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WSTEP 

T ermin reologia jest już dzisiaj znanym pojęciem stosowanym w nauce. 

Powstanie jego datuje się od roku 1928, w którym G. W. Scott 

В] a 1 r opublikował w Wielkiej Brytanii „Wstęp do reologii przemysło- 

wej . 
W Stanach Zjednoczonych reologia została uznana w 1928 r. za galez 

fizyki zajmującej się odkształcaniem i płynięciem materiału. W roku 

tym powstało „Society of Rheology’ (Towarzystwo Reologiczne) 

1 „Journal of Rheology' (Czasopismo Reologiczne) (11). 

Z biegiem czasu reologia wyodrębniła się w osobną gałąź nauki w wy- 

niku konieczności zwrócenia bacznej uwagi na odkształcenia materiałów 

występujące w czasie ich użytkowania. 

Według Rainera reologia jest nauką o płynięciu i odkształcaniu 

materiałów. W zagadnieniach reologicznych interesują nas nie ruchy ciał 

jako całości, lecz ruchy jednych cząsteczek, tworzących, ciało względem 

innych (10, 11). 
Reologia powinna odpowiadać na pytanie, jakie są odkształcenia i na- 

prężenia w danym punkcie rozważanego materiału, w określonej chwili, 

przy znanych parametrach wpływów zewnętrznych i znanej historii wpły- 

wów zaistniałych uprzednio. 

OGÓLNY STAN DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH 

DREWNA 

Niemal wszystkie dotychczasowe prace dotyczące mechanicznych wła- 

sności drewna opierają się na założeniu, że drewno można zaliczyć do 

materiałów sprężystych. Zależność między naprężeniami a odkształce- 

niem drewna wyraża się zatem w postaci wykresu przedstawionego 

na ryc. 1. 

_ Linie ilustrujące zależność pomiędzy naprężeniami i odkształceniami 

przedstawione na ryc. 1 składają się, jak widać, z dwóch wyraźnie roz- 

, graniczonych części typowych dla materiałów sprężystych. 
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Część prostolinijna zawarta jest pomiędzy punktem zerowym 
a granicą proporcjonalności, w obrębie której: 

a) odkształcenia są w przybliżeniu proporcjonalne do naprężeń, tj. 
czynią zadość prawu Hooke'a; 

b) odkształcenia trwałe są (zwłaszcza poniżej granicy sprężystości) 
znikomo małe i nie mają praktycznego znaczenia. 
Część krzywolinijna zawarta jest pomiędzy granicą pro- 

porcjonalnosci a naprezeniem niszczącym, w obrębie której: 
a) odkształcenia przyrastają intensywniej niż naprężenie; 
b) odkształcenia trwałe są stosunkowo duże i nabierają praktycznego 

znaczenia. 
Ze względu jednak na to, że w praktyce materiałów sprężystych nie 

użytkuje się zazwyczaj przy naprężeniach wykraczających poza granicę 
proporcjonalności, przeto przytłaczającą więk- 

7 szość badań dotyczących zależności pomiędzy 
naprężeniami a odkształceniami materiałów 
sprężystych odnosi się jedynie do naprężeń 
leżących poniżej granicy proporcjonalności. 

Niemal wszystkie badania poświęcone od- 
2 ksztatceniom drewna stosuja metody typowe 
J dla materiałów sprezrstych, tj. metody zakta- 

+§ daiace, ze kazdemu naprezeniu (6) odpowiada 
tylko jedno przejściowe lub trwałe odkształ- 

3 „ cenie (e) bez względu na czas trwania (t) tego 
/ naprezenia. 

W wykresach o/e podanych dla drewna wy- 
| stępuje tym samym pojęcie czasu trwania na- 

2 -ós! preżeń. które przy rozpatrywaniu własności ma- 
teriałów plastycznych ma podstawowe znacze- 

    

  
Ryc. 1. Wykres zalez- 2. nie. 
ności między napreze- p . . . 
niami a odksztatceniami Doświadczalnie stwierdzono, że wytrzyma- 
dla drewna podczas roz- łość drewna w dużym stopniu zależy od czasu 
ciągania i ściskania: 1— działania siły obciążającej. 

kierunku | promieniowym, „Aollmann podaje (6), że wraz ze skróce- 3 — w kierunku stycz. Niem czasu obciążenia wytrzymałość na zgi- 
nym nanie drewna wzrasta, a mianowicie wytrzy- 

małość długotrwała przy działaniu siły obcia- 
żającej do 2 lat wynosi tylko 0,5—0,7 wytrzymałości doraźnej (przy ob- 
ciążeniu trwającym 1—5 minut), natomiast wytrzymałość dynamiczna 
wynosi aż 1,3—1,7, wytrzymałości dorażnej. 

Badania Leontiewa (9) wykazały, że pod wpływem długotrwałego 
obciążenia drewno odkształca się. 

Chuchriańskij (3) podaje, że odkształcenia te występują w drew- 
nie przy obciążeniach poniżej jak i powyżej granicy proporcjonalnoscl. 
Armstrong (1) na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzil, 

że belki z drewna jesionowego pod wpływem stałego obciążenia odkształ- 
cają się przez okres co najmniej roku. Wzrost odkształceń belek z dre- 
wna świeżego był początkowo dwukrotnie większy niż w belkach z dre- 
wna suchego. Odkształcenia po rocznym okresie działania stałego obcią- 
żenia osiągnęły wartość od 3 do 5 razy większą od odksztąłceń uzyska- 
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nych w chwili obciążenia. Prawie połowa odkształcenia pozostała jako 

 irwałe odkształcenie plastyczne. 
-'_ Odkształcenie występujące w drewnie przy zachowaniu niezmiennej 

wilgotności określa się terminem „pełzania' (2). 
" Grossmann i Kingston (4, 5) podają, że przy zachowaniu 

trwałych odkształceń (6) w drewnie obciążonym siłą (P) pod wpływem 

czasu (t) występuje relaksacja napręzeń (0). Pod pojęciem relaksacji na- 

prężeń określają samorzutny zanik naprężeń powstałych w drewnie pod 

wpływem jego obciążenia. 
Ławniczak (7, 8) stwierdził, że naprężenia powstałe w drewnie 

podczas jego zginania ulegają relaksacji pod wpływem zmiany wilgot- 

ności drewna w granicy do punktu nasycenia włókien. Wartości współ- 

czynnika relaksacji są uzależnione szczególnie od wilgotności początko- 

wej drewna i temperatury środowiska nawilgacającego lub suszącego 

drewno. Podczas suszenia beleczek bukowych poprzednio parowanych 

stwierdzono, że wartość relaksacji naprężeń jest uzależniona od warun- 

ków stosowanych w czasie uprzedniego parowania drewna. Wraz ze 

wzrostem czasu parowania i ciśnieniem pary wzrasta wartość relaksacji 

naprężeń. Proces relaksacji naprężeń ma charakter ograniczony, gdyż 

w żadnym przypadku naprężenia nie uległy zupełnemu zanikowi. Trwałe 

odkształcenie plastyczne w postaci strzałki ugięcia pozostałe po zakoń- 

czeniu procesu relaksacji naprężeń są w przybliżeniu proporcjonalne do 

wartości relaksacji naprężeń wyrażonej w procentach naprężeń począt- 

kowych. Stąd wynika, że relaksacji ulegają tylko naprężenia przejęte 

w czasie obciążania drewna przez plastyczne elementy budowy drewna 

oraz, że naprężenie przejęte przez elementy budowy drewna zachowu- 

jące podczas zmiany wilgotności i temperatury własności sprężyste nie 

ulegają relaksacji. 

WŁASNOŚCI DREWNA W ŚWIETLE SCHEMATÓW REOLOGICZNYCH 

Dla rozpatrzenia wzajemnie zazębiających się w drewnie własności 

sprężystych i plastycznych oraz wynikającej stąd roli czasu trwania na- 

prężeń można się posłużyć uproszczoną, a równocześnie przystępną 

i wielce poglądową metodą schematów reologicznych. 

Podstawą schematów reologicznych jest szereg wzajemnych kombina- 

cji elementu sprężystego w postaci sprężyny doskonale elastycznej i ele- 

mentu plastycznego w postaci tłoka poruszającego się w cylindrze zawie- 

rającym lepką ciecz (ryc. 2). 
1. Materiały idealnie sprężyste przedstawione na 

ryc. 2(a) symbolem sprężyny odkształcają się przy obciążeniu (do 
granicy proporcjonalności) zgodnie z prawem Hooke'a. Odkształcenia ich 
są wiec jedynie zależne od wielkości naprężeń, a niezależne 
od czasu trwania naprężeń (t), co wyraża wzór: 

Funkcja e = f(t) jest w tym przypadku stała i wykres jej jest w ukia- 
dzie współrzędnych €/t prostą równoległą do osi odciętych (ryc. 3 — 
linia A). 
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ba 2. Materiałyidealnieplastycz- 
ne przedstawione na ryc. 2(b) symbolem 
tłoka poruszającego się w lepkiej cieczy wy- 
kazują odkształcenie wprost proporcjonalne 
do ich czasu działania (t). Szybkość narasta- 
nia odkształceń w czasie jest w tym przy- 

Ty padku tym większa, im mniejsza jest lepkość 
materiału (n), co wyraża wzór: 

  

  
    

t'o 
с e —— 

N 
7 

  Wykresem funkcji ¢ = f (t) jest w układzie 
= —-- współrzędnych e/t linia prosta przechodzą- 

ca przez początek układu nachylenia pod W
W
 
W
W
I
 

  
    

  

  
    

pewnym kątem do osi odciętych (ryc. 3 — 
__ —. Пила В). 

| | | L__—_ 3. Materiały częściowo spre- 
‘ żyste i częściowo plastyczne 

—L_ można przedstawić symbolem sprężyny ze- 
spolonej z tłokiem poruszającym się w cylin- 
drze. W rachubę wchodzą tutaj jednak dwa 

Ryc. 2. Zespoły reologi- różne sposoby zespolenia sprężyny z tłokiem, 
czne symbolizujące ma- a mianowicie zespolenie szeregowe przedsta- 
ates 18 ddealnia ple: wione na ryc. 2(c) i zespolenie równoległe 

styczne, c — spyężysto- przedstawione na ryc. 2(d). 
plastyczne według Max- Przy szeregowym zespoleniu 
wella, d — sprężysto-pla- 
styczne według Voigta sprężyny (model Maxwella) pod wpły- 

wem naprężenia nastąpi natychmiastowe 
sprężyste odkształcenie wywołane rozcią- 

gnięciem sprężyny, po czym nastąpi powolne nieodwracalne płynięcie 
tłoka. W= przypadku tym występuje zsumowanie się odkształceń sprę- 
żystych i plastycznych w myśl wzoru: 

Е — CH — ем — 9 a. 

E 7 
Wykresem funkcji e =f(t) jest w układzie współrzędnych ¢/t linia 

prosta nachylona pod pewnym kątem do osi odciętych, lecz nie przecho- 
dząca przez punkt współrzędnych (0;a.6) (ryc. 3 — linia C). Prosta ta 

Ryc. 3. Schemat narastania odkształ- 
cen w zależności od czasu dziatania 
naprężeń: A — odkształcenia mate- 
riałów idealnie sprężystych, B — 
odkształcenia materiałów idealnie 
plastycznych, C — odkształcenie ma- 
teriałów sprężysto-plastycznych przy 
przyjęciu modelu Maxwella, D — 
odkształcenia materiałów sprężysto- 
plastycznych przy przyjęciu modelu 

Voigta 
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przechodzi w tym przypadku przez punkt «a*6 i wyraża to odksztal- 
cenie sprężyste, jakie powstało natychmiast po obciążeniu materiału, tj. 

w czasie t = 0. Jeżeli po upływie czasu (t) usunie się siłę rozciągającą 

nastąpi natychmiastowy powrót odkształcenia sprężystego wskutek skur- 

czenia się sprężyny do poprzedniej długości, pozostanie natomiast trwałe 

odkształcenie wywołane zmianą położenia tłoka. 

Przy równoległym zespoleniu sprężyny z tło- 

kiem (model Voigta) odkształcenia zespołu mają oczywiście przebieg 

odmienny. Nie nastąpi tu wcale natychmiastowe całkowite odkształcenie 

odpowiadające przyłożonemu obciążeniu, gdyż ruch sprężyny jest hamo- 

wany oporem cieczy i bezwładnością tłoka, wskutek czego sprężyna bę- 

_ dzie się powoli rozciągać. Ruch tłoka pojawia się natychmiast po obcią- 

-żeniu zespołu i to z szybkością początkową 7 Szybkość ta zbliża się 

jednak asymptomatycznie do wartości zero, a to w miarę, jak napręże- 

nia z tłoka przenoszą się na równolegle połączoną z nim sprężynę. Naprę- 

żenie oddziałujące na tłok równa się więc różnicy między całkowitym 

naprężeniem oddziałującym na zespół, a naprężeniami oddziałującymi 

na sprężynę. Funkcja e = f(t) przybiera wówczas postać odpowiadającą 

równaniu: 

de 077€R' E o — Е}. t i 

dt 7 "Е 

Wykresem tej funkcji jest krzywa przedstawiona na ryc. 3 oznaczona 

litera D. 

Uzyskane odkształcenie jest całkowicie odwracalne, gdyż po usunięciu 

siły rozciągającej nastąpi kurczenie się sprężyny. Kurczenie się spręzyny 

jest powolne, gdyż w tym przypadku 
wvstępuje hamowanie w kierunku 

odwrotnym spowodowane bezwładno- a b С а > 

+H 

  

ścią tłoka. W układzie tym nie ma 
odkształcenia trwałego. Układ ten 

określa się jako układopóźnio- 
nej sprężystości. 
Omówione dotychczas sposoby po- 

łączeń poszczególnych elementów _ a 

symbolizujących materiały sprezyste - — 

i plastyczne nie wystarczają jeszcze L - | 

do dostatecznego naświetlenia zacho- — 

wania się drewna. ’ L 

Zachowanie się drewna 
najlepiej odzwierciedla 
układ reologiczny złożo- 
ny z trzech dotychczas 

omowilony ch © lementów, Ryc. 4. Zespół reologiczny układu 
a mianowicie: elementu połączonych elementów: a — przed 

sprężystego, elementu działaniem naprężeń, b — podczas 
plastycznego i układu działania naprężeń, c — natychmiast 

. xs | "PF , po usunięciu naprężeń, d — po pew- 
sprężystości 0Opoźnionej nym okresie od chwili usunięcia na- 
(ryc. 4). prężeń 

  

    

                    
  

        

          
  

  

  
          

     



W tym przypadku odkształcenie składa się z natychmiastowego odkształ- 
cenia sprężystego zanikającego powoli po usunięciu naprężenia i odkształ- 
cenia trwałego powstałego wskutek płynięcia nieodwracalnego. 

Całkowite odkształcenie wynosi: 
—t , тн 

Е ЕР 7) 

W tym przypadku wykres funkcji e = f(t) w układzie współrzędnych 
e,t przedstawia ryc. 5. Składa się z odcinka prostej OA obrazującego 
natychmiastowe odkształcenie sprężyste oraz z odcinka krzywej AC obra- 
zującego odkształcenie sprężystego opóźnienia i odkształcenie plastyczne. 

Po usunięciu siły rozciągającej w czasie t, odkształcenie sprężyste 
ulega zupełnemu zanikowi (odcinek prostej CD), odkształcenie sprężystego 
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Czas > 
Ryc. 5. Schemat odkształcania się у o Czas w minutach 
w czasie zespołu reologicznego przed- 

stawionego na ryc. 5: t. — moment Ryc. 6. Wykres zależności pomię- 
obciążenia, tt — moment usunięcia dzy odkształceniem a czasem, dla 
obciążenia, t» — moment/zaniku opó- drewna sosnowego 0 wilgotności 

Źnionego odkształcania około 400% 

opóźnienia zanika powoli w czasie od t, do t, (odcinek prostej D E) oraz 
pozostanie odkształcenie trwałe (odcinek prostej EF). 

Funkcję e = f(t) w układzie współrzędnych e/t dla drewna sosnowego 
o wilgotności 400% podczas obciążenia siłą zginającą i odciążenia przed- 
stawia ryc. 6. 

Z ryciny tej wynika, że funkcja e = f(t) w układzie współrzędnych 
ejt dla drewna jest podobna do tej samej funkcji uzyskanej dla układu 
reologicznego przedstawionego na ryc. 4. 

WNIOSKI 4 

Na podstawie rozważań przeprowadzonych w niniejszym artykule 
nasuwają się następujące wnioski: 

l. Ze względu na to, że badania z zakresu reologii posiadają bardzo 
ważne znaczenie nie tylko teoretyczne, ale szczególnie praktyczne, przeto 
należy nimi objąć drewno. 

2. Podczas przeprowadzania badań własności drewna należy rozpa- 
trywać ruch drewna nie tylko w całości, ale ruchy jednych cząsteczek 
tworzących drewno względem innych przy uwzględnieniu czynnika czasu. 

3. Badania z zakresu reologii drewna wymagają współpracy pracow- 
ników różnych dyscyplin naukowych, jak anatomii drewna, fizyki i me 
chaniki oraz chemii drewna. 
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