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 هاترین یافتهمهم

 حذف) گیره نمودن باز هنگام در هاردنر بدون چوب چسب با دهش ساخته اتصاالت که شد مشاهده مطالعه، در این 

 در ولی. هستند ناگهانی هایتنش اثر در قطعات نشدن جدا برای بیشتر احتیاط نیازمند قالب، از درآوردن و( فشار

 به پرس زمان دقیقه 01 از پس اتصال چسبندگی مقاومت هاردنر، درصد 01 و 51 با شده ساخته اتصاالت مورد

 . شدندمی خارج قالب از راحتی به که بود حدی

 

 داریمعنی طوربه را اتصال مقاومت هاردنر، از استفاده که داد نشان هم اتصاالت خمشی مقاومت تحلیل و تجزیه 

 این. گردید مدتطوالنی و مدتکوتاه در اتصال مقاومت افزایش باعث هاردنر از استفاده نتیجه در. دهدمی افزایش

 هایگروه شیمیایی واکنش نیز و چسب هایمولکول شبکه در عرضی اتصاالت تشکیل از ناشی ومتمقا افزایش

 چسب ساختار در توجهقابل آب وجود دلیلهب. است چوب لیگنین و سلولز استات، وینیل هایمولکول با ایزوسیانات

 . افتدمی اقاتف کوتاهتری زمان در اتصال تحکیم و یافته تسریع مذکور شیمیایی واکنش چوب،

 

 موجب یا و بود تأثیربی یا دیگر گونه در و داشت بهبوددهنده اثر صنوبر گونه مورد در تنها باز مونتاژ زمان افزایش 

 نیز صنوبر گونه در ترطوالنی مونتاژ زمان از ناشی مقاومت افزایش که آنجا از. گردید اتصال خمشی مقاومت کاهش

 .است دقیقه 0 زمان باز مونتاژ برای بهینه شرایط گفت توانمی لذا ت،اس نبوده دارمعنی آماری لحاظ از
 

 به توانمی چوب چسب همراه به ایزوسیانات هاردنر درصد 01 یا 51 تنها افزودن با که داد نشان مطالعه این 

 هایالاتص خمشی مقاومت اختالف گونه سه هر در که داد نشان نتایج. رسید ترکوتاه زمان در باالتر مقاومتی

  و هاردنر بدون شرایط در مقاومت اختالف ولی است بوده دارمعنی هاردنر درصد 01 و هاردنر بدون شده ساخته

 انتخاب که نمود گیرینتیجه گونه این توانمی لذا. گردید دارمعنی صنوبر گونه مورد در تنها هاردنر درصد 51

 از هستند بیشتری تنش تحت که اتصاالتی در و گیرد صورت انتظار مورد مقاومت به توجه با باید هاردنر میزان

 درصد 51 با است کمتر آنها به شده وارد تنش که اتصاالتی و شود استفاده درصد 01 یعنی هاردنر باالتر درصد

 . شوند ساخته هاردنر

 

 و باز مونتاژ زمان دقیقه 0 از استفاده انگشتی، اتصال ساخت برای بهینه شرایط آمده بدست نتایج به توجه با  

 هاردنر از از استفاده امکان توانمی باالتر مقاومت به دستیابی برای البته. باشدمی ایزوسیانات هاردنر درصد 51

 . نمود بررسی نیز را بیشتر
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 اهمیت موضوع

شیود، متر مربع و بیشتر هم انجام مییمیلی 31×31ا ابعاد مقطع برای قطعات چوب ببا توجه به اینکه این اتصال 

شیود. در ایین شیرایط اسیتفاده از سیسیتم ای گرم برای ایجاد گیرایی چسب توصیه نمییلذا استفاده از پرس صفحه

دانییم چسیب طور که میشوند، ارجحیت دارد. همانتر به آن گیرا میهایی که در دمای محیط یا دمای نزدیکچسب

چوب نیز در دمای محیط گیرا شده ولی مدت زمان گیرایی آن تأثیر مستقیم در ظرفیت تولید فرآورده نهایی خواهید 

کننیده منیدی از جیزس سیختداشت. به همین دلیل دسترسی به شرایطی بهینه متشکل از بهترین زمان مونتاژ، بهره

 ز فشار، از اهمیت باالیی برخوردار است.ها در ترکیب چسب و سطح مناسبی اشیمیایی بر پایه ایزوسیانات

 

 مقدمه )شرح مساله(

های مهندسیی ردهاتصاالت انگشتی از مهمترین اتصاالت مورد استفاده در صنایع مبلمان و همچنین در تولید فرآو

شوند. با استفاده از این اتصال، امکان تولید قطعات چوبی با طول بلندتر و در میواردی صیفحات بیا چوب محسوب می

نحیوی گردد. حتی با استفاده از این روش امکان بازیابی قطعات کوتاه و کوچک چیوب کیه بیهپهنای بیشتر فراهم می

شود. عالوه بیر میوارد رکیر شیده، از ایین لی با ارزش باالتر تولید میشوند وجود داشته و محصوضایعات محسوب می

شود که هدف دسترسیی بیه مقاومیت هایی از مبلمان نیز استفاده میاتصال برای وصل نمودن قطعات چوب در بخش

تواننید بیه حال ایجاد ظاهری زیباتر برای محصول است. این اتصال انواع مختلفی دارد و اجزای آن میباالتر و در عین

 ای و مثلثی باشند.شکل مقاطع مربعی، نیم دایره

طور مستقیم باعث افزایش سطح تماس قطعات با یکدیگر شده و مقاومیت از لحاظ علمی ایجاد اتصال با این شکل به

کل دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از ابزار پرداخیت مخصیو ، دو انتهیای چیوب را بیه شیمجموعه را افزایش می

مکمل یکدیگر درآورده و پس از اعمال چسب، دو قطعه در فشار الزم و زمان مورد نییاز قیرار گرفتیه تیا اتصیال تکمییل 

 باشد.( میPVAcشود چسب سفید یا چسب چوب )طور معمول برای این منظور استفاده میگردد. چسبی که به
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 
 اثر درصد هاردنر و زمان مونتاژ باز بر مقامت خمشی اتصاالت انگشتی ساخته شده با چوب راش  -5شکل 

  هاردنر(درصد  01درصد هاردنر، رنگ آبی:  51)رنگ قرمز: بدون هاردنر، رنگ سبز: 

 

 

 
 اثر درصد هاردنر و زمان مونتاژ باز بر مقامت خمشی اتصاالت انگشتی ساخته شده با چوب صنوبر -0شکل 

  درصد هاردنر( 01درصد هاردنر، رنگ آبی:  51)رنگ قرمز: بدون هاردنر، رنگ سبز: 
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

 
 بل درصد هاردنر و زمان مونتاژ باز بر مقامت خمشی اتصاالت انگشتی ساخته شده با چوب نراداثر متقا -3شکل 

 درصد هاردنر( 01درصد هاردنر، رنگ آبی:  51)رنگ قرمز: بدون هاردنر، رنگ سبز: 

 

 

    
 

 


