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KAZIMIERZ S. SOBCZAK 

Wpływ sezonowania i parowania uplastyczniającego na 

trwałą zmianę niektórych mechanicznych i fizycznych 

własności drewna bukowego 

Влияние сезонного выдерживания и увеличения пластичности 

путём обработки паром на постоянное изменение механических 

и физических свойств буковой древесины 

The Influence of Seasonong and Plasticizing Steaming upon Lasting 
Changes in Mechanical and Physical Properties of Beech-Wood 

S ezonowanie i parowanie drewna stanowi integralną część procesu tech- 
nologicznego produkcji elementów giętych. Znaczenie sezonowania 

polega na podsuszaniu na wolnym powietrzu drewna przeznaczonego do 
obróbki. Sezonowanie umożliwia racjonalne — z energetycznego punktu 
widzenia — przeprowadzenie procesu parowania łat i suszenia wygiętych 
elementów. Poza tym sezonowanie zabezpiecza drewno bukowe przed 
zmianą barwy pod wpływem obróbki hydrotermicznej. 

| abieg parowania ma na celu spowodowanie przejściowego uplastycz- 

mienia drewna, niezbędnego do przeprowadzenia obróbki gięciem. Niepo- 

żądanym zjawiskiem byłoby wywołanie trwałego obniżenia mechanicz- 

nych własności drewna. | 
wykonanych dotąd pracach badawczych dotyczących uplastycznia- 

rewna (I. Leontiew — 6, A. Prodehl — 8, W.C. Stevens 
-Turner—9 F. Fessel— 2, L. Mankiewicz—7,S. Wal- 
er i B. Gonet — 10 i inni) potozono gléwny nacisk na badanie 

nia d 

1 № 

gaj „nicznych i fizycznych własności uplastycznionego drewna różnych 

e ków oraz na określenie różnych rodzajów obróbki uplastycznia- 
j. 

B uplagą ia trwałych zmian własności drewna wywołanych parowaniem 

ri s yczniającym zainicjowali F. Kollmann (3, 4) iP. C huch- 

chetnie zj 1 (1); badania nad wpływem parowania konserwacyjno uszla- 

st 'miającego przeprowadzał N. Leontiew!). Materiał doświadczalny 

qowiło drewno buka, dębu, jesionu, brzozy, modrzewia, Sosny 1 świerka. 

'niejszą praca ma na celu: 
m; ‚ wyjaśnienie. czy mechaniczne i fizyczne własności drewna ulegają 

nom podczas sezonowania, 

—_ —=. 

1) i 

Cytowane wg P. Chuchriańskiego (1). ma DE



2) wyjaśnienie wpływu racjonalnie przeprowadzanego uplastyczniają- 
cego parowania drewna bukowego na trwałą zmianę jego niektórych 
własności, 

3) zbadanie, czy wpływ obróbki parowaniem zmienia się w zależności 
od długotrwałości uprzednio stosowanego sezonowania i towarzyszących 
mu zmian wilgotnościowych. 

Badania przeprowadzano na drewnie bukowym, sezonowanym i paro- 
wanym w sposób dostosowany do produkcji mebli gietych. Z tego wzglę- 
du uzyskane wyniki oraz oparte na nich wnioski są miarodajne dla tej 
gałęzi przemysłu i nie mogą stanowić podstawy do uogólnień. 

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

W celu wyjaśnienia postawionych zagadnień badano własności drewna 
z różnych faz sezonowania (w odstępach 1-miesięcznych — dla doświad- 
czenia podstawowego; w 1 i w 7 miesiącu sezonowania — dla doświadczenia 
kontrolnego). Badania obejmowały drewno w stanie naturalnym (nie- 
parowane) oraz drewno poddane uprzednio parowaniu. W obu przypad 
kach badano: 

1) wytrzymałość na ściskanie podłużne, 
2) wytrzymałość na rozciąganie podłużne, 
3) wytrzymałość na zginanie statyczne, 
4) moduł sprężystości giętnej i naprężenia przy zginaniu statycznym, 
5) udarność 
6) ciężar właściwy, 
1) barwę drewna. 
Dobór badanych własności spowodowany jest tym, że: . 
1) wymienione wytrzymałości odgrywają istotną rolę przy konstruowa 

niu i użytkowaniu mebli, 
2) moduł sprężystości giętnej i naprężenia przy zginaniu statyczny” i 

a zwłaszcza udarność stanowią podstawową próbę przy ocenie surow 
gietarskiego, ‘an 

3) zmiany ciężaru właściwego są wskaźnikiem ilościowych przem 
zachodzących w drewnie, 

4) barwa drewna decyduje o estetycznych walorach wyrobów. ho- 
Ponadto w trakcie badan zebrano dane o zmianach wilgotności, za% а 

dzących pod wpływem racjonalnie przeprowadzonego parowania up 
styczniającego. 

DOBÓR I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU BADAWCZEGO 

Drewno bukowe przeznaczone do badań pozyskano w lasac wieżo czalnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Ze $ PO; 
wyrobionych kłód pozyskano łaty o wymiarach 32 X 40 X 1050 wy- 
zgodnie z normą PN-D-94003 pt. „Bukowe półfabrykaty tarte do 
robu mebli giętych* zakwalifikowano je do kategorii I/II. 

Pozyskane świeże łaty sezonowano w stosie na wolnym 
w okresie od stycznia do lipca 1956 r. Sezonowany materiał po 
na 2 części. 

nowietrzu 
I dzielono 
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Pierwszą z nich stanowiły łaty przeznaczone do okresowego, przepro- 
wadzanego co miesiąc, badania wpływu parowania. W tym celu co mie- 
siąc pobierano z sezonowanego materiału losowo wybrane łaty i przeci- 
nano je w połowie długości. Połowę pozyskanych w ten sposób elemen- 
tów poddawano parowaniu (zawsze w podobnych warunkach) pozostałe 
blizniacze elementy z drewna nieparowanego traktowano jako nieparo- 
wany materiał porównawczy. 
Przygotowane w ten sposób drewno stanowiło materiał badawczy do 

doświadczenia podstawowego. W tych warunkach przeprowadzone badania 
opierały się za każdym razem na serii łat podobnych, lecz nie identycz- 
nych. Otrzymane wyniki mogły być obciążone błędem spowodowanym 
zmiennością osobniczą badanych łat. 
Drugą część materiału przeznaczono do badań kontrolnych mających 

na celu wyjaśnienie wpływu zmienności osobniczej oraz sprawdzenie wia- 
rygodności wyników uzyskanych z doświadczenia podstawowego. Kazdą 
z łat pobranych do badań kontrolnych podzielono długościowo na 4 częś- 
c. przeznaczając dwie z nich do badań w początkowej fazie sezonowania 
vom” Swieze) i dwie — w koncowej fazie sezonowania (drewno podsu- 

e). 

. Każdy zespół uzyskanych w ten sposób elementów (drewno świeże 
1 drewno podsuszone) obejmował dwie sztuki; jedna z nich przeznaczona 
była do wyrobu próbki charakteryzującej drewno nieparowane, druga — 
parowane. Sposób dalszego postępowania, poprzedzającego wyrobienie 
próbek do badań. był jednakowy w obu doświadczeniach. 
а ету przeznaczone do wyrobu próbek reprezentujących drewno 

nieniu 0.5 poddawano parowaniu w atmosferze pary wilgotnej o nadciś- 
1s razer atn w ciągu l godziny, niezależnie od długości poprzedzającego 

5 zonowania i poziomu bezwzględnej wilgotności drewna. 

w „e (przeprowadzane co miesiąc”) i kontrolne (przeprowadzone 
| drewna ! ipcu) badania każdej własności wykonano na 10 próbkach 
rzed w opi arowanego 1 па 10 — z drewna uprzednio parowanego. 

ratoryjn уго ma próbek drewno składowano w pomieszczeniu labo- 
Pr ym о chwili osiągnięcia przez nie wilgotności 10—20°/o. 

jetych, wyrabianiu próbek i przeprowadzaniu badań przestrzegano przy- 
w tym względzie zasad (5). 

SPOSÓB OPRACOWANIA WYNIKÓW 

Badani a 
rania “otyczace każdej własności potraktowano jako odrębne całości. 

1) doś; ażdej z tych całości wyodrębniono: 
prowa dzanie zie podstawowe obejmujące okresowo (co 1 miesiąc) prze- 

ażdym + adania drewna nieparowanego oraz uprzednio parowanego; 
2) dośw; <Tminie próbki wyrabiano z innych łat; 

z tye san czenie kontrolne, polegające na badaniu własności drewna 
ych łat w stanie nieparowanym i po uprzednim parowaniu; 

—_ —. 

b W b 

adani . _. 2. : 
tyczących ee wytrzymałości na ściskanie podłużne (ryc. 1) brak danych do- 

"*wna sezonowanego przez 1 miesiąc.



badania te przeprowadzono po 1-miesięcznym sezonowaniu (połowa dłu- 
gości łaty) oraz po 7-miesiecznym sezonowaniu (połowa długości łaty). 

Każde z doświadczeń opracowano statystycznie jako odrębną całość, 
posługując się metodą analizy wariancyjnej (analizy zmienności) R. A. 
Fishera. Do opracowania statystycznego mechanicznych własności 
wykorzystano wyniki uzyskane z badań odpowiadających sobie próbek 
(pochodzące z jednej łaty drewno nieparowane i parowane), wykazujących 
pożądany poziom wilgotności (w przedziale 10—20%0), umożliwiający 
stosowanie wzoru Bauschingera, w celu uzyskania wyników po- 
równywalnych (przy wilgotności 15%). W analizie statystycznej zasto- 
sowano dwukierunkową klasyfikację, odpowiadającą wpływom badanych 
czynników: długości sezonowania 1 zabiegu parowania. 

ZEBRANE WYNIKI I ICH ANALIZA 

Wytrzymałość na ściskanie podłużne. Wyniki ana- 
lizy zmienności dotyczącej badań wytrzymałości na ściskanie podłużne 
w doświadczeniu podstawowym zestawiono w tab. 1. Wskazują one, że 

Tabela l 

Wyniki analizy zmienności wytrzymałości na ściskanie podłużne 

(doświadczenie podstawowe) 
  

  

      
  

  

  
  

  

Suma Liczba , | 
Zmienności kwadra- | st. swo- Sredni 0 Fo 05 Fo al 

tów | body kwadrat | - 

a me 
długości sezonowania 149727 6 | 24955 4,98** 232 / 3,26 
nieścisłości I 215322 43 = 5007 Z 

parowania 6561 1 6561 , 7,29** 4,07 1,21 
dług. sezon. x parowanie 9776 6 1629 © 1,81 2.32 
nieścisłości II 38713 43 900 

| o 
zmienność całkowita 420099 99 |   
długotrwałość sezonowania i zabieg parowania wpływały na badaną rel 
ność. Wartości średnie podane na wykresie (ryc. 1), dowodzą, ze pore 
badanych czynników nie wykazuje stałego charakteru w trakcie Ca: 
okresu trwania doświadczenia. W związku z tym rozpatrzono odrę 
wpływ każdego z tych czynników. 9 

Prześledzenie wpływu długości sezonowania ułatwiają dane Z tab. ch 
Wynika z nich, że istotnie różniące się wartości dla drewna Z kolej 
faz sezonowania uzyskano w trzech przypadkach dla drewna wa upo* 
wanego i w dwóch dla drewna parowanego. Spostrzeżenia te nie 8 zja” 
wały się w określonej części procesu sezonowania co świadczy, 2€ isac 
wisko nie wykazuje stałej tendencji. Wydaje się, że różnice POZY ek 
można zmienności osobniczej łat losowo pobieranych do wyrobu P 
w każdej fazie sezonowania. | 
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Dane dotyczące wpływu parowania na omawianą wytrzymałość (tab. 3) 
wskazują, że parowanie spowodowało trwałe jej obniżenie w przypadku 
drewna dłużej sezonowanego (6 i 7 miesięcy). 
W celu sprawdzenia słuszności nasuwających się wniosków przeanali- 

zowano wartości otrzymane w doświadczeniu kontrolnym. W doświad- 
czeniu tym zmniejszono wpływ , 
zmienności osobniczej próbek (po- Кост 
równano wyniki dotyczące pró- 600 | —   

bek wyrobionych z tych samych 
łat) kosztem ograniczenia badań 
do dwóch skrajnych faz sezono- 
wania (początek i koniec doświad- 
czenia). Wyniki analizy staty- 
stycznej danych liczbowych (tab. 
4) wskazują, że wytrzymałość 
drewna nie ulega zmianom pod- 
czas sezZonowania, natomiast ulega 
Zmianie pod wpływem parowania. 
Wartości średnie z doświadcze- 
nia kontrolnego, umieszczone w 
uprzednio przytoczonym wykre- © — Orewno parowane | че (ryc. 1) dowodzą trwałego Dąświadczenie kontrolne | oonizenia wytrzymałości drewna { | | 
Weowanego (podsuszonego) pod 200 12394 5 6 7 

Na pods ania. | Dlugość okresu sezonowania mies. 
| mówionego ma- teriału można wyciągnąć nastę- Ryc. 1. Zmiany wytrzymałości na 

pujące wnioski. Ściskanie podłużne drewna sezono- 
okres „czonowanie drewna przez wanee© | s 
W I Miesięcy (od stanu świeżego w styczniu do około 15%0 wilgotności 

Ipcu) nie zmienia jego wytrzymałości na ściskanie podłużne. 
meblo wyc 5 NIE przeprowadzony zabieg parowania uplastyczniającego łat 
W przy ak obniża trwale wytrzymałość drewna na ściskanie podłużne 
ady st padku, gdy jest stosowany po 6 i 7 miesiącach sezonowania, tzn.. 

 ,, UJe się go do drewna podsuszonego. 
wplywem ow enych przypadkach trwałe obniżenie wytrzymałości pod 

Wry parowania wynosi 5—10'/. 

lizy staty o AłOŚĆ na rozciąganie podłużne. Wyniki ana- 
(tab, 5 i konta obejmującej „wartości z doświadczenia podstawowego 
czynników ną wył o (tab. 6) nie ujawniają wpływu żadnego z badanych 
z tym observ ytrzymałość drewna na rozciąganie podłużne. W związku 
stawowym ( owane różnice wartości przeciętnych w doświadczeniu pod- 
Istotne, zwi Tyc. 2) należy uznać za nieudowodnione statystycznie, nie- 

rz azane ze znaczna zmiennością tej własności w drewnie. 
ności Ухо ałość na zgin anie statyczne. Analiza zmien- 
wodzą braku w, uzyskanych w doświadczeniu podstawowym (tab. 7) do- 
Natomiast w ve wu sezonowania i parowania na badaną cechę drewna. 
Wilądczeniu ta _ Opracowania statystycznego wartości uzyskanych w do- 
(l-miesięcz ontrolnym (tab. 8) wskazują na istotny wpływ długiego 

sczonowania na wytrzymałość drewna na zginanie staty- czne, Wart cO) 
0561 przeciętne dotyczące obydwu doświadczeń, zestawione na 
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ryc. 3, potwierdzają odmienność otrzymanych wyników z doświadczenia 
podstawowego i kontrolnego. W doświadczeniu podstawowym wytrzyma- 
łość na zginanie statyczne drewna nieparowanego kształtuje się na wyrów- 
nanym poziomie, niezależnie od długości okresu sezonowania. Natomiast 
w doświadczeniu kontrolnym drewno długo sezonowane wykazało wyż- 
szą wytrzymałość (o około 7'%/6). 

Również odmiennie ujawnił się w obu przypadkach wpływ parowania 
Z doświadczenia podstawowego wynika, że parowanie obniża trwale wy- 
trzymałość krótko sezonowanego, a podwyższa wytrzymałość dłużej sezo- 
nowanego drewna. Natomiast w doświadczeniu kontrolnym zarówno 
w drewnie krótko jak i dłużej sezonowanym nie nastąpiła zmiana wytrzy- 
małości pod wpływem parowania. 

Tabela 2 
Wytrzymałość na ściskanie podłużne drewna z różnych faz sezonowania 

  
(wpływ długości sezonowania) 
  

Scednia wytrzymałość 

NR. w fazach sezo- 

nowania 

  
  

  

Różnice wytrzymałości 

w fazach sezonowania 

  

  
Błąd 

różnicy | 

kG/cm? 

14,3 
13,8 
15,0 
15,6 
15,6 

14,3 
13,8 
15,0 
15,6 

kG/em? kG/em- 

drewno nieparowane 

X> = 458 | 

Хз = 522 ° Хз — Хо = 64”* 
x, = 916 Хх, — Хз = —6 

x, = 419 _ х5 — X, = —97** 
Хе = 464 Xg — X; = 45** 

X7 = 419 ! X7 — Xg = 15 

drewno pbarowane 

X» —= 459 

x5 = 500 | X3 — X» =4]** 
X, == 519 _х, — хз = 19 
X; = 420 X; — X, = —99** 
Xe = 427 Xp —-X,=7 

X7 == 431 | X7 — Xg = — 15,6 

  
| 

  
| 

t 
O 

empl- 

ryczne 

4,48 
0,43 
6,47 
2,88 
1,00 

2,87 
1,38 
6,60 
0.45 
0,27 

Prawdopodo- 

bienstwo 

przypadko- 
woscl 

ee   

0,0000 
0.6892 
0.0000 
0.0037 
0.3173   
0,0037 
0,1615 
0,0000 
0,6171 
0,7642 

таре!а ? 

Wytrzymałość na ściskanie podłużne drewna z różnych faz sezonowanić 

  

(wpływ parowania) 

  
    

      
  

Różnice wytrzymałości 
a , Prawdopo- Długość drewna nieparowanego Błąd bieństwo 

sezonow. i parowanego w fazach| różnicy to do adko- 
miesiące sezonowania kG;em* EMPILYCZNE przy” | woscl 

kG, cm? KE a 
mame 

3 —22 13,4 1,64 0,1080 
4 3 14,1 0,21 0,8414 

6 —37** 16,0 231 = 0,021? 
8 —48** 15,0 3,20 | 0,0013 
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Tabela 4 

Wyniki analizy zmienności wytrzymałości na ściskanie podłużne 

(doświadczenie kontrolne) 
  

Zmienności 

powtórzeń 

długości sezonowania 

parowania 

dług. sezon. X parow. 
nieścisłości 

  

  

zmienność całkowita 

Suma 

kwadra- 

tów 

93298 
319 

2117 
| 1312 

12202 

109248   

  

‚ Liczba 

| SL. SWO- 

body 

_ Średni 

kwadrat 

10566 

319 

"
N
V
 

W
 

M
 

t
e
 

[O
o 

to
 

=]
 

+
 

22,93** 

4,68* 

2,90 

  

Ро 05 Fo o1 

2,27 3,17 

422 = 7.72 
4.22 

tabela 5 

Wyniki analizy zmienności wytrzymałości na rozciąganie podłużne 

Zmienności 

długości sezonowania 
"eścisłości 1 
Ы— 

parowania 

dług S€zon. X parow 
nieścisłości II 
oe 

  

Sa ee 

éMiennoge całkowitą 

BOWtórzeń 
U me sezonowanią 

°Wania 

Ug, sezon, 
a "ścisłości X Parow. 

ел. 

нии podstawowe) 
  

  

  

  

—   

  

  

  

  

    

  

      

  
  

      

Suma Liczba Srednij 

| kwadra- st. Swo- k ны Fo Fo 05 Fy 0! 
tów body wadra 

| 293024 6 48837 — — — 

_ 5656204 53 106721 | 

6453 1 6453 — — — 
129907 > 21651 — — — 

2339873 44149 | 

8425461 119 

Tabela 6 

Wyniki analizy zmienności wytrzymałości na rozciąganie podłużne 

(doświadczenie kontrolne) 

Suma Liczba Średni 
kwadra- |st. swo- ic тест Fo Foos | Foo 

tów body wadra: 
| 

| 
836692 9 92966 1,44 2,27 — 

17016 1 17016 — — — 
14402 1 14402 — — — 
7371 1 7371 oo — — 

1740170 27 64451 

2615651 39     
11



Tabela 7 
Wyniki analizy zmienności wytrzymałości na zginanie statyczne 

(doświadczenie podstawowe) 
  

          

  

  

        
  

Suma Liczba вап; | 
Zmiennosci kwadra- St. Swo- h cadwat Ро Foo | Foo 

tow body wacra | 
SANEM DE 1 | — 

długości sezonowania 25346 6 4224 — — | 

nieścisłości I 142226 45 16495 | 

parowania 948 1 948 — — Г 

dług. sezon. X parow. 22611 6 3769 m — — 
nieścisłości II 186710 45 4149 | | 

| | | a | A DA a 

zmienność całkowita 977881 103 | | 

Tabela 8 

Wyniki analizy zmienności wytrzymałości na zginanie statyczne 

(doświadczenie kontrolne) 

OP | | 
о Suma Liczba | Średni | 

Zmienności , kwadra- st. swo- lk bad: | Fo | Fo 05 Fo ot , 
tów body | wacra | | | 

_ _ | | | 

| ae 
powtorzen 299067 9 | 33230 | 7.89** 2,27 an 
długości sezonowania 73445 l 73445 | 1,45%* 4.22 7,72 

parowania 1905 l "1905 | — — — 
diug. sezon. X parow. 1123 1 1123 5 — — — 
nieścisłości „ | 113650 | 27 4209 | 

zinienność całkowita __ 489190 _ 39 

Przedstawione wyniki nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków пов 
niajacych. Dowodzą one konieczności przeprowadzenia dalszych ba 
opartych na większym materiale. | rzy 
Moduł sprężystości giętnej i naprężenia I pnia 

zginaniu statycznym. Badania objęły materiał z doświadcz łą 
podstawowego; nie wykonano serii badań kontrolnych, co stanowi 
metodyczny. 4 uryste- 

Podstawę do określenia modułu sprężystości gietnej i naprezen W) po- 
pujących w zginanym drewnie stanowiły wykresy otrzymane pray row 
mocy urządzenia rejestrującego maszyny probierczej, podczas pom ree 
wytrzymatosci drewna na zginanie statyczne. Z pomoca wykresów; 0 naja- 
lających wielkość strzałki ugięcia w zależności od wielkości siły 28 попу 
cej, ustalono obciążenia, które powodowały we wszystkich pa od: 
próbkach jednakowe ugięcie o strzałce f = 0,7 cm'). Obciązenia © 
————=—= —ы —ы == — 

28 7 ; . . . , rzed ) Wartość f = 0,7 cm jest najmniejszym ugięciem zaobserwowanym P 
maniem badanych próbek. 
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noszą się do odkształceń występujących poza granicą proporcjonalności, 

ztego względu otrzymane wartości modułu sprężystości i naprężeń nie 

są porównywalne z wartościami podawanymi w literaturze. | 
Badanie modułu sprężystości giętnej oraz naprężeń występujących poza 

granicą odkształceń proporcjonalnych znajduje uzasadnienie w tym, że 

  
      

  

  
      

    
  

    
  

        

  

      

  

    
    

2 (бт | kG/cm 

(500 —— —_- 100 
U | p 

о 5 8 1400 3 
S = 1000 
I G oy Ss = | a 

Ś 800 |-—- o AE A p== R pp 
§ “Cy | | | | | | 

: Bol |. Q S 900 | m PTP 5 a 5 | | § 1200 | —————L— Г № 0 rane | 
S o> 7 ~Drewno naturale |S 0- — -Orewno naturalne © 
< о *- — rowno parowane | >= e—/rewno parowane 

NS Doświadczenie kontrolne | Doswiadczenie kontrolne 
a NAA 800 [| [LL 

12 3 4 5 67 7 2 3 4 5 6 7 
Olugość okresu sezonowania mes. Dlugosc okresu sezonowania mies. 

Rye. 2. Zmiany wytrzymałości na Ryc. 3. Zmiany wytrzymałości na 
"zciąganie podłużne drewna sezono- zginanie statyczne drewna sezonowa- 

wanego nego 

" takich warunkach wygina się drewno w przemyśle przy stosowaniu 
wię Thoneta (z taśmą ograniczającą). Określone 'w ten sposób 
sat kości (£ — moduł sprężystości giętnej i o — naprężenie w zginanym „cznie drewnie) mogą stanowić praktyczny wskaźnik przydatności 

  

a do gięcia w warunkach przemysłowych. 
oduł sprężystości giętnej obliczano według wzoru: 

= 1 74 , KG/em> 
W któr 4:5b:hn"*f / 

rym: 1 — rozstaw podpor rowny 24 cm, 
b — szerokość próbki w cm, 
h — wysokość próbki w em, 
j — stała strzałka ugięcia równa 0,7 em, 

Nanra: FP — siła w kG, powodująca ugięcie o f = 0,7 cm. 
Prezenia odpowiadające przyjętemu ugięciu, obliczano według wzoru: 

36 
= . i 9 

b +h? PkG/em 

gg ane wyniki nie uwzględniają wahań wilgotności próbek zamy- 
W zwi SIĘ w przedziale wilgotności 10—209/. 

ley} azku z tym, że obliczanie wartości E i wartości 6 oparto na kry- 
ię „, Stałej strzałki ugięcia, nasuwa się przypuszczenie, że wnioskowa- 

niz ca wie wartości E i wartości c powinno prowadzić do zbież- 
IKOW, | 

  

13.  



Analiza statystyczna zebranych wyników (tab. 9) wykazuje, że długość 
okresu sezonowania i zabieg parowania wpływają na wartość modułu 
sprężystości. Obrazują to wartości przeciętne z wykresu (ryc. 4). Wynika 

Wyniki analizy zmienności modułu sprężystości gietnej 
(poza granica proporcjonalnosci) 

  

Suma Liczba 
Zmiennosci , kwadra- st. swo-- 

tów _. body 
| 

długości sezonowania 143837 
nieścisłości I 259869 

parowania 1077 

diug. sezon. X parow. 44096 — 
nieścisłości II 45027 | 

zmienność całkowita 499906 | 

| 

  

Tabela 9 

S i 
m ae Е Fou, Ви 

7 ra ' | 

a ma po 

28767  3,98** 2,48 3,08 

1219 | | 

| 1077 . 5,66** 4.11 1,39 

_ 8819 7,05** 2,48 3,58 
| 1251 - 

z nich, że moduł sprężystości giętnej drewna nieparowanego 1 parowancgo 
wykazywał różne wartości w poszczególnych fazach sezonowania. Ponie- 
waz charakter zaobserwowanych zmian nie wykazuje stałej tendencji, 
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Ryc. 1. Zmiany modłułu sprężystości 
przy zginaniu statycznym drewna 
sezonowanego (przy stałej strzałce 

ugięcia f = 0,7 cm) 

sięcznym sezonowaniu) do ponad 30%. Zjawisko to wskazuje na 
nujący wpływ wysokiej wilgotności na przebieg i wyniki Pro wu 
wania; w drewnie o dużej wilgotności skutki parowania zaryso 
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nasuwa się przypuszczenie, 7 

obserwowane zmiany można przy” 
pisać w znacznej mierze zmie 
ności osobniczej drewna, przezna” 
czonego do wyrobu próbek. Omo” 
wiony materiał nie daje Po" 
staw do sprecyzowania wniosku 
o wpływie sezonowania na przy” 
datność drewna do obróbki SK 
ciem. ; 

Dla zbadania wpływu Aki 
nia na badaną własność drew 
przeprowadzono dodatkową ma 
ze, której wyniki zestawi0n? 

tab. 10. Potwierdzają one wido oh 

пу z zestawienia przecie i 
fakt, że parowanie obniża na 
moduł sprężystości giętnej dre nia 
o ile okres jego SEZONOWE 

przed parowaniem nie prz ti 
cza 5 miesięcy. Obniżenie mo 

wa” 
wynosi w tym okresie SO 0445 
nia przeciętnie 5—6%0, 4° 1 mie- 
w skrajnym przypadku (po domi- 

su pare” 
ją SIĘ



Tabela 10 

Moduł sprężystości giętnej z różnych faz sezonowania 

(wpływ parowania) 
  

  

Różnice modułu sprę- 

Długość ” żystości drewna niepa- Błąd to Prawdopodobieństwo 

sezono- rowanego i parowanego| różnicy empi- AB 

wania w fazach sezonowania kG em- ryczne przypadkowości 

10-KG/cm? 

l 263,0** 50,0 5,26 0,0000 
3 31,7" 15,8 2,01 0.0455 

4 33.5 35,4 0.95 0,3173 
) 40,0* | 15,8 2,53 0,0124 

0 21.7 _ 161 1,30 0,1936 
p | —8.1 15.8 | 0,51 | 0,6171 

W sposób intensywny, prowadząc do dużych zmian w module spręży- 
stości. W drewnie dłużej sezonowanym, a więc o mniejszej wilgotności 
(począwszy od 3 miesiąca sezonowania) wpływ parowania jest słabiej 
żalysowany, a różnice modułu sprężystości są stosunkowo nieznaczne. 
Dalszą konsekwencję tego zjawiska stanowi mniejsza sztywność wygię- 
ych elementów, o ile gięciu pod- Ce 
aj€ sie drewno niesezonowane PCH 

      
  
  

              

podaną powyżej hipo- 
ve Tobocza, ze analiza wartości 

ki u. Przy założeniu stałej strzal- 
sIęcią prowadzi do zbliżonych 

со
 S   

lub krétko sezonowane. Е 5005 то --- Prog > 8 raj a 

modu naogiczny sposób jak dla © | —Jrewno parowane | wart | Sprezystosci układają się а 1200 —^ rT — 
stat 08C1 naprężeń przy zginaniu 5 4 | a 
ste yeznym (przy tej samej Ć \ | 

ałce ugięcia), Ze względu na = 700 \ 
ic Sdność miejsca pomijam wy- Z 

cam ię 9, tatycznej i ograni | Raggy 
średnich * do podania wartości N 
odnośn hi ryc. 5. Porównanie = 
twierdzą tablic i wykresów po- о 900 

5 
=                       aa 700 

styen gt TR OSE Analiza  staty- / | 2 3 4 3 6 7 
ności pbejmujaca badania udar- Dluność nkresu sezonowania mies. 
Podstaw (cwną x doświadczenia Ryc. 5. Zmiany naprężeń przy Zgi- 

do wniosk, €go (tab. 11) prowadzi naniu statycznym drewna sezono- 
SKU, Że zarówno zabieg se- wanego (przy stałej strzałce ugięcia 

nowa 5 f = 0,7 cm) nie wą Jak i zabieg parowania ue 
cowanie Wada na udarność drewna. Wniosek ten modyfikują wyniki opra- 

ują on statystycznego dla doświadczenia kontrolnego (tab. 12); wyka- 
| сот udowodniong różnicę wyników otrzymanych w początkowej 

Nią ko wej fazie sezonowania. Wartości średnie (ryc. 6) dla doświadcze- 

“Sntrolnego wykazują niższą udarność drewna nieparowanego po 

1



Wyniki analizy zmienności udarności 

  

Ta bela ll 

          
      

    
    

  

    

  
      

  

    

  

    
  
  

  
    

  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

(doswiadczenie podstawowe) 

Suma Liczba | Średn; | 
Zmienności kwadra- | st. swo- k wadrat Fo Ро 05 Foo 

tów body — wacra 

długości sezonowania 0,8965 6 0,1494 1,01 2,28 _ 
niescistosci I 7,8570 23 | 0,1482 naa i. | _ — — 

parowania | 0,0093 L | 0,0093 — — 1 
dług. sezon. X parow. | 0,1602 | 6 — 0,0267 1,71 2,25 — 
nieścisłości II | 0,8248 53 0,0156 
- - ом | 0) 

zmienność całkowita | 9,7478 | 119 — - 
| 

ТаЪе[а 12 

Wyniki analizy zmienności udarności 

(doświadczenie kontrolne) wa 

Suma _ Liczba 5 , 
Zmiennosci kwadra- | st. swo- к redni Fo Fo 05 Foo 

tow body | <wadrat a 5 

powtórzeń 1,1329 9 0,1259 4,11** | 2,27 3,17 

długości sezonowania 0,2190 1 0,2190 7,16* | 4,22 7,12 

parowania 0,0010 1 0.0010 — — ga 
dług. sezon. X parow. 0,0436 1 0,0436 1,42 4.22. 
niescistosci 0,8251 27 0,0306 |. 

zmienność całkowita 39 | 

/(-miesięcznym sezonowaniu (o około 80/0). Wobec dużej zmienno 

2,2216     
ści ba” 

prze” danej cechy wyniku tego nie można traktować jako wystarczającć ag. 
konywającego i nie można przejść do porządku nad wynikami 
czenia podstawowego. 

Z, powyższego wynika, że udarność nie ulega trwałej 
wem parowania. Przeprowadzone badania nie dają podstaw 
wania o wpływie sezonowania na badaną własność. | 
Ciężar właściwy. Wyniki analizy statystycznej ciężaru 

wego (tab. 13) dla doświadczenia podstawowego (tab. 14) 1 
; . . . . . . a 

nego wykazują, że sezonowanie trwające do 7 miesięcy oraz F 
uplastyczniające nie zmieniają ciężaru właściwego drewna w S!a 

ianie pod | wpły” 

właści” 
kontrol- 
rowanić 

nie abso 
o tym" lutnie suchym. Obrazujące to wartości przeciętne (ryc. 7) ŚWIAdCZE io we 

ze w trakcie obu tych zab 
o praktycznym znaczeniu. 
Barwa drewna. Optyczne obserwacje dotyczace zabar a 

na nieparowanego i parowanego przeprowadzono w poszczególn) 
sezonowanla. 
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legów w drewnie nie zachodzą zmiany 

og drew 
rwienia dr 

=



  

Obserwacje drewna nieparowanego dowodzą, że w trakcie sezonowania 
jego barwa ulega nieznacznej zmianie. Drewno sezonowane przez 1 miesiąc 
jest białawe; w sezonowanym przez r miesięcy pojawia się odcień żółty. 
Wpływ parowania na zabarwienie drewna zależy od długości okresu 

uprzedniego sezonowania i bieżącej wilgotności drewna. Drewno sezono- 
wane przez okres 1 miesiąca po parowaniu przybiera barwę czerwono- 
brunatną; sezonowane przez 2—4 miesięcy ulega nieznacznemu Sciemnie- 
niu, a sezonowane dłużej nie zmienia barwy pod wpływem parowania. 

  
    

      

  

  

          

  

      
  

      

  

  
  

  

K/em’ 
A) ~-——_----------—- q/cm 

080071 1 rT 
100 | 

a 
0,90 0700 

o 
| | 

С | Pot | 
S 080 > | | | | Z 5 0600 + А 

Z Sa 
0,70 > | 

8 oo +0-- — Drewno naturalne S 050 — LI 
060 >—- = © — grewno parowane -.. _ “enna same — Lm. o. | © — /fewno parowane | р —Orewn0 p oswiadczenie konirolne Doświadczenie kontrolne 
050 ООО 0400 es ee ee 

I 2 3 4 5 8 7 2 9.4 5 6 7 
Ulugość okresu sezonowania mie$. Olugość okresu sezonowania mves. 

RYC. т. zmiany ciężaru właściwego Ryc. 6. Zmiany udarności drewna 
drewna sezonowanego sezonowanego 

Tabela 13 

Wyniki analizy zmienności ciężaru właściwego 

(doświadczenie podstawowe) 

    

  

  

  

  

NĄ z a 

2m; Suma ' Liczba — redni | 

mennosci kwadra- st. swo- a Fo Fos Fo 0i 

: kwadrat 
—_ tow body 

dugości 5 NE | | | | 
nieśnici czonowania _ 0,013081 6 —0,002180 1,26 | 2.26 — 

—Usłości I | 0,100156 58 = = 0,001727 | | 

Dar | o oe и | 

dug 8 ’ 0,000038 1  9,000038 — | — | — 

nieś a X parow. 0,001434 6 0,000239 — | == — 

9081 II 0,019328 58 0,000333 | | 

mienn, 2 - "ma papa ОИ "=" 
Nność całkowita 1,134037 129 | | 

"— Sy] siwą ; s 

11 17



"Tabela 14 

Wyniki analizy zmienności ciężaru właściwego 

(doświadczenie kontrolne) 
  

— ——-——ж— m ———- 
  

            
    
        

          

  

| Suma Liczba | | 
Zmienności _ kwadra- | st. swo- | ROGI Fo | Fo 05 | Fo at 

tów | body | wadra 
SE — | | — 

powtórzeń 0,126750 9 0,014083 | 83,33** | 2.27 3,17 
długości sezonowania 0,000148 1 0,000148 — | — | — 
parowania 0,000133 l 0,000133 — -- — 
dług. sezon. x parow. 0,000001 1 0,000001 — — — 
nieścisłości 0,004567 27 0,000169 | | 

| | 
zmienność całkowita 0,131599 39 | | 

| | 
  

Zmiana wilgotności łat meblowych w czasie 
parowania uplastyczniającego. Parowaniu uplastyczniają- 
cemu poddawano drewno z różnych faz sezonowania; miało ono postać 
łat o przekroju poprzecznym 32 X 40 mm. Parowanie przeprowadzano 
w atmosferze pary wilgotnej o nadciśnieniu 0,5 atn; czas parowania wy- 
nosił 1 godzinę. 

Zachodzące podczas parowania zmiany średniej wilgotności łat obrazują 
wartości przeciętne z tab. 15. Świadczą one, że drewno krótko sezonowane, 

  

  

  

  

  
  

              

Tabela 15 

Wilgotność łat przed parowaniem i po parowaniu 

(styczeń — lipiec 1956 r.) 
> ива. PRE —_ O M == 

Długość | | | | | | 
sezonowania | 1 | 2 3 4 5 6 | 7 
W miesiacach | | | 

faza obróbki Wilgotność łat (0%) 
NA И - CZENIE _ 

przed parowa. 93.9** 53.2** | kk | niem , , 46,2 21,1 17,4 13,6 ‚ 15,6 
| | a SAM o - 

po parowaniu | 60,7 | 37,5 _ 46,4 29,9 17,8 14,8 18,2 
i   

O wilgotności przewyższającej 50%/, uległo podsuszeniu w trakcie paro- wania; drewno o wilgotności ok. 450/, praktycznie nie zmieniło swej wil- gotności, zaś łaty powietrzno-suche nawilżały się nieznacznie. Wraz z róż- nym zachowaniem się drewna podczas parowania idzie różnorakie kształ- towanie się rozkładu wilgotności w łatach. W łatach wysychających pod- czas parowania spadek wilgotności zachodzi od wewnętrznych ku przypo- wierzchniowym warstwom drewna; w łatach nawilżających się spadek wligotności ma kierunek odwrotny. 

18



Zbiorcze zestawienie wniosków Tabela 16 

  

      

  
  

    

  

  

Badana Wpływ 

własność |—— — — „ - 
drewna sezonowania parowania uplastycz- 

niającego 

Wytrzyma- Nie wpływa Obniża wytrzymałość o 

łość na ścis- 5—10%, w przypadku 

kanie po- | drewna. sezonowanego 

dłużne Ruts 

Wytrzyma- Nie wpływa 

lość na roz- 

ciąganie po- 

dłużne Rg;; 
MM Moce 
  

  
| 

Nie wplywa 

| 

 trzymałości krótko se- 
| 

Wytrzyma- Doświadczenie pod-| 
łość na zgi- | stawowe: nie wpły- 

nanie sta- wa. 
tyczne Doświadczenie kon- 

Rgir trolne: 7-miesieczne |       ' sezonowanie  pod- 
wyższa wytrzyma- 

 łość o ok. 10/4 

———___ 
    

Modul spre- Nie wyjaśnione 
żystości | 
giętnej E i | 

naprężenia | 

przy zgina- | 

niu statycz- 
nym 6 

=
=
=
.
 
—
 

' nym przez 3—5 miesie- 

nie wpływa 

przed obróbką przez 6 

i 7 miesięcy (wilgotność. 

ok. 150%). Na drewno — 

krócej sezonowane, o. 

  
wyższej wilgotności — | 

Uwagi 

— — — A —_ 
  

| 

| 
| 
| 

| 

Znaczna zmienność 

-_osobnicza próbek 

Doświadczenie podsta- 

wowe: obniżenie wy- 

            zonowanego, podwyż- 

szenie wytrzymałości 

długo sezonowanego 

drewna. Doświadczenie. 
| kontrolne: nie wpływa. 

Znaczna zmienność 

osobnicza próbek. Roz- 

bieżność wyników z do- 

świadczenia podstawo- 

wego i kontrolnego 

uniemożliwia wniosko- 

wanie, wskazując na 

konieczność przeprowa- 

| dzenia badań uzupeł- 

| | 

| | 
| Obniża moduł зрге-- 

żystości giętnej i naprę-, 

żenia przy zginaniu sta- 

tycznym: o 30—35% — 

w drewnie sezonowa- 

nym przed obróbką 

przez 1 miesiąc (drew- 

no Świeże), o 5—7% — 

w drewnie sezonowa- 

cy (wilgotność przed 

parowaniem 40—209/,). 

Nie wpływa — w przy- 

padku drewna sezono- | 

wanego 6 i 7 miesięcy 

  
o wilgotności poniżej 

20% ‚| 

niajacych 

(ciag dalszy na str. 20) i 
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(ciąg dalszy tab. 16) 
  
  

    

  
  
    

  

  
  

  

| 

Badana (| Wpływ 
własność АА | = Uwagi 
drewna | , ' parowania uplastycz- 

sezonowania = niającego 

az | 

Udarność Doświadczenie pod- | Nie wpływa Znaczna zmienność 

U;5 stawowe: nie wpły- osobnicza próbek. Prze- 

wa. Doświadczenie prowadzone badania 

kontrolne: po 7 mie- nad wpływem sezono- 

sięcznym sezonowa- wania nie wyjaśniły 

niu obniżenie udar- zagadnienia; koniecz- 

ności o ok. 8% | ne przeprowadzenie 

' badań uzupełniających 

Ciężar "Nie wpływa Nie wpływa 
właściwy Yo 

  

        

Drewno  sezonowane 

przez: 1 miesiąc — 

zmienia barwę na czer- 

wono brunatną, 2—4 | 

miesięcy (o wilgotności 

przed parowaniem 50— 

20%) — nieznacznie 

ciemnieje, dłużej sezo- 

nowane (o wilgot. po-- 

niżej 20%) — nie zmie- 

nia barwy 

Barwa W trakcie sezonowa- 
nia biaława barwa 

nabiera odcienia żół- 

tego 

  
| 
| 

  

  

WNIOSKI KOŃCOWE 

1. Proces 7 miesięcznego sezonowania nie zmienia, praktycznie rzecz 
biorąc, przydatności drewna do celów giętarskich. 

2. Zabieg parowania uplastyczniającego zmienia w pewnym stopniu nie- 
które własności mechaniczne drewna. Zaobserwowane zmiany o trwa- 
łym charakterze są na ogół niewielkie, wobec czego mogą nie być brane 
pod uwagę w produkcji przemysłowej. Jedynie moduł sprężystości giętnej 
ulega znacznemu obniżeniu wskutek parowania drewna o wysokiej wil- 
gotności. 

3. Parowaniu krótko sezonowanego drewna towarzyszy zmiana barwy; 
dla zabezpieczenia drewna należy je sezonować do osiągnięcia wilgot- 
ności na poziomie około 20%. 

4. Parowanie łat wykazujących wilgotność powyżej 45%/0 jest — z ener- 
getycznego punktu widzenia — nieracjonalne, gdyż w tym przypadku zu- 
żywa się część doprowadzonego ciepła na podsuszenie drewna zamiast na 
jego uplastycznienie. | 

5a. Łaty meblowe wyrobione z podobnych drzew, pochodzących 
z tego samego drzewostanu, wykazały dużą zmienność osobniczą. 
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W warunkach przemysłowych zmienność osobnicza łat musi być większa 
wskutek pochodzenia drewna z różnych części kraju, z różnych warunków 
siedliskowych i z różnych drzewostanów. 
Przeprowadzone badania wykazały, że losowe pobieranie łat obciąża wy- 

niki błędem wynikającym ze zmienności osobniczej. Z tego względu ba- 
dania prównawcze należy opierać na zasadzie tożsamości łat (próbki wy- 
robione z tej samej łaty), a nie na zasadzie analogii losowo wybranych 

łat. 
5b. Przy tej samej strzałce wartości ugięcia modułu sprężystości giętnej 

oraz naprężeń przy zginaniu statycznym układają się w analogiczny spo- 
sób. Wnioski oparte na tych badaniach prowadzą w obydwu przypadkach 
do zbieżnych wyników. 
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Краткое содержание 

Автор исследовал влияние сезонвэго выдерживания и увеличения пластичности пу- 

тем обработки паром на постсянное изменение некоторых механических и физических 

свойств буковой древесины. Огыты проводились в течение 7-месячного сезонного вы- 

перживания. С пелью увеличения пластичности через каждый месяц проводилась J6- 

работка влажным паром под давлением 0,5 атм. з течение | часа. 

Результаты опытов и их статистический анализ приводят к следующим выводам: 

1. Сезонное выдерживание не влияет на сопротивление, на продольное сжимание. на 

продольное растяжение и удельный вес древесины. Определение влияния сезонного 

21



выдерживания на сопротивление, на статический изгиб, на модуль гибкой упругости и 

напряжение при статическом изгибе, а также ударный изгиб требует проведения даль- 

нейших исследований. 

2. Во время сезонного выдерживания беловатая окраска древесины приобретает жел- 

тый оттенок. 4 

3. Увеличение пластичности путём обработки паром не вызывает изменений соиро 

тивления древесины на продольное растяжение, на ударный изгиб и удельный вес. B pe- 

зультате обработки паром наблюдается постоянное уменьшение сопротивления на про- 

дольное сжимание в случае, если древесина выдержана 5 месяцев, а до обработки имс- 

ла около 15 8/, влажности, а также снижение модуля гибкой упругости и напряжений 

появляющихся во время статического изгиба древесины сезонно выдержанной мень- 

ше 6 месяцев (влажность перет обработкой — больше 20%). Определение влияния од- 

работки паром на постоянные изменения сопротивления, на статический изгиб требуег 

проведения дополнительных исследований. 

4. По мере уменьшения влажности влияние обработки паром на изменение цвета 

ae уменьшается и исчезает при обработке древесины влажностью мень- 

е 20%. | 

— Собранный цифровой материал показывает что принимая практически сезонное вы- 

держнвание не изменяют. пригодности древесины для гнутья. Процесс обработки паром, 

увеличивающий пластичность, изменяет устойчиво некоторые механические свойства 

древесины; эти небольшие изменения (за исключением модуля упругости изгиба) 

не имеют существенного значения для промышленного производства. 

Для энергетически экономного проведения процесса обработки паром необходим © 

древесину до обработки подсушивать, так чтобы влажность её не превышала 35%. Для 

того, чтобы укрепить естественную краску подсушивание нужно вести ло достижения 

20% влажностн. 

Summary 

The author observed how seasoning and steaming for plasticizing purposes caused 

lasting changes of some mechanical and physical properties in beech-wood. Investi- 

gaticns were conducted in the course of seven months seasoning with plasticizing 

treatment by surplus moisture steam at superpressure of 0,5 atm. during one 

hour, at 1 month intervals. 

Investigation results and statistical analysis thereof lead to the folowing: con- 

clusions: 

1) Seasoning has no effect upon longitudinal compressive and tensile strengths, as 

well as upon specific gravity. Further investigations are required in order to de- 

termine the influence of seasoning upon static bending strength, modulus of bending 

flexibility and tension by static bending, as also upon impact strength. 

2) In the course of seasoning the whitish colour of wood is tinted with a yellow 

shade. | 

3) Neither the longitudinal tensile and impact strength nor the specific gravily 

is affected by steaming wood for its plasticizing. Steaming causes permanent les- 

sening of longitudinal compressive strength when wood with moisture content 

at about 15°/,, before processing, is subject to seasoning for over 5 months. Also 

lowering of modulus of bending flexibility and of tension implied by static bend- 

ing of wood (with moisture content at over 20%, before processing) occurs when 

seasoning lasts less than six months. Supplementary investigatinons are required 
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to determine the effect of steaming upon permanent change in static bendig 

strength. } 
4) The discolouring (darkening) influence of steaming lessens with diminishing 

mosture content, stopping completely when moisture content of processed wood 

falls below 205... 

Collected data indicate that from practical viewpoint the usefulness of beech-wood 

for bending purposes is not affected by seasoning. Plasticizing treatment affects 

permanently certain mechanical properties of wood, changes implied (except the 

modulus of bending flexibility) are insignificant with no greater importance for 

industrial manufacture. 

For satisfactory results processed wood should undergo pre-drying  tre- 

atment to reduce its moisture content below 45°), for preserving the natural 

colour of wood the moisture content should be reduced to about 20%, by pre-drying.


