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شود و براي پيش بيني استحكام اجزاء و تبعيت ميفناوري ارگونومي هنر و مبلمان از احي اوليه در طر

اي طراحي مهندسي یعني سازه مبلمان به گونه .گرددمي اتصاالت آن از اصول طراحي مهندسي استفاده

آن در حين استفاده برآید. با ساخت یك صندلي با توجه به گردد که از عهده بارهاي وارد بر اجزاء طراحي 

ستفاده بيش از حد مصالح با ا از اصول مهندسي، عمر سازه توليدي بيشتر خواهد بود. از طرف دیگر

توان در کنار گردد. بنابراین با یك طراحي مناسب ميدار مورد نياز جلوگيري مياستحكام زیادتر از مق

 اي را براي سازه صندلي فراهم نمود.هاي بهينهجویي اقتصادي مقاومتصرفه

آلي از شود بلكه مدل ایدهیك سازه، در بيشتر مواقع سازه واقعي تحليل نميمهندسي به منظور طراحي 

گيرد. نتایج تحليل به وضعيت مدل مربوط بستگي دارد. مسائل سر راه تحليل یك آن مورد تحليل قرار مي

هاي محاسب پر سرعت اند. امروزه ظهور ماشينقطعه مبل از دید فناوري مشكل و از نظر محاسباتي پيچيده

و رقومي، تحليل انواع مبلمان را ممكن ساخته و محاسبات خسته کننده دستي را حذف نموده است. 

توان یك سازه مبلمان را هاي تحليل با کامپيوتر به سادگي ميهاي عددي و روشراین به کمك تكنيكبناب

مورد بررسي قرار داد. با این حال براي ارزیابي نهایي طرح، سازه واقعي باید مورد آزمون قرارگيرد. 

 بارگذاري و آزمون سازه واقعي هميشه سخت و نيازمند ابزار ویژه است. 

گيرد. بعنوان  مقدمه و هدف: مبلمان به طور كلي و صندلي بطور خاص تحت نيروهاي زيادي قرار مي

نشينيد نيروي وزن شما بر روي نشيمنگاه صندلي فشاري  بر روي يك صندلي ميمثال هنگامي كه 

شود. برهم كنش  دهيد نيروي ديگري بر آن وارد مي سازد و هنگاميكه به پشتي آن تكيه مي وارد مي

شود. از اين رو ضرورت دارد  ها گاه منجر به پديد آمدن شكست يا شل شدن اتصاالت مي اين نيرو

ز كيفيت مبلمان توليدي در حين طراحي و پس از توليد ميزان تحمل نيروهاي آن براي اطمينان ا

رسد اما براي اطمينان از  افزارهاي خاص به انجام مي بررسي شود. اين بررسي در طراحي با نرم

ها  هاي واقعي هم به انجام رسد. كه گاه انجام اين آزمايش بايست آزمون برآوردهاي محاسباتي مي

باشد. اين مقاله به تشريح نحوه انجام اين آزمايش بر روي يك صندلي در گروه  نميچندان آسان 

 پردازد. علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران مي



پس از مشخص شدن ابعاد نهایي قطعات تشكيل دهنده صندلي با توجه به آناليزهاي حقيق، در این ت

ابتدا الوار موردنظر با استفاده از ماشين اره  ساخت مدل اوليه آغاز گردید. ،Ansysحاصل از نرم افزار 

زي تر تقسيم شد، سپس با استفاده از ماشين کف رند و گندگي یكنواخت سانواري به قطعات کوچك

سازي ضخامت انجام گرفت. در مرحله بعد قطعات مورد نياز به وسيله دستگاه اره گرد اندازه بري و آماده

کن ها به وسيله دستگاه کامها با استفاده از ماشين اره گرد و کامبراي درست کردن اتصاالت، زبانه شدند.

ها ليه، با استفاده از مغار به صورت دستي کامایجاد  گردید، به منظور ایجاد کام مستطيلي پس از تعبيه کام او

زني مونتاژ شده و به پيشنهاد استاندارد براي به شكل مستطيل درآورده شدند. قطعات حاصل پس از چسب

 داري شد تا آماده انجام آزمون گردد.هفته صندلي در شرایط رطوبتي یكنواخت نگه 2مدت 

د. قالب یپشتي صندلي از یك قالب بارگذاري استفاده گردبه منظور توزیع مناسب بار روي نشستنگاه و 

اند. اندازه و ابعاد این قالب مورد نظر از دو قطعه تشكيل شده که توسط یك لوال به یكدیگر متصل شده

طوري تعيين شده است که به خوبي روي صندلي قرار گرفته و نشستن فرد  EN1728براساس استاندارد 

 را روي آن شبيه سازي کند. 

براي ساخت این قالب از چوب راش درجه یك خشك و به منظور برش دقيق و مناسب آن از دستگاه 

CNC  استفاده گردید. پس از برش و آماده سازي قالب دو قطعه به وسيله دو عدد لوال فنري به یكدیگر

 متصل شدند. نقاط بارگذاري به دقت بر روي قالب مشخص شدند تا بار مورد نظر در آن نقاط اعمال شوند.

 

 

 

 

 

 

 CNCبرش قالب بارگذاري با دستگاه  1شكل 

 

بار استاتيك، بارگذاري به آرامي انجام گردید تا اطمينان حاصل شود که  هاي دوام وبراي انجام آزمون

ثانيه انجام شد.  10±2هاي استاتيك براي مدت  اهميت هستند. تمام بارگذاريتأثير و بياثرات دیناميك بي



قالب بارگذاري براساس استاندارد طوري روي نشستنگاه صندلي قرار گرفت که نقطه بارگذاري نشستنگاه 

بر مرکز صندلي تا جاي ممكن دورتر از پشتي صندلي باشد. قطعه پشتي در حالتي قرار گرفت که زاویه بين 

 درجه نشود. 90دو قطعه کمتر از 

ترین فرم بارگذاري تنها این آزمون بصورت عملي اجرا گردید و در این مطالعه به دليل اهميت بحراني

ین فرم بارگذاري مقاومت کافي دارد، مقاوم بودن آن در سایر با توجه به این نكته که مدل مورد نظر در ا

 الگوهاي بارگذاري تعميم داده شد.

و با حداقل سرعت بارگذاري اعمال گردید. براي  Instronبار نشستنگاه با استفاده از دستگاه 

وسنج به بارگذاري پشتي صندلي، از یك عدد نيروسنج و تعدادي وزنه استفاده شد به این ترتيب که نير

وسيله یك سيم به قسمت باالي قالب بارگذاري متصل شده و انتهاي آزاد آن توسط ریسماني از طریق یك 

قرقره به تعدادي وزنه متصل شد. بار کششي روي پشتي صندلي بطور همزمان با اعمال بار نشستنگاه اعمال 

يره دستي کامال ثابت شدند. براي هاي مفصلي با استفاده از گگاههاي صندلي در محل تكيهگردید. پایه

اي و در چند گام متوالي به نمونه وارد شد و جلوگيري از تأثير عوامل دیناميك در نتایج بار بصورت مرحله

 ثانيه ثابت شد و سپس رها گردید. 10در گام نهایي بار به مدت 

وجه به نتایج تحليل نرم به منظور تعيين ميزان تغيير مكان در بعضي از نقاط بحراني صندلي که با ت 

مهار پشتي و قسمت  افزاري تعيين شده بودند سنسورهایي نصب گردید. این نقاط شامل بخش مرکزي

باشد. اختالف مقاومت به وجود آمده در پائين انتهاي قيد کناري نشستنگاه در نزدیكي پایه عقب مي

 A TO D فایر منتقل شده و به وسيله یك دستگاه جایي از طریق سيمي به یك آمپليسنسورها بر اثر جابه

Card بار ثبت نموده و آنرا به کامپيوتر منتقل  50جایي را هر یك ثانيه تقویت گردیدند. این دستگاه جابه

نمایش داده شد. تغيير مكان در ناحيه نشستنگاه  Lab Viewکرد. اطالعات خروجي در محيط نرم افزار مي

 ثبت گردید.  Instronمربوط به دستگاه  Load Cellجایي از جابهصندلي نيز با استفاده 

  



 

 

 

 

 

 

 و بارگذاري روي نشيمنگاه و پشتي محل نصب سنسورها روي مدل 2شكل 

 

همانطور که گفته شد بارگذاري در چند مرحله انجام گردید. در هر مرحله مقدار بار وارد بر پشتي و 

 52و  40، 30، 20تا به حداکثر مورد نظر رسيد. بار پشتي با مقادیر  نشيمنگاه با نسبت مشخصي اضافه شد

کيلوگرم تدریجا به نمونه وارد شد. در هر مرحله  200و  150، 100، 50کيلوگرم و بار نشستنگاه با مقادیر 

 یادداشت شدند. Instronها و دستگاه هاي مربوط به کرنش سنجداده

ميلي متر و تقریبا در  2شستنگاه صندلي تغيير مكان نزدیك به نتایج نشان دادند در بارگذاري روي ن

بخش مرکزي نشستنگاه صندلي ایجاد گردید. اما هيچ گونه تخریبي در اتصاالت و اعضاء آن ایجاد نشد. در 

ناحيه مرکزي پشتي صندلي تغيير مكان تا حدي مشاهده شد که البته بسيار ناچيز بود. در بخش پایين اتصال 

جایي در باشد، یعني جابهگاه هم نتایج حاصل نشان دادند که تغيير مكان تقریبا نزدیك صفر ميقيد نشستن

 این قسمت معني دار نبود.

نتایج مربوط به تحليل نرم افزاري مدل تا حد زیادي در مقایسه با نتایج  حاصل از آزمون عملي دقيق 

ملي و تحليل نرم افزاري نشان دادند، ميزان هاي انجام شده روي نتایج مربوط به آزمون عبودند. بررسي

جایي در ناحيه نشستنگاه صندلي در آزمون عملي کمي بيشتر از نتایج تحليل نرم افزاري بوده است که جابه

بعنوان  1هاي نرم افزاري مشخصات چوب راش درجه این مطلب به دليل آن است که در تحليل

تر از ن مسلما ماده اوليه تعریف شده در نرم افزار بسيار مقاومخصوصيات ماده اوليه منظور گردید. بنابرای

 چوب راش مورد استفاده در ساخت مدل است. بنابراین این تفاوت در نتایج حاصل قابل توجيه است. 

شود مقدار تغيير مكان مشاهده همانطور که در نتایج دیده مي zدر مورد تغيير مكان در جهت محور 

متر از مقدار آن براساس نتایج تحليل نرم افزاري بود که احتماال این تفاوت به علت شده در آزمون عملي ک



باشد. براي مثال ممكن است سنسور دقيقا در محلي که تغيير مكان حداکثر خطاهاي حين انجام آزمون مي

ارگشا تواند کرسد نصب تعداد بيشتري سنسور مياست نصب نشده است. براي بهبود دقت نتایج به نظر مي

  باشد.

سازه مبلمان در اندازه واقعي را با قدري هاي  آزمون تاتوان اميدوار بود  با توجه به نتایج این تحقيق مي

 گيري خواص مكانيكي چوب به انجام رساند. هاي اندازه  بارگذاري با دستگاهنحوه تغيير در 


