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بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش )(Fagus orientalis

چکیده
حرارت دادن چوب قدیمیترین روش کاهش خاصیت نم پذیری است .امروزه از
گرمادهی الکتریکی برمبنای عبور دادن جریان با ولتاژ باال از درون مواد با بهکارگیری
دو الکترود استفاده میشود؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر شوک ناشی از
عبور جریان الکتریسیته بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش ( Fagus
 )orientalisایرانی است .عوامل متغیر در نظر گرفتهشده شامل ولتاژ جریان
الکتریسیته در پنج سطح و مقدار فشار در سه سطح بود .برای آنالیز و تجزیهوتحلیل
دادههای حاصل از اندازهگیری خواص فیزیکی و مکانیکی از روش فاکتوریل دوعامله
استفاده شد .نتایج نشان داد که شوک الکتریکی چوب راش کلیه خواص فیزیکی و
مکانیکی اندازهگیری شده را بهبود بخشیده است .بهترین نتیجه در فشار اتمسفر و
ولتاژ  600ولت به دست آمد بطوریکه مقاومت خمشی نسبت به نمونه شاهد 20
درصد افزایش و مدول االستیسیته تقریباً سه برابر شد .شوک الکتریکی در حدود 20
درصد واکشیدگی و همکشیدگی چوب راش را کاهش داد.
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واژگان کلیدي :شوک الکتریکی ،راش ،ولتاژ ،مدول االستیسیته ،مقاومت خمشی و
کاهش واکشیدگی.

مقدمه
تغییر ابعاد فرآوردههای چوبی در اثر جذب و دفع آب
توسط جدار سلول بهويژه در فرآوردههايی كه دانسیته
آنها باالست از خواص نامطلوب به شمار میرود.
پلیمرهای ديواره سلولی حاوی گروه هیدروكسیل ) (OHو
ديگر گروههای اكسیژن میباشند كه رطوبت را از طريق
پیوند هیدروژنی جذب میكنند .رطوبت ،فضای بین
پلیمرها را اشغال میكند؛ و ديواره سلولی را متورم
میسازد .مقدار آب جذبشده توسط ديواره سلول 47
درصد وابسته به سلولز 37 ،درصد وابسته به همی سلولز،
 16درصد وابسته به لیگنین است [.]1
اگر ديواره سلول چوبی بتواند در مقابل تغییر ابعاد
ناشی از تغییر رطوبت محیط مقاوم و مستحکم شود در آن

صورت قادر خواهیم بود مشکالتی را كه در بعضی از
كاربردهای مهم چوب با آن مواجه هستیم از بین ببريم .در
سالهای اخیر سعی شده است با استفاده از روشهای
متعدد اصالحی مانند روش مکانیکی ،شیمیايی و حرارتی
معايب اين فراوردهها را تعديل نمايند .درروش مکانیکی
بهوسیله تزريق مواد شیمیايی مانند پلیاتیلن گاليکول در
داخل ديواره سلولی فضاهايی كه در هنگام جذب رطوبت
بهوسیله آب پر میشوند را مسدود مینمايند .در روشهای
شیمیايی مانند استیالسیون از طريق ايجاد اتصال عرضی
از تورم واحدهای میکروفیبريل وقتیكه رطوبت وجود دارد
جلوگیری میكنند .در روش حرارتی با تغیر ساختار همی
سلولز و لیگنین خاصیت نم پذيری پلیمرهای ديواره
سلولی را كم میكنند [ .]2رابطه مستقیمی بین تجزيه
همی سلولزها ،كاهش چگالی چوب و كاهش مقاومت
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مکانیکی چوب وجود دارد [ .]3هدف از اين نوع تیمارها
برقراری تعادلی بین اصالح ويژگی جذب رطوبت و مشکل
كاهش مقاومت مکانیکی با توجه به نوع كاربرد فرآورده
میباشد متأسفانه هر يک از اين روشها دارای
محدوديت هايی هستند كه در میان طرق مختلف اصالح و
تیمار چوب كه تابهحال موردمطالعه و پژوهش
قرارگرفتهاند ،اصالح يا تیمار حرارتی ،يکی از روشهای
تجاری پركاربرد بشمار میآيد .تیمار حرارتی چوب از دير-
باز بهعنوان روشی مفید و سودمند برای بهبود ثبات ابعادی
و افزايش مقاومت در برابر پوسیدگی شناختهشده است
[ .]4مسئلهای كه در اين روشها وجود دارد كاهش
مقاومتهای مکانیکی در تیمار حرارتی با دمای باالی 150
درجه سانتیگراداست [ 5و  .]6طی سالهای اخیر
روشهای زيادی برای اصالح حرارتی چوب ابداعشدهاند [7
و  .]8تیمار گرمابی يکی از روشهای متداول اصالح
حرارتی چوب است كه آب نقش انتقالدهنده گرما به
درونچوب را دارد و گرما سبب انجام واكنشهای تخريبی
همی سلولزها ،كريستالی شدن سلولز و انجام واكنشهای
تراكمی لیگنین و همچنین تشکیل پیوندهای عرضی
لیگنین میشود [ 11،10و  .]12در اثر تیمار گرمابی،
بهبود خواص فیزيکی [ 12و  ]13و كاهش خواص
مکانیکی چوب و فرآوردههای آن مشاهدهشده است
[ 15،14و  .]16در يک تیمار حرارتی تغیر دما از  150به
 170درجه سانتیگراد مقدار  8/02درصد وزن چوب راش
را كاهش داده است [ .]17همچنین تیمارهای آب گرمايی
و بخار گرمايی در دمای  180درجه سانتیگراد به ترتیب
مقاومت مکانیکی چوب راش را  20و  25درصد كاهش
دادند [ .]18گرمادهی الکتريکی يک فناوری مدرن است
كه توسط شركت رازتک 1طراحیشده است .اين فناوری
بهطورمعمول در صنايع غذايی و دارويی برای گرمادهی
سیاالت برای استريلیزه كردن و پاستوريزه كردن به كار
میرود .گرمادهی الکتريکی برمبنای عبور دادن جريان
جايگزين با ولتاژ باال ( )ACاز درون مواد بیولوژيکی با
استفاده از دو الکترود است [ .]19فناوری گرمادهی
الکتريکی كاربرد ويژهای برای گرمادهی چوب در حالت

Raztek

1

سبز با تخريب حداقل ويژگیهای چوب را دارد .بررسی-
های انجامشده نشان میدهد كه تیمارگرمادهی الکتريکی
مقاومت مکانیکی چوب شاهبلوط را كاهش داده ولی بر
چوب كاج تأثیر معناداری نداشته است [ .]20با توجه به
اينکه اطالعات كمی در مورد تیمار گرمادهی الکتريکی و
اثرات آن بر چوب وجود دارد .بررسیهای بیشتر الزم و
ضروری است .هدف اين مقاله بررسی اثر شوک ناشی از
عبور جريان الکتريسیته بر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی
چوب راش در شرايط متفاوت ازنظر فشار و ولتاژ است.
در اين پژوهش از چوب درخت راش ايرانی ( Fagus
 )orientalisنمونهبرداری شده از جنگلهای رامسر طرح
جنگلداری بنشکی استفادهشده است .در ابتدا تختههايی به
ابعاد  80×15×2/5سانتیمتر در جهت طولی از گردهبینه
درخت راش تهیه و سپس به مدت  60روز در هوای آزاد
قرار گرفتند تا به رطوبت تعادل محیط برسند .پس از
تعادل رطوبتی تختهها برش داده شد .برای اجرای شوک
الکتريکی بر اساس شکل شماره  1دستگاه طراحی و
ساختهشده است.
اين دستگاه به يک ترانسفورماتور متصل است كه به
كمک جريان جايگزين نرمال با فركانس  50تا  60هرتز و
ولتاژ ورودی  220vو حداكثر جريان  5آمپر كار میكند.
ترانسفورماتور ولتاژ را از  220ولت ورودی به  1000ولت
خروجی افزايش میدهد .ولتاژ و جريان با تنظیم جريان
 ACبا خروجی طراحیشده موردنیاز تیمار الکتريکی
تنظیم میشوند .فشار اعمالشده در داخل سیلندر به
كمک فشارسنج تحت كنترل و قابلاندازهگیری است .در
زمان شوک الکتريکی ،جريان با آمپرمتر ولتاژ با ولتمتر و
دما با هیگرومتر اندازهگیری و در بازههای پنجدقیقهای
ثبتشده است .وزن و ابعاد نمونههای بريدهشده با ترازوی
ديجیتال و كولیس با دقت  0/01اندازهگیری شدند.
متغیرهای پژوهش عبارتاند از ولتاژ جريان الکتريسیته در
 5سطح ( 200و  400و  600و  800و  1000ولت) و
فشار در سه سطح (اتمسفر 2/5،و  5بار) مدتزمان هر
تیمار  15دقیقه و رطوبت نمونهها  30درصد در نظر
گرفتهشده است.
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شکل  -1نقشه طراحیشده برای عبور جریان الکتریسیته

ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
ويژگیهای فیزيکی نمونهها برابر استاندارد
 D1037تعیین شد و برای تعیین مدول االستیسیته
( )MOEو مقاومت به خمش ( )MORبرابر استاندارد ISO
 13061-4از دستگاه  Instron model 4486با سرعت
بارگذاری  5میلیمتر بر دقیقه در آزمايشگاه مکانیک چوب
دانشگاه شهید رجايی تهران استفاده شد.
ASTM-

تجزیهوتحلیل آماری
برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل و متقابل فشار و

ولتاژ بر روی ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی از طرح
آزمايش فاكتوريل دو عامله و برای بررسی تأثیر شوک
الکتريکی از آزمون  T studentدر سطح اطمینان 95
درصد استفادهشده است .مقايسه میانگینها با استفاده از
آزمون  Tukeyدر نرمافزار  SPSSانجامشده است.

نتایج و بحث
در جدول  1خواص فیزيکی و مکانیکی چوب راش در
شرايط عبور و بدون عبور جريان الکتريسیته مورد مقايسه
قرارگرفتهاند.

جدول  -1مقایسه میانگین خواص مکانیکی و فیزیکی چوب راش تیمار شده و نشده
ویژگیهای اندازهگیری شده

تیمار شده

تیمار نشده (شاهد)

مدول االستیسیته ()* Mpa

20100/60 ± 1227

6892/4 ± 150

مقاومت خمشی ()* Mpa

91/77 ± 1/52

76/456 ± 1/80

جذب آب  2ساعت (ns)%

21/53 ± 0/66

21/72 ± 0/82

جذب آب  24ساعت (*)%

48/72 ± 1/27

52/93 ± 1/43

واکشیدگی حجمی  2ساعت (ns)%

8/02 ± 0/12

7/20 ± 0/14

واکشیدگی حجمی  24ساعت (*)%

11/80 ± 0/54

15/11 ± 0/58

* معنیدار بودن و  nsمعنیدار نبودن در سطح اطمینان  95درصد

نتايج نشان می دهد كه شوک ناشی از عبور جريان
الکتريسیته از چوب راش در مقايسه با نمونه شاهد خواص
فیزيکی و مکانیکی را تغیر داده است .بهطوریكه آزمون
تی -استیونت در سطح اطمینان  95درصد تفاوت
معنیداری را نشان میدهد ( .)P-Value<0.05اين تفاوت
در خواص مکانیکی خیلی بیشتر از خواص فیزيکی است.
بهنحویكه مدول االستیسیته تقريباً سه برابر شده و

مقاومت خمشی نیز  20درصد افزايش نشان میدهد.
ويژگیهای فیزيکی جذب آب و همکشیدگی و واكشیدگی
حجمی پس از  2ساعت غوطهوری در آب تفاوت
معنیداری را نشان نمیدهند (.)P-Value>0.05
درحالیكه اين ويژگیها پس از  24ساعت غوطهوری در
آب تفاوت معنیداری را نشان میدهند (.)P-Value<0.05
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عبور جریان(میلی آم ر)
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و لتا بر ( و لت )
شکل  -2نمودار مقدار جریان الکتریسیته عبور کرده از چوب راش درطی زمان
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ولتا بر (ولت)
شکل  -3نمودار دمای ناشی از عبور جریان در داخل چوب راش طی زمان

همانطور كه در شکل  2مشاهده میشود عبور مقددار
جريددان الکتريسددیته از چددوب راش تددابع ولتدداژ بددرق و
مدتزمان هسدت بطوريکده افدزايش ولتداژ و زمدان باعد
افزايش عبور جريان الکتريسیته شده است .درنتیجه عبدور
جريان الکتريسیته از چوب راش مقدار دمدای آن افدزايش
میيابددد بطوريکدده حددداكثر جريددان عبددور كددرده (0/5
میلیآمپر) و دمای ايجادشدده ( 60درجده سدانتیگراد) در
چددوب راش در ولتدداژ  1000ولددت و زمددان  15دقیقدده
بهدستآمده است (شکل  .)3انتقال سدريع حدرارت امکدان
تخريب ساختار وپیرولیز چدوب را افدزايش میدهدد [ 17و
 .]18تیمارگرمادهی الکتريکی بر روی چوب شاهبلوط نشان
داده است كه افزايش زمان گرمادهی از  15دقیقده بده 30
دقیقه بدیش از  15درصدد مددول االستیسدیته و مقاومدت

خمشی چوب شاهبلوط را كاهش داده است [ .]2چون توان
هدايت حرارتی چوب بسیار ضدعیف اسدت درجده حدرارت
بیش از  150درجه سانتیگراد خواص فیزيکی و شدیمیايی
چوب را بهطور دائم تغییر میدهدد [ .]21ضدريب هددايت
حرارتی چوب را بهعنوان مقدار حرارتی كه در يک ثانیده از
يک واحد چوب گذشته و حرارت سدطح آن را يدک درجده
باال میبرد ،تعريف میكنند .ضريب هدايت حرارتدی چدوب
راش  0/2و آب  0/6كددالری بددر سددانتیمترمربع میباشددد؛
بنابراين بدا اشدباع كدردن چدوب از آب میتدوان مقاومدت
الکتريکی چوب را كاهش و ضريب هدايت الکتريکی چدوب
را افددزايش داد .زمددانی كدده رطوبددت در چددوب بدداال اسددت
رسانايی چوب افزايش پیدا میكند.
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شکل  -6میانگین مقاومت خمشی چوب راش در تماس با ولتا های مختلف

بطوريکه نمودار شکل  4نشان میدهد اين كاهش برای
همکشیدگی و واكشیدگی حجمی در حدود  20درصد
است Torkaman .و همکاران ( )2018گزارش دادند كه
میزان همکشیدگی و واكشیدگی حجمی چوبهای زبان-
گنجشک ،گیالس وحشی و كاج را پس از شوک الکتريکی
با جريان  220ولت در شرايط اتمسفر و رطوبت  20درصد
میتوان به ترتیب در حدود  12 ،16و  8درصد كاهش داد
[ .]22اثرات مستقل و متقابل فشار و ولتاژ بر خواص
فیزيکی و مکانیکی چوب راش تفاوت معنیداری را نشان
میدهد ( .)P-Value<0.05بطوريکه در شکل  5مشاهده
میشود با افزايش فشار داخل سیلندر مقدار مدول
االستیسیته كاهش میيابد .روش مقايسه میانگین Tukey
نشان میدهد كه در فشار اتمسفر و  2/5بار تفاوتی در
مدول االستیسیته وجود ندارد .در اثر تغیرات ولتاژ بین
مدول االستیسیته تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
درحالیكه با توجه به شکل  6تغیرات ولتاژ بر روی مقاومت
خمشی چوب راش دارای اثر معناداری است بطوريکه اين
تفاوت بیشتر مربوط به ولتاژ  600ولت میباشد و اثرات
متقابل نشان داد كه بهترين شرايط ازنظر مقاومت فیزيکی
و مکانیکی چوبهای تیمار شده در شرايط فشار اتمسفر و
جريان  600ولت حاصلشده است .تیمارهای حرارتی با
دمای باالتر از  150درجه سانتیگراد باع تخريب
پلیمرهای چوب و معايبی از قبیل چینخوردگی درونی،

تردی ،كاهش وزن و كاهش مقاومت چوب میشود [ 18و
 .]23درحالیکه عبور جريان الکتريسیته با ولتاژ 1000
ولت حداكثر دمای داخل چوب راش را به  60درجه
سانتیگراد رسانده كه نهتنها اثر منفی ندارد بلکه خواص
مکانیکی چوب راش را نیز افزايش داده است .برای
تشخیص مکانیسم عمل اين روش نیازمند به بهكارگیری
روشهای دقیق اندازهگیری از قبیل طیفسنجی ،FTIR
میکروسکوپ الکترونی در تحقیقات بعدی است.

نتیجهگیری
بهطوركلی مزيت شوک الکتريکی ناشی از عبور جريان
الکتريسیته ايجاد حرارت پايین در چوب است بهطوریكه
حداكثر دمای ثبتشده در ولتاژ  1000ولت مقدار 60
درجه سانتیگراد است .بهترين شرايط در تیمار چوب راش
اشباع از رطوبت با جريان  600ولت در مدت  15دقیقه و
فشار اتمسفر بهدستآمده كه مقدار  0/2میلیآمپر جريان
از آن عبور داده و دمای آن را به  30درجه سانتیگراد
رسیده است كه نتیجه آن افزايش سه برابری در مدول
االستیسیته و افزايش  20درصدی مقاومت خمشی و
كاهش  20درصدی در واكشیدگی و همکشیدگی حجمی
است.
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The effect of electric shock on the physical and mechanical properties of beech
wood

Abstract
Wood heating is the oldest method for reducing of water
absorption of wood. Today, electric heating is used to
transmit high voltage current through materials using two
electrodes. The aim of this study is to investigate the effect of
electric shock on the physical and mechanical properties of
Iranian beech wood (Fagus orientalis L). Electric shock
applied to the wood samples in five different voltage and
three different pressures in the reactor. The experimental
design was a factorial experiment on the basis of a completely
randomized design. The results show that electric shock of
beech wood improves all its physical and mechanical
properties. The best results obtained at atmospheric pressure
and electric current of 600 volt. In this situation, Moduli of
elasticity became treble and Moduli of Rapture increased 20%
based on control sample. Also obtained 20% Anti-Swelling
efficiency.
Keywords: Electric Shock, Beech, Voltage, Moduli of
elasticity, Moduli of Rapture, Anti-Swelling efficiency.
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