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  هچکید

  تو   L یستوشییی ب اتصتالت  ( در یرونتی و ب یداخلت  ۀتتن  گوش ت  تحمت   و  یلنگرخمشت ظرفیت    یبررس تحقیق، این هدف

 تو  بتال    Lبتشد  بتدین منرتشر اتصتالتتی      (MDF) میشسط ۀچشب و تخیه فیبر بال دانسیییش، تخیه خردهاز چشب مالس  ده خیهسال

 53×19×8/3گ 10میتر(،   میلتی  47×15×8/3صتفر گ  ۀبال بیسوشی  انداز MDFو  چشباسیفالده از چشب راش، صنشبر، تخیه خرده

یرونتی اتصتالت  ستالخیه  تده بتال      و ب یداخلت  ۀوش لنگر خمشی و تن  در میر( سالخیه  د   میلی 60×23×8/3گ 20میر( و  میلی

گافزای  طشل و عرض بیستوشی (،   20بیسوشی  از صفر تال  ۀ مالر ۀهمدیگر مقالیسه  دند  نیالیج نشالن دادند که بال افزای  انداز

 ۀبیسوشی   تمالر  ۀدر انداز این صفال  مقداریالبد و کمیرین  ده افزای  میسالخیه اتصالت لنگر خمشی و ظرفی  تحم  تن   

ستالخیه   اتصالت ظرفی  تحم  تن  در  بیشیریناند که   همچنین نیالیج بررسی جنس اعضالی اتصالل نشالن داده دصفر مشالهده 

 .چشب بشدو تخیه خرده MDF ده از چشب صنشبر، اتصالت  سالخیهاز  بیشیرترتیب که به راش بشد ۀ ده از وشن

  هالی مرکب چشبی لنگر خمشی، فراورده ظرفی ی  تحم  تن  ، یی، چشب مالسیش، ظرفاتصالل بیسوشی :یکلید گانواژ

                                           
  09124402051:تلفن ،مسئول نویسندۀ    Email: rangavar@srttu.edu, hrangavar@yahoo.com 

 

 03/06/1394تاریخ دریافت: 

 12/10/1394تاریخ پذیرش: 



  1395، زمستان 4شمارۀ  ،69های چوب، مجلة منابع طبيعی ایران، دورۀ  جنگل و فرآورده  
790 

 مقدمه

ساللهالی وذ یه بتال تشجته بته     پیشرف  صنع  مبلمالن در

و  وشنتالوشن  مینشع و اتصالت چشبی هالی مرکب وردهافر

هالی مخیلف بسیالر چشمگیر بشده است    همچنین چسب

الی چتشبی،  هاسیفالده از اتصالت  منالسب در سالخ  سالزه

بستزایی در افتزای     تتثییر آن  ۀاولیت ۀبال تشجه به نشع متالد 

در  تتده کیفیتت  و دواس ستتالزه دارد  اتصتتالت  استتیفالده 

هالی چشبی تح  بالرهالی فشالری، خمشتی،   سالخ  سالزه

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

اتصالت  در معرض تتن  کششتی و خمشتی      ویرندمی

آفرین دارند و طراح ستالزه بالیتد قتالدر بته      طبیعیی مشو

 ۀ تد  طراحتی  ۀتحلی  وارزیالبی تن  در اتصتالت  ستالز  

خشد بال د  دق  این تحلی  و ارزیالبی از لحتال  نزدیوتی   

بینی بالرهتالی مفتروض وارد بته ستالزه     بال واقعی ، به پی 

  [1] وابسیه اس 

یوی از اتصالتتی که امروزه کالربرد فراوانی در ستالخ   

چتشبی(   ۀگمالسیش، اوراق فشرد وشنالوشن شبیمحصشت  چ

ایتن اتصتالل از    ۀاولیۀاتصالل بیسوشییی اس   نشع مالد ،دارد

هتتالی مخیلتتف استت  و از چشبهتتالی فشتترده و در انتتدازه

زنتی و  هالی مهم آن واکشیده  دن آن بعد از چسبویژوی

کیپ  دن در جالی  خشد و همچنین  مخفی بتشدن آن در  

تشجه به اهمیت  اتصتالت  در   مشرد اسیفالده اس   بال  ۀسالز

انتشاع اتصتالت     ۀدربتالر طراحی سالزه تحقیقتال  میعتددی   

مشرد اسیفالده در صنالیع چشب صشر  ورفیه اس   کهشنتد  

چتشبی و نتشع    ۀدر بررسی تتثییر وشنت   (2014گو هموالران

 ده  و  سالخیه Tچسب بر ظرفی  لنگر خمشی اتصالل 

بال بیستوشی  نییهته ورفینتد کته ظرفیت  لنگتر خمشتی        

 اتصتالت  راش نستب  بته    ۀ ده بتال وشنت  سالخیه تصالت ا

اورتتالن  نراد بیشیر بتشده و چستب پلتی    ۀ ده بال وشنسالخیه

آلدئیتد  وینیت  استیال  و اوره فترس   نسب  به چسبهالی پلتی 

   دالشنتتد و هموتتالران[2] عملوتترد بهیتتری دا تتیه استت  

چتشب   ۀدر بررسی ایر قطر و عمتق نفتشو و وشنت    (2013گ

ی اتصتالل بتال پتین در مبلمتالن     پین بتر ظرفیت  لنگرخمشت   

ای زیر بالر کششی نییهه ورفیند کته ظرفیت  لنگتر    صفحه

خمشی اتصتالل زیتر بالرکششتی بتال افتزای  قطتر پتین و        

افزای  عمق نفتشو آن رونتد صتعشدی دا ت   همچنتین      

 تده بتال پتین راش    ستالخیه  اتصتالت  ظرفی  لنگرخمشی 

 تده بتال پتین ممترز بیشتیر      ستالخیه  اتصتالت  درمقالیسه بال 

 یرتتثی  (2010گهموتالران    آلیتشن و [3] ده است    وزارش

اتصتتالت   خمشتتی لنگتتر یتت نتتشع چستتب را بتتر ظرف 

 ۀییبتال دانست   یبتر تخیته ف  یت  چلچله در پروف ده بال دسسالخیه

 پژوهشتگران نشتالن   یتن ا هالییالفیهکردند   یبررس 1میشسط

ی بالروتتذار یتترز یلنگتتر خمشتت یتت ظرف یشتتیرینکتته ب داد

 یشتیرین و ب  ،آکتری  یالنشمربتش  بته چستب ست     کششی

مربتش  بته چستب     فشتالری  بالر یرز یلنگر خمش ی ظرف

نشتالن داد   یتق تحق ینا یجنیال ین،بشد  همچن ی  اسیال ونیپل

یتر  ز یلنگر خمش ی ظرف ی اورتالن در افزایپل چسب که

آتتالر و    [4] ندا ت   یداریمعنت  یرکشت  تتثی   بالروتذاری 

 تتده بتتال  ستتالخیه اتصتتالت عملوتترد  (2009گهموتتالران

در دو حاللت  بالروتذاری کششتی و فشتالری      بیسوشی  را

  در ایتن تحقیتق اعضتالی اتصتالل از جتنس      کردندبررسی 

MDF صتشر   چتشب بتشد و اتصتالت  بته    تخیه خرده و

وینیت  استیال    سر بال دو نتشع چستب پلتی   بهفالرسی و سر

 DVTKA( وPVAگ
   تدند و بیستوشی  راش ستالخیه    2

بتال    تده ستالخیه  اتصتالت  نشالن داد کته   آنالن ۀنیالیج مطاللع

MDF  چتشب   ده بال تخیه خردهسالخیه اتصالت نسب  به

مقالوم  بیشیری در دو حالل  بالروذاری کششی و فشالری 

                                           
1. Medium density fiber board (MDF) 
2. Desmodur Vinil Trie Ketonol Acetate 
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 ،ستر بته   همچنین اتصالل فالرسی نسب  به اتصالل سردا یند

مقالومتت   PVAنستتب  بتته چستتب  DVTKAو چستتب 

سفیی و ظرفیت    ،  در تحقیقی دیگر[5] دادندبهیری نشالن 

  تده بتال بیستوشی  در تخیته    یهستالخ  اتصالت تحم  بالر 

میتر و چستب   میلتی  18و  16چشب بال دو ضتخالم   خرده

PVA  نیالیج این بررسی نشالن داد کته افتزای     دبررسی  

افتزای    سبببیسوشی   ۀضخالم  اعضالی اتصالل و انداز

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

ده از  ت ستالخیه  اتصتالت  چسبالن بر ظرفی  لنگر خمشی 

  نیتالیج ایتن    دبال قلیف بررسی  MDFچشب وتخیه خرده

چستتبالن  ۀتحقیتتق نشتتالن داد کتته جتتنس و ضتتخالم  لبتت 

تثییرمعنی داری بر ظرفی  لنگرخمشی زیر بتالر کششتی و   

 PVCچستبالن   ۀاسیفالده از لب دلی ،  به همین دا  فشالری 

ییر ث  همچنتین تت  [7]  تد میر تشصتیه  میلی 4/0بال ضخالم  

 ده از تخیته  فی  لنگر خمشی پالن  سالخیهچسبالن بر ظرۀلب

  نیتالیج ایتن    تد پین و قلیف مشرد بررستی   چشب بالخرده

پژوه  نشالن داد که اتصالل بال ترکیب پین و قلیف نستب   

طتشر جداوالنته ستالخیه    به حاللیی که اتصالل بالپین و قلیف به

  [8] کند شد، مقالوم  بیشیری را برای سالزه ایهالد میمی

دا تین اط عتال  تزس از    بتالت  بال تشجته بته مطاللتب    

هتتالی چتتشبی تثییراتصتتالل بیستتوشییی در مقالومتت  ستتالزه

روز افتزون آن در   ۀتشاند در افتزای  تشلیتد و استیفالد   می

 ایتن    بنتالبراین هتدف  بستیالر متشیر بال تد   صنالیع مبلمتالن  

مقالومت  اتصتالل بیستوشییی درچتشب      ۀپژوه  مقالیست 

 ۀچشبی و همچنتتین تتتثییر انتتداز ۀمالستتیش و اوراق فشتترد

  اس بیسوشی  بر مقالوم  این اتصالل 

 هاروشمواد و 
در ایتتن پتتژوه  بتترای ستتالخ  اتصتتالل بتتال بیستتوشی ، 

و دو نتشع   2و صتنشبر  1راش ۀاعضالی اتصتالل از دو وشنت  

 ۀتخیتتته فیبتتتر بتتتال دانستتتییمرکتتتب چتتتشبی  ۀفتتتراورد

و  صنالیع چتشب ختزر ایتران    ۀاز کالرخالن (MDFگمیشسط

ل صتنع  چتشب  تمال    ۀاز کالرخالنت  3چتشب تخیه خترده 

 . تد استیفالده  ختالس گبتدون روکت (     صتشر  بهگونبد( 

هالی راش و صتنشبر  هالی مرکب و چشبرطشب  فراورده

چتشب راش و ممترز    ۀدانسییرصد بشد  د 6مشرد اسیفالده 

 ۀدانستیی  و  ASTM D-2395براسالس استیالندارد  ترتیببه

MDF چشب براستالس استیالندارد  و تخیه خردهEN-323  

  [10 ، 9] ارائه  ده اس  1جدول  در

بتتترای ستتتالخ  اتصتتتالت  در ایتتتن پتتتژوه  از  

هتتالیی از وشنتتۀ راش در ستته انتتدازۀ صتتفر   بیستتوشی 

میتر( و   میلتی  53×19×8/3گ 10میتر(،   میلی 47×15×8/3گ

 1میر( اسیفالده  تد کته در  تو      میلی 60×23×8/3گ 20

 نشالن داده  ده اس  

وینیت   برای چسبالندن اعضالی اتصالل از چستب پلتی  

ورس بتر ستالنییمیر    08/1د که دانسییۀ آن اسیال  اسیفالده  

 درصد بشد  60موعب و در صد مشاد جالمد آن 

زن  تیالرهالی بیضتشی بته   وسیلۀ دسیگاله بیسوشی به

هال در اعضالی اتصالل ایهالد  تد   منرشر جال زدن بیسوشی 

زنتتی، ابیتتدا ستتطشح داخلتتی  ستت س در مرحلتتۀ چستتب

 تتیالرهالی ایهتتالد  تتده و ستتطشح بیستتوشی  بتته انتتدازۀ 

هتال بته چستب آهشتیه  تده و      برای تمالس نمشنته  مسالوی

منرتشر  هال در  یالر مشرد نرر قرار داده  دند  بهبیسوشی 

بررسی دقیق مقالوم  اتصالل بیستوشییی و جلتشویری از   

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

 ( 1بین قطعال  قرار داده  د گ و  

                                           
1. Fagus orientalis 
2. Populus alba 
3. Particle board 
4. Wax paper 
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 ستفاده در ساخت اتصالچوبی مورد ا ۀمشخصات مواد اولی .1 جدول

 (mm)  عرض (mm)طول  (mm)ضخامت (g/cm3) دانسیته اولیه ۀنوع ماد

 150 200 16 62/0 چوب راش
 150 200 16 42/0 چوب صنوبر

MDF 72/0 16 200 150 
 150 200 16 61/0 چوبتخته خرده

 

  
 20و 10، 0های با اندازه هایو بیسکویت یلنگر خمش شده برای بررسی ظرفیتاتصال ساخته .1 شکل

 
 اعمال بار ۀنحو .2شکل 

ویره تال ویرایی کالمت    ۀوسیل ده بهاتصالت  سالخیه

هتال در  تح  فشالر قرار ورفیند  پس از مشنیتال،، نمشنته  

اری  تدند  مد  یک ماله نگهتد  رایط آزمالیشگالهی به

وستیله  هتال بته  تال به رطشب  تعالدل محیط برسند  نمشنه

 150Zwick/Roell   Zوی متدل دسیگاله آزمتشن موتالنی  

 (  2تح  بالر کششی قرار ورفیند گ و  

ظرفیت  لنگرخمشتی و    تده،  هالی بررسی آزمشن

داخلتی و بیرونتی(    ۀظرفی  تحم  تن  مرکب گوش 

بشدند  سرع  بالروذاری برای آزمالی  ظرفیت  لنگتر   

 5داخلتی وبیرونتی(    ۀخمشی و تتن  مرکتب گوش ت   

  ظرفیتت  در نرتتر ورفیتته  تتد میتتر در دقیقتته میلتتی

 ده بال استیفالده   و  تشلید Lلنگرخمشی در اتصالت  

   دمحالسبه  1 ۀاز رابط

 (1گ
maxM P L  
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  M=  ظرفی  لنگر خمشی(N.m) ،Pmax = حداکثر

 (m)بالزوی لنگر خمشی  =L، (N)بالر 

داخلتتی و  ۀتتتن  مرکتتب در وش تتبتترای بررستتی 

ترتیتب  بته   ده و  سالخیه Lاتصالت   بیرونی ۀوش 

  [11]اسیفالده  د 3و  2از روابط 

 (2گ
b a

PL Pcos

tb bt
    2

3 45
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 تن  در وش ۀ داخلی اتصالل

 (3گ b a

PL Pcos

bttb

 
       

 
2

3 45
2

 اتصاللبیرونی  تن  در وش ۀ

تتن   = σa، (MPa)تن  خمشی  =σbدر روابط بالت :

طتتشل  =L، (N)نیتتروی محتتشری  =P، (MPa)محتتشری 

ضخالم  عضتش   =t، میر(میلی146گ دهالنه: زیر بالر کششی

 میتر( گمیلتی عترض عضتش اتصتالل    = b، میر(گمیلیاتصالل 

 Lدر اتصتالل  تتن  داخلتی و ختالرجی را     3   و  اس 

  دهدنشالن می و  

 ۀبال تشجه به عشام  میغیر در نررورفیته  تده گمتالد   

و تخیه  MDFاولیه  الم : چشب راش، چشب صنشبر، 

( تعتداد  20و 10، 0بیستوشی گ  ۀچتشب و انتداز  خرده

توترار و در   سته  تیمالربه دس  آمد که از هر تیمتالر 12

  و  سالخیه  د  Lاتصالل  36مهمشع 

برای بررسی ایر مسیق  و میقالبت  هتر یتک ازعشامت      

میغیتتر برلنگتتر خمشتتی وتتتن  مرکتتب از طتترح کتتالم    

تصالدفی در قاللب آزمشن فالکیشری  اسیفالده  د و مقالیستۀ  

 پذیرف   میالنگین از طریق آزمشن دانون صشر 

 نتایج وبحث
هالی متشرد بررستی بتر    ایر میغیرواریالنس  ۀنیالیج تهزی

داخلتی و   ۀظرفی  لنگر خمشی و تحم  تتن  در لبت  

 2 ده بال بیسوشی  در جتدول  سالخیه اتصالت بیرونی 

 آورده  ده اس  

 شد ایر مسیق  نتشع متالدۀ   همالنطشر که م حره می

و  اولیه و اندازۀ بیسوشی  بتر ظرفیت  لنگتر خمشتی    

 99تن  وارد بر لبۀ بیرونی و داخلی در سطح اعیمتالد  

 دار اس    درصد معنی

 ۀاولیه و انتداز  ۀنیالیج حالص  از ایر مسیق  نشع مالد

 ۀبیسوشی  بر خشاص مشرد مطاللعه و همچنین مقالیست 

آورده  3هال براسالس آزمشن دانوتن در جتدول   میالنگین

  ده اس    

 

 شکل Lصال تنش داخلی و خارجی را در ات .3شکل 



  1395، زمستان 4شمارۀ  ،69های چوب، مجلة منابع طبيعی ایران، دورۀ  و فرآوردهجنگل   
794 

 واریانس اثر عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعه ۀنتایج تجزی  .2جدول 

 اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی ۀتحلیل واریانس چند گان

 عوامل متغیر
 آزادی ۀدرج

DF 

 مجموع مربعات
SS 

 میانگین مربعات
MS 

F sig 

 78/68 608 1217 3 نوع ماده
**000/0 

 360 3495 10487 2 بيسکویت زۀاندا
**000/0 

 68/5 55 330 6 بيسکویت اندازۀ× نوع ماده 
**001/0 

 داخلی ةاثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر تنش در گوش ةتحليل واریانس چندگان

 عوامل متغیر
 آزادی ۀدرج

DF 

 مجموع مربعات
SS 

 میانگین مربعات
MS 

F sig 

 228 206/0 618/0 3 هنوع ماد
**000/0 

 04/41 037/0 074/0 2 بيسکویت اندازۀ
**000/0 

 32/3 003/0 018/0 6 بيسکویت اندازۀ× نوع ماده 
*018/0 

 بيرونی ةاثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر تنش در گوش ةگانتحليل واریانس چند

 عوامل متغیر
 آزادی ۀدرج

DF 

 مجموع مربعات
SS 

 میانگین مربعات
MS 

F sig 

 337 299/0 989/0 3 هنوع ماد
**000/0 

 79/67 055/0 109/0 2 بيسکویت اندازۀ
**000/0 

 07/5 004/0 027/0 6 بيسکویت اندازۀ× نوع ماده 
**002/0 

 درصد 99دار در سطح اطمینان  تفاوت معنی ٭٭درصد    95دار در سطح اطمینان  تفاوت معنی ٭

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

 سطوح متغیر عوامل متغیر
ظرفیت لنگر 

 (N.m)خمشی

 بیرونی ۀتنش مرکب لب
(Mpa) 

 داخلی ۀتنش مرکب لب
(Mpa) 

 
 اوليه ۀنوع ماد

 
 

 A*89 A79/0 A67/0 چوب راش

 B62 B58/0 B49/0 چوب صنوبر

MDF 
C46 C42/0 C35/0 

 D41 C39/0 C31/0 چوبتخته خرده

     

 بيسکویت ۀانداز

0 C52 C48/0 C40/0 

10 B59 B52/0 B45/0 

20 A68 A61/0 A51/0 

 دهد.بندی دانکن را نشان میحروف التین باالی اعداد گروه *

 تشد اتصتالل بیستوشییی    وشنه که م حرته متی  همالن

 ده در چتشب راش دارای بیشتیرین ظرفیت     کالر برده به

بیستوشییی در چتشب   لنگرخمشی در مقالیسه بتال اتصتالل   

چتشب  و تخیه خرده MDFهالی مرکب صنشبر و فرآورده

  در این خصتشص ظرفیت  لنگتر خمشتی اتصتالل      اس 

 ده بال چشب راش نستب  بته اتصتالل بیستوشییی     سالخیه

چتشب  و تخیه خترده  MDF ده بال چشب صنشبر، سالخیه

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

هتال براستالس آزمتشن    سته میتالنگین  ترتیب مقالیاس   بدین

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

 ۀقرار داد  همچنین بیشیرین ظرفی  تحمت  تتن  در لبت   

 تده بتال چتشب    و داخلی را اعضالی اتصالل سالخیه بیرونی

هال به روش دانوتن  بندی میالنگینکه در وروه دا  راش 

تحمت    قترار ورفت  و کمیترین مقتدار     Aدر وروه برتر 

چشب رفیه در تخیه خردهکالراتصالل بیسوشییی به درتن  

بتال تشجته بته     قترار ورفت     Cکه در وتروه   مشالهده  د
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 ۀچشب راش در مقالیسه بال ستالیر متشاد اولیت    بیشیر ۀدانسیی

در این بررستیگچشب صتنشبر، تخیته فیبتر بتال      کالررفیه به

بتین   ۀ مسیقیمچشب( و رابطمیشسط و تخیه خرده ۀدانسیی

تتتشان علتت  افتتزای  متتی ،و ختتشاص موتتالنیویه یدانستتی

 ۀراش را دانستیی  ۀ تده بتال وشنت   سالخیه اتصالت مقالوم  

کلتی چتشب   از طرف دیگر به طتشر بیشیر آن عنشان کرد  

علتت  ستتالخیالر طبیعتتی آن در مقالیستته بتتال    مالستتیش بتته 

بته   است   بیشتیری هالی مرکب دارای مقالومیهالی  فرآورده

 MDFکمیر از  ۀچشب صنشبر هر چند دانسیی دلی همین 

 ده بال سالخیه مقالوم  اتصالل ،چشب داردیال تخیه خرده و

 ده از متشاد  سالخیه اتصالت مد  وس    اس آن بیشیر 

چشبی مخیلف در این تحقیق نشالن داد که بیشیر  وس  

در MDF  ده بال تخیته خترده چتشب و    اتصالت  سالخیه

اعضتتالی اتصتتالل رد داد در حتتاللی کتته متتد  وستت  در 

 ده از اعضالی چتشبی گراش و صتنشبر(   یهسالخ اتصالت 

 اتصتالت  رد داد  بنتالبراین ضتعف   هتال  دهنتده  در اتصالل

تتشان بته   را متی  MDFچشب و ه ده بال تخیه خردسالخیه

مقالوم  کم اعضالی اتصالل در برابر بالر وارد نستب  داد و  

 ده بال چتشب گراش و صتنشبر(   سالخیه اتصالت  ضعف 

شییی مربش  دانست    بیسو ۀدهندرا به مقالوم  کم اتصالل

 مطالبقت  دارد  بال تحقیقال  آتالر و هموتالران  یالد دهنیالیج 

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

چتشب بته   و تخیته خترده    MDF ده بال اتصالت  سالخیه

 مد  وست   4در  و  [  12] نیالیج مشالبهی دس  یالفیند

 تده   ده بال اعضالی مخیلف نشتالن داده  سالخیه اتصالت 

 ۀتترین نقطت  یف شد ضتع همالنطشر که مشالهده می اس  

  اس اتصالل عالم   وس  

  
 چوب صنوبر )ب چوب راش )الف

  
 ( MDF) متوسط ةتخته فيبر با دانسيت (د وبچتخته خرده ج(

 شکست اتصال بیسکویتی در اعضای اتصال مختلف .4شکل 
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(، 2بیستتوشی گجدول  ۀایتتر مستتیق  انتتداز زمینتتۀدر 

ستبب افتزای  مقتدار     20آن از صتفر تتال    ۀافزای  انداز

داخلتی و   ۀتحمت  تتن  در لبت    ظرفی  لنگر خمشتی و 

بتال   20 ۀی   تمالر   در این خصتشص بیستوش   د بیرونی

طشل و عرض، بیشیرین ظرفی  لنگرخمشتی را   بیشیرین

و صتفر   10بیستوشی    ۀبتال انتداز   هکته در مقالیست   دا  

براستالس  بتشد   درصتد بیشتیر    77/30و  25/15 ترتیب به

 20بیسوشی   ۀروش دانون اندازهال بهبندی میالنگینوروه

ترتیتب  و صتفر بته   10هالی و بیسوشی  Aدر وروه برتر 

  همچنتین ظرفیت    ورفینتد قترار  C  و B هتالی  در وتروه 

 ۀاتصالت  گبال مشاد اولی همۀدر  بیرونی ۀتحم  تن  در لب

 جته بته اینوته   درونتی بتشد  بتال تش    ۀمخیلف( بیشیر از لبت 

ی  ستتبب افتتزای  ستتطح   بیستتوش ۀافتتزای  انتتداز 

و همچنین افزای  واکشتیدوی بیستوشی     خشری چسب

ی   تمالره   شد بیستوش رطشب  چسب میب در ایر جذ

هتالی بتال اعضتالی    نمشنته  همۀاتصالت  قشییری را در  20

 نیتالیج ایتن قستم  بتال    آورد  وجشد میهاتصالل مخیلف ب

 البقت  دارد تحقیقال  کهشند و هموالران و اکلمن مط نیالیج

[2 ، 13 ] 

واریالنس ایر میقالب  عشام  میغیتر بتر ختشاص     ۀتهزی

اولیته   ۀنشتالن داد کته ایتر میقالبت  نتشع متالد       بررسی  ده

 ۀخمشی و تتن  در لبت  بر ظرفی  لنگر بیسوشی  ۀوانداز

 ۀدرصتد و بتر تتن  در لبت     99بیرونی در ستطح اعیمتالد   

 5دار بشد   تو   درصد معنی 95داخلی در سطح اعیمالد 

یر میقالب  عشام  میغیر را بر ظرفیت  لنگرخمشتی نشتالن    ا

 شد بیشتیرین ظرفیت    دهد  همالنطشر که م حره میمی

راش و  ۀ ده بال وشنت لنگر خمشی مربش  به اتصالل سالخیه

عبالر  دیگر در بیستوشی   و یال به 20بیسوشی   ۀبال انداز

  بشده اس میر( میلی 60×23×8/3بال بزرویرین اندازه گ

بیستوشی  بتر    ۀاولیه و انداز ۀ  نشع مالدییر میقالبثت

نشالن داده  ده است     6بیرونی در  و   ۀتن  در لب

بال تشجه به این  و ، حداکثر ظرفی  تحم  تتن  در  

 ده بتال چتشب راش و بتال    بیرونی را، اتصالل سالخیه ۀلب

 دارا بشده اس   20بیسوشی   ۀانداز

 
 بیسکویت، بر ظرفیت لنگر خمشی ۀندازچوب اعضای اتصال و ا ۀاثر متقابل گون .5شکل 

اندازه 

20 
اندازه 

10 

اندازه 

0 
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 زیر بار کششی بیرونی ۀبیسکویت بر ظرفیت تحمل تنش درگوش ۀاثر متقابل نوع ماده و انداز  .6 شکل

 داخلی زیر بار کششی ۀبیسکویت بر ظرفیت تحمل تنش درگوش ۀاثر متقابل نوع ماده و انداز .7 شکل

اولیته و   ۀع متالد ایتر میقالبت  نتش    دربالرۀکه  7 و  

داخلتی است     ۀبیسوشی  بر تحم  تن  در لبت  ۀانداز

داخلتی را   ۀدهد که حداکثر تحم  تن  در لبنشالن می

 20بیسوشی   ۀ ده بال چشب راش واندازاتصالل سالخیه

 تده بتال تخیته    را اتصالل سالخیه تحم  تن و کمیرین 

 بیسوشی  صفر دا یه اس   ۀچشب و بال اندازخرده

 گیرینتیجه
در ایتن تحقیتق چستب      تده  چسب اسیفالدهکه  نهالاز آ

در نییهه هر چه سطح اتصتالل صتالفیر   تمالسی بشده اس ، 

چستتتب عملوتتترد بهیتتتری خشاهتتتد دا تتت    ،بال تتتد

بتال تشجته بته    نیتز   MDFخشری سطشح اتصالل در چسب

در  کته  اس چشب بهیر از تخیه خرده ،سالخیالر میراکم آن

ال  تده بت  ستالخیه اتصتالت   افزای  مقالومت    سببنییهه 

اندازه 

20 

اندازه 

10 

اندازه 

0 

دازه ان

20 

اندازه 

10 

اندازه 

0 
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MDF    بیسوشی  ستبب بیشتیر    ۀافزای  انداز ده اس

هتال   دن سطح چسب خشر و در نییهته بهبتشد مقالومت    

دو عالمت  مهتم   وفت   تتشان  کلی متی به طشرخشاهد  د  

دهنتتده در مقالومتت  اعضتتالی اتصتتالل و مقالومتت  اتصتتالل

مبلمالن بال رعالی  اصتشل طراحتی    ۀسالز طراحی اتصالت 

یرد  همتالنطشر کته در   نرر طراحالن قرار ومهندسی بالید مد

بال تشجته بته جتنس اعضتالی     ، این تحقیق نیز مشالهده  د

 تده در برابتر   سالخیه اتصالت اتصالل و اندازه بیسوشی  

رفیالر میفالوتی از خشد نشالن دادنتد  بررستی    ،بالرهالی وارد

مبلمتالن   ۀبته طراحتالن ستالز    دتشاناین رفیالر و عل  آن می

ریب برای سالخ  سالزه بال رعالی  اصتشل مهندستی و ضت   

 الن بیشیر کمک کند ناطمی
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