن  دو صننورت فشننرده     

اننار بننرده شنند.    نشننده در سنناتت صننندلی بنن  فشننرده

مننابع   براسناس چنوب  سنا ی   فشردهترین شرای  مناسب

 40 در حند هنا  نمون  برای این اار، ؛شد  [ انتخاب4علمی ]

گنراد و  سنانتی درجنۀ   160درصد  یر  رس داغ در دمنای  

دقیقن    20مندت   بن  بار در جهت شنعاعی   50تحت فشار 

مورد نظنر ا   های  اخامتفشرده شدند و برای رسیدن ب  

بننرای شننابلن اسننتفاده شنند. بنننابراین  یمننایش اولینن      

 سند  و گرفنت  سنا ی انجنام   آ منایی اثنر فشنرده   راستی

برش داده شدند تنا بعند ا  اعمنال    قحعات صندلی ب  ابعاد 

 .شرای   رس ب  ابعاد اسنتاندارد منورد نظنر تبندیل شنوند     

متر و انخامت متیینر   سانتی 70×10ها با ابعاد مقحع نمون 

درصند، بنرای    40سا یفشردهمنظور  ب متر سانتی 4و  8/5

متنر بنرای   سنانتی  4/2و  5/3ترتیب   رسیدن ب  اخامت ب

  فشنرده شندند. سند     1 قحعات اصلی صنندلی )شنکل  

هنای  جلوگیری ا  برگشت اخامت و تعندیل تننش  برای 

 دقیقن   ینر  نرس سنرد قنرار      20هنا  ناشی ا  فشار، نمون 

شنده بنرای    نشنده و فشنرده   فشنرده  . قحعات چوبیگرفتند

 ساتت صندلی استفاده شدند.

سناعت   24 مندت  بن  چسنب   با یافت اتصالهای نمون 

 بارگننراری .بودننند فشننار تحننت دسننتی گیننرۀ ۀوسننیل بنن 

مکنانیکی   تسنت  دستگاه توس  عقب ب  جلو ا  ایمرحل 

، و 9697-2اسننتاندارد ملننی ایننران براسنناس یونیورسننال، 

DIN EN-1729-2:2006 شنده  ههای آمناد بر روی صندلی  

. سننرعت بارگننراری بننرای   [17 ،16] صننورت گرفننت 

متر بنر دقیقن  تنظنی     میلی 5/6در گیری حدااثر نیرو، اندا ه

در  مشنهود صنورت   بن  دستگاه دهانۀ ابتدا صندلی در  .شد

شنود  صورتی تثبیت منی  ب  شود. صندلیتثبیت می 3 شکل

گون  لیزشنی  ا  در هنگام اعمال نیرو ا  جلو ب  عقب هیچ

فلزی ب  سح   یر صنندلی وصنل   تسمۀ نداشت  باشد. یک 

گناه  شود و ا  قید جلوی صندلی و بایی سح  نشستمی

. شنود  منی   دسنتگاه یونیورسنال متصنل    و بن اند  میعبور 

شنده   اعمالروش بارگراری دستگاه و ثبت حدااثر نیروی 

شود. تحنای آ منایش بنا شنرای      مشاهده می 3 در شکل

ساتت یکسان، ا  جمل  انخامت تن  چسنب مشناب ،     

 یابد.اندا ه ااهش می ه ابعاد قحعات و اتصایت 

 
نیروی روش بارگذاری دستگاه و ثبت حداکثر  .3 کلش

 بر روی صندلی هشد لاعما
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، مبنق  SPSSافزار آمده با استفاده ا  نرم دستب نتایج 

 شدوتحلیل  تجزی تصادفی )فااتوریل   اامحًمر  آماری 

ای دانکنن  روش چنددامنن  براسناس  ها میانگینمقایسۀ و 

 . ریرفتدرصد انجام  95در سح  اممینان 

 نتایج و بحث
گسیختگی و ایستیسنیت  و همچننین   مقادیر دانسیت ، مدول

شنده   فشردهنشده و  فشردههای چوبی مقاومت برشی نمون 

شنود. بهبنود دانسنیت  همنراه بنا      مشاهده منی  3 در جدول

   سا ی چوب مشخ  است.فشردهدلیل  ب مقاومت 

میانگین تیمارها همنراه بنا انحنراف     ۀنتایج محاسب

هنا  معیار آنها ا  حدااثر مقاومت ب  شکسنت صنندلی  

 4دهد، در جندول  برای هر دو نوع اتصال را نشان می

   شود.مشاهده می

 صنوبر ۀشد فشرده و نشده فشرده چوب هایمقاومت و دانسیته مقادیر. 3 جدول

  شده یگیرخواص اندازه

چوبینمونۀ  (g/cm3)دانسیته  (MPaمدول گسیختگی ) (MPa) مدول االستیسیته (MPaمقاومت برشی )  

405/10 19281 5/140  71/0  چوب فشرده 
0925/7 667/8726 13/85  41/0 نشده فشردهچوب    

 

 همراه با نتایج آزمون دانکن . میانگین و انحراف معیار تیمارها4 جدول

 *میانگین بار حداکثر اتصال طرح
(N) جابجایی حداکثر(mm) انحراف معیار 

 d 33/82 16 5/885 پین چوبی نشده فشردهچوب 
4/1019 کام و زبانه نشده  فشردهچوب  c 6/108 39 

3/1453 پین چوبی چوب فشرده b 96/99 26 
 1601a 143 21 کام و زبانه چوب فشرده

 دهد.بندی آزمون دانکن را نشان می( گروهa.b.c.dحروف)*

ا   شننده هننای سنناتت  حنندااثر مقاومننت صننندلی  

هنای  فشنرده بنا انام و  بانن  نسنبت بن  صنندلی       چوب

 05/57نشده بنا انام و  بانن     شده ا  چوب فشرده ساتت 

بنا  نین    فشردها  چوب شده های ساتت درصد و صندلی

ا   شننده  هننای سنناتت   چننوبی نسننبت بنن  صننندلی    

درصد افزایش  یدا  12/64چوبی نشده با  ین فشردهچوب

در محنل اتصنایت )اتصنال انام و     اغلب ارد. شکست 

هنای   بان  و اتصال  ین چوبی  قیدهای جنانبی بن   این    

داد، اتصنال چنوبی در قحعنات    هنا رد منی  عقب صندلی

شوند و جا می  عقبی جابۀ  اینشده در محل  فشردهچوبی 

، ولی جندایی تن    شوند یمجدا  یگراتصال ا  همد ت 

صنورت شکسنت      بن  شده اتصال در قحعات چوبی فشرده

افتند. فشنردگی   شدن اام و  بان  و  ین چوبی اتفاق منی 

بهبود مقاومت ت  چسب در مقحع عرای سبب چوب 

صورت شکست  ین  ب شود و جداشدگی ت  چسب می

شنود. همچننین جداشندگی در تن      مشاهده مییا  بان  

 ایفیت انعیف چسنبندگی اسنت. مقندار    دلیل  ب چسب 

درصند    40جامد چسنب تجناری منورد اسنتفاده )     مواد

 گرسنن   سنح   بنا  اتصنالی  ایجاد سببتیلی ا  است و 

در چسنب   اسنتفاده  منورد  جامد مقدار مواد . اینشود یم

 ایفینت  و شنده   چنوبی  منادۀ  در آسان چسب نفوذسبب 

دلینل   بن  نشده  فشردهدر چوب  ویوه ب  مناسب، چسبندگی

 .  شود ینم فر   یادتر، ایجاد و تلل

 اسنت  5شر  جدول   تحلیل آماری ب و تجزی نتایج 

متقابنل آنهنا    هنای دهند ان  تیمارهنا و اثر   و نشان می

   .است دارمعنی
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 تحلیل واریانس تیمارها و تجزیه نتایج. 5 جدول

 داریمعنی F میانگین مربعات آزادی ۀدرج منابع

 000/0 545/479 256/348444 3 شده اصالحمدل 

 000/0 19/25427 18475760 1 متقابل هایاثر
 000/0 1359 701/987337 1 نشده فشردهشده و  فشردهقطعات چوبی 

 000/0 561/79 201/57810 1 نوع اتصال
 628/0 254/0 868/184 1 اتصال قطعات * نوع
   614/726 8 خطا
=R Squared  1956905 12 کل 992/0  

   682/1051145 11 شده اصالحکل 
 

نیننروی جلنو بنن  عقنب بننرای    اعمنال  نتنایج آ مننون 

هنای  ها نشان داد ا  بیشترین مقاومت را صنندلی صندلی

اند. همچنین اتصال شده داشت  فشردهشده با چوب  ساتت 

چنوبی مقاومنت      نین  اام و  بان  در مقایسن  بنا اتصنال   

 . بننننابراین 5و  4هنننای  بهتنننری نشنننان داد )جننندول

و  شننده شننده ا  چننوب فشننرده  سنناتت هننای صننندلی

 نشده و ا  مرف دیگر اتصال اام و  بان  و اتصنال  فشرده

 . 5دارنند )جندول    داری با هن چوبی اتتحف معنی   ین

دهند ان  چهنار    میانگین دانکن نشنان منی  مقایسۀ آ مون 

 و انام  بنا  فشنرده  چنوب  -aشامل  ترتیب ب گروه تیمار 

 چننوب -c ی،چننوب  ننین بننا فشننرده چننوب -b ، باننن 

 بنا  نشنده  فشنرده چنوب   -dو  ، بان  و اام با نشده فشرده

 امترین مقاومت را دارند. ب  بیشترین چوبی،   ین

ا   شنده  هنای سناتت   یش مقاومت صنندلی افزا دییل

افنزایش مقاومنت قحعنات چنوبی     دلینل   ب چوب فشرده 

بنا   شنده  های ساتت . مقاومت بیشتر صندلیاست صندلی

  در 4چوب فشرده دارای اتصنال انام و  بانن  )جندول    

نشده دارای اتصال انام و   فشردهچوب  مقایس  با صندلی

چنوب  یتۀ دانسن دلیل افزایش مقاومت تمشنی و   ب  بان  

. مندول گسنیختگی   اسنت  سنا ی  فشنرده صنوبر بنر اثنر   

یینۀ  است ان  مقندار نهنایی آن بن  مقاومنت       ای ویوگی

[. افنننزایش مننندول 5سنننححی ارتبننناک نزدینننک دارد ]

، عحوه بر بافت متنراا   شده های فشردهگسیختگی نمون 

ممکنن  ه، شند آنها و افزایش تحمل بارهای تمشنی وارد 

هنای سنححی   یکننواتتی یین   ب  بهبود ایفینت و  است 

ظرفیت لنگنر اتصنال   معادلۀ [. 4ها نیز مربوک شود ]نمون 

گسیختگی نشنان  اام و  بان  ارتباک مستقی  آن را با مدول

مشنخ  اسنت،    3 ا  در جدول یمور ب [. 10دهد ]می

چننوب  گسننیختگی چننوب فشننرده بیشننتر ا    منندول

نشده است. همچنین اخامت و ارتفاع اتصال انام   فشرده

ولننی مقنندار   ،قحعننات چننوبی ثابننت اسننت   بانننۀ و 

نشننده  فشننردهشننده و  فشننردهگسننیختگی چننوب منندول

های بنا  افزایش مقاومت صندلیموجب متفاوت است ا  

 شود.شده می فشردهقحعات 

شنده بنا چنوب     سناتت  هنای  مقاومت بیشتر صنندلی 

  در مقایس  بنا  4چوبی )جدول    ین فشرده دارای اتصال

دلیل افزایش مقاومت برشی  ب شده ن فشردهچوب  صندلی

ظرفیت . است سا یچوب صنوبر بر اثر فشردهدانسیتۀ و 

مستقی  آن را با مقاومت برشنی  رابحۀ انفصالی اتصال  ین 

 یرا مقندار  [؛ 13]دهد الیاف چوب عهو اتصال نشان می

مقاومننت برشننی  ننین چننوبی و قحننر و مننول آن در    

و فقن  مقاومنت    اسنت  شنده ثابنت   سناتت  های صندلی

افنزایش یافتن  اسنت ان       شده برشی عهو چوبی فشرده

افننزایش مقاومننت صننندلی چننوبی شننده اسننت.  سننبب 
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چنوب فشنرده    مقاومت برشی چنوب فشنرده بیشنتر ا    

سننا ی و ن . در اثننر فشننرده 3 )جنندول اسننت نشننده

یابنند و ا  ایننن مریننق مخصننوص چننوب افننزایش مننی

[. 9، 7]انند    یندا منی  تصوصیات مکانیکی چوب بهبود 

ترین تاصیت چنوب اسنت ان  افنزایش آن     دانسیت  مه 

النی   منور  بن   همنراه دارد.   ب افزایش تواص مکانیکی را 

تقویت قحعات چوبی  دلیل ب های چوبی مقاومت صندلی

آن بهبود یافت  اسنت. همچننین دلینل افنزایش مقاومنت      

چسبندگی بهتنر   ،ا  چوب فشرده شده های ساتت صندلی

تنر بنودن    صناف دهنده و چوب فشرده اسنت.  بین اتصال

چسنبندگی بهتنری ایجناد تواهند      ،سح  اعهای اتصال

 سنا ی فشنرده  اثنر  در چنوب  بافنت  تالی ارد. فهاهای

و  سنوراد  سنح   ایجناد  سنبب  نتیجن   در و شده حرف

 نشنده  فشنرده  چنوب  بن   نسنبت  یتنر  صناف  اام سح 

 شنده  فشنرده  اعهنای  بنین  چسنبندگی  بهبود ا  شودمی

در نتیجن  سنبب    و را در  نی دارد  دهننده  اتصال و اتصال

 چنوب  بنا  شنده  سناتت   هنای صنندلی  مقاومنت  افزایش

تحقیقات نشان داده است ان  ایجناد    .شودمی شده فشرده

ممر  نسبت ب  راش ا  سنح   گونۀ اتصال با  ین چوبی 

بیشنتر دارد، دارای مقاومنت   دانسنیتۀ   دلینل  بن  تری  صاف

تنر باشند،   اتصال صناف [. هرچ  سح  18است ] بیشتری

در نتیج  چسبندگی بهتنری  شود و  می تماس امتر اویۀ 

 .[8آید ]وجود می  دهنده و اعهای اتصال ب اتصالبین 

بلنوک نسنبت بن      ۀگونن با  شده های ساتت صندلی

تصوصنیات    یراصنوبر مقاومت بیشتری دارند،  ۀگون

صنوبر بهتنر  چوب  ا مکانیکی و فیزیکی چوب بلوک 

بلنوک   ۀگونن با  شده های ساتت تیج  صندلیاست. در ن

[. اتصنال  12دوام بیشتری در برابر بار اعمنالی دارنند ]  

فنر    و تلنل وجنود   دلینل  بن  چسبی در مقحع عرای 

 اسنت   یادتر و نفوذ بیشتر چسب در چنوب انعیف  

فر ،  و تللااهش  سببسا ی الی فشرده مور ب [. 8]

 و شنود افزایش دانسیت  و تواص مکانیکی چوب منی 

شنود. مقاومنت   ها بیشتر میندر نتیج  مقاومت اتصال آ

تقویت قحعات چوبی بهبود  دلیل ب های چوبی صندلی

 نینرو  تحمنل  براسناس  ابعناد  انتخناب  اگر یافت  است.

ابعاد مرسوم منورد اسنتفاده بنرای سناتت      این باشد،

 ولنی  ،اسنت  ان   نشده فشردهصنوبر  چوب ا  صندلی

   .است عیب این رفع برای مناسبی راهکار سا ی فشرده

[ و ایفینت  3در دسترس بودن چوب صنوبر مزیت ]

شننود. ایفیننت چننوب آن عیننب محسننوب مننیاننعیف 

شنود  سنا ی اصنح  منی   چوب صنوبر با فشردهاعیف 

در شنرای    شنده  بنابراین اگر چوب صننوبر اصنح   [، 4]

برده شنود، نینروی    اار  بهین  در ساتت صندلی چوبی ب

د یابننو بنن  عقننب افننزایش مننیحنندااثر اعمننالی ا  جلنن

سنا ی نسنبت    . اصح  چوب با فرایند فشنرده 4)جدول

نشده و ا  مرف دیگر اسنتفاده ا  اتصنال    فشردهب  چوب 

چننوبی، مقاومننت   اننام و  باننن  نسننبت بنن  اتصننال  ننین

 همدیگرنند دهد و بنابراین مکمل ها را افزایش میصندلی

  .4)جدول

 گیری نتیجه
سننا ی شنند و بهیننن ، فشننردهچننوب صنننوبر در شننرای  

ا  مقاومت برشنی و مندول ایستیسنیت  و    شد مشخ  

آن دانسنیتۀ  و همچننین   شنده  فشنرده  گسیختگی چنوب 

اتصنایت در   نشده بیشنتر اسنت.   فشردهچوب  نسبت ب 

ان  در   درصنورتی  ،شنوند های فشرده شکست  میچوب

شنوند و بنین قحعنات    جا می  نشده جاب فشرده هایچوب

شود. نیروی حدااثر ا  جلو بن     ایجاد میفاصل شده جور

و  شنده  ا  چوب فشرده شده های ساتت عقب بین صندلی

. است دارنشده و همچنین بین دو نوع اتصال معنی فشرده
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ا  چننوب  شننده هننای چننوبی سنناتت اسننتحکام صننندلی

افزایش مقاومت قحعات چنوبی   دلیل ب صنوبر  ۀشد فشرده

 منور  بن  نشده اسنت.   فشردهصندلی بیشتر ا  چوب سا ۀ 

ا  جلو ب  عقنب صنندلی    شده الی نیروی حدااثر اعمال

 شنده  ا  چوب صننوبر فشنرده   شده ساتت های  صندلیدر 

های در شرای  بهین  و اتصال اام و  بان  بیشتر ا  صندلی

 چنوبی    نین  نشنده و اتصنال   فشردهچوب  ا  شده ساتت 

ریش یا الیناف   ریشبا توج  ب  اینک  سح   ر دار، . است

صنوبر، اار  رداتت اینن گونن  را   گونۀ برآمده در چوب 

شود برای استفاده ا  این گونن   د،  یشنهاد میانمشکل می

سننا ی یننا  روش فشننردهمبلمننان ا  سننا ۀ در سنناتت 

 رفع این عیب استفاده شود.منظور  ب ااری رواش
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