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Rozkład drewna sosny pod wpływem działania grzybów 
Merulius lacrymans Wulf., Poria vaporaria/Pers/Fr. 

i Gloeophyllum sepiarium/Wulf/Karsten 

Разложение древесины сосны под влиянием действия грибов Мегии$ lacrymans 
Wulf., Poria vaporaria (Pers)Fr. m Gloeophyllum sepiarium (Wulf)Karsten 

Decay of pine wood under the influence of the fungi Merulius lacrymans Wulf., Poria 
vaporaria (Pers.) Fr. and Gloeophyllum sepiarium (Wulf.) Karsten 

| dotycząca wpływu grzybów na zmianę własności technicz- 
nych drewna jest bardzo bogata i obejmuje kilkaset pozycji bibliogra- 

iicznych, podanych w publikacjach Cowlinga (1), Lyra (6), Seif- 
ierta (9), Ważnego (14) i innych. 

Cechą charakterystyczną większości tych prac jest fragmentarycz- 
ność i brak podstawy porównawczej wynikającej z wybitnie zróżnico- 
wanych warunków badań, opartych z jednej strony na metodyce 
mikologicznej, z drugiej — na fizyko-mechanicznej i technologiczno- 
-chemicznej. W licznych badaniach nie uwzględniono prób kontrolnych 
drewna zdrowego, okresu działania grzybów i zmian ciężaru drewna, 
który jest niezbędny do oznaczania składników chemicznych drewna 
porażonego przez grzyby. Do analizy wyników badań nie stosowano 
metod statystycznych i dlatego większość tych prac nie przedstawia 
wartościowego materiału porównawczego. 

Prace krajowe z zakresu tych badań mają szczególną wartość teore- 
tyczną i praktyczną, gdyż prowadzone były według najnowszych metod 
a wyniki doświadczeń przedstawiono w formie analizy statystyczno-ma- 
tematycznej. Pierwsze prace tego typu zostały opublikowane przez 
W ażnego (13, 14), który badał wpływ grzybów Leptoporus fodinarum, 
Merulium lacrymans i Coniophora cerebella na zmiany własności fi- 
zycznych i mechanicznych drewna sosny, dębu i buka. 

METODYKA BADAŃ 

Przedmiotem niniejszej pracy było zbadanie i określenie zmian nie- 
których własności chemicznych, fizycznych i mechanicznych drewna, 
wywołanych działaniem grzybów. Badania przeprowadzono na drewnie 
sosny Pinus silvestris L. przy szczepieniu następujących grzybów: Me- 
rulius lacrymans Wulf. Poria vaporaria (Pers)Fr. i Gloeophyllum sepia- 
rium (Wulf)Karsten. 
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Zbadano: 
1) własności chemiczne — zmiany w zawartości celulozy, ligniny, 

pentozanów oraz rozpuszczalność substancji w 1%/e NaOH, 
2) własności fizyczne — zmiany ciężaru drewna i ciężaru właściwe- 

go, nasiąkliwości, higroskopijności i pęcznienia objętościowego, 
3) własności mechaniczne — wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włó- 

kien. 

Materiał badawczy 
Badania przeprowadzono na bielastym drewnie sosny. W celu wyeli- 

minowania zmienności materiał badawczy pobierano z bali pochodzą- 
cych z tego samego drzewa. Listwy wyrabiano tak, aby przebieg słojów 
zarówno na przekroju poprzecznym jak i podłużnym był (w granicach 
możliwości) równoległy do krawędzi. 

Próbki wyrobiono z drewna bez wad i uszkodzeń, o gęstości słojów 
5—8 па 1 centymetr. Kształt i wymiary próbek (2 X 2 X 3 cm) do badań 
własności fizycznych i mechanicznych drewna przyjęto zgodnie z nor- 
mami (3, 4). Do oznaczenia każdej własności użyto 50 próbek a powtó- 
rzenia wykonano po 10, 30, 60 i 90 dniach. 

Do doświadczeń użyto czystych kultur grzybów, najbardziej aktyw- 
nych szczepów pochodzących z Instytutu Technologii Drewna i Insty- 
tutu Botaniki Leśnej w Eberswalde (tab. 1). 

  

  

    

Tabela 1 
Oznaczenia grzybów użytych do badań 

Oznaczenie 
Gatunek Nr kultury grzyba 

Merulius lacrymans Wulf. 31b H.LE.* 
Poria vaporaria (Pers) Fr. 70a HE. 
Gloeophyllum sepiarium (Wulf)Karsten 22d F.LE. 

*) FH. I, E. — Institut fir physikalische Holztech nologii, Eberswalde. 

F. I. E. — Forstbotanisches Institut, Eberswalde. 

Użyte do badań grzyby wywołują zgniliznę destrukcyjną i są naj- 
poważniejszymi szkodnikami drewna w budynkach i w składnicach. 
Badania mikologiczne | 

Badania mikologiczno-laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z nor- 
mą DIN-52176. Pożywkę stanowiły podkładki tekturowe nasycane 5°/o 
ekstraktem słodowym. Przygotowany płyn rozlewano w ilości 45 cm* 
do kolb Kollego, uprzednio sterylizowanych. 

Po przeszczepieniu pożywki po około 2—4 tygodniach, gdy grzybnia 
pokryła całą powierzchnię kolby, przystąpiono do zakładania prób drew- 
na. Na próbach kontrolnych określano przeciętną wilgotność próbek 
przed umieszczeniem ich w kolbach. Wynosiła ona średnio 11,3%/0, mak- 
symalnie 12,40/0 i minimalnie 10,14%/o0 przy wskaźniku zmienności 0,516. 

Kolby z grzybnią i próbkami przez cały okres badań były przecho- 
wywane w specjalnym pomieszczeniu o temp. 22°C i średniej względnej 
wilgotności powietrza 78—90%/0. Ze względu na hamujący wpływ świat- 
ła na rozwój grzybni i intensywność niszczenia drewna, pomieszczenie, 
w którym przechowywano naczynia, było zaciemnione (11). Jako środki 
dezynfekcyjne do narzędzi i pomieszczeń stosowano promienie ultra- 
fioletowe, 96°/a alkohol etylowy i sublimat w roztworze 1,5%. 
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BADANIA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH I MECHANICZNYCH 

Zmiany ciężaru właściwego drewna obliczono na podstawie pomiaru 
ciężaru i objętości próbek w stanie całkowicie suchym. 

Pomiary nasiąkliwości przeprowadzano na drewnie, które przeby- 
wało w wodzie destylowanej w ciągu 30 godzin. 

ża miarę higroskopijności przyjęto ilość pary wodnej wchłoniętej 
przez drewno w ciągu 30 godzin z powietrza o wilgotności względnej 
100'/0. Założoną wilgotność powietrza w eksykatorze utrzymywał wlany 
na dno nasycony roztwór węglanu sodu (Na;CO; -: 10 H,O (12). 

Zmiany pęcznienia objętościowego opracowano na podstawie po- 
miaru próbek obojętnościomierzem rtęciowym w stanie całkowicie su- 
chym i przy wilgotności 40'%/o. 

Próbki drewna przeznaczone do badań wytrzymałości na ściskanie 
wzdłuż włókien po wyjęciu z kolb i oczyszczeniu z grzybni powierz- 
chniowej poddano sterylizacji w temp. 80°C, a następnie przechowywa- 
no w pomieszczeniu klimatyzacyjnym o temp. 21—229C i względnej wil- 
gotności powietrza 70%0. W odpowiednich okresach czasu, gdy próbki 
osiągnęły wilgotność 120%, dokonywano pomiarów powierzchni prze- 
krojów czołowych z dokładnością 0,01 mm, ważono i przeprowadzano 
badania wytrzymałościowe _ na 10-tonowej uniwersalnej maszynie 
M ohra. Próbki obciążono wzdłuż włókien przy przyroście siły 1200— 
— 1800 kg/min. 

Badania składu chemicznego drewna , 
Do badań składu chemicznego użyto próbek, na których został okre- 

ślony spadek ciężaru drewna, wywołany działaniem grzybów. W celu 
przygotowania materiału do analiz chemicznych zagrzybione próbki 
drewna rozdrabniano a następnie mielono na mechanicznym młynku 
nożowym, typ KL-Austria (1958) i przesiewano na wibratorze firmy 
Geyer Labor. Aparate-Ilmenau SR-53. 

Ekstrakcję przeprowadzano w aparatach Soxhleta w ciągu 6 godz. 
licząc od czasu zagotowania, używając acetonu jako rozpuszczalnika. 

Do oznaczania celulozy zastosowano metodę Kurschnera-Hof- 
fera (2, 7). Analizy chemiczne przeprowadzano przy użyciu mieszaniny 
alkoholu etylowego i stężonego kwasu azotowego w stosunku 4:1. 
Zawartość kolby z trocinami i mieszaniną utrzymywano S9-krotnie w sta- 
nie wrzenia przez 60 minut, a następnie oddzieloną zawartość zadawano 
gorącą wodą destylowaną i ogrzewano na wrzącej łaźni pod chłodnicą 
przez 1 godz. Po odsączeniu i przemyciu pozostałości w 1 l gorącej 
wody, zawartość przenoszono do tygla i suszono do stałego ciężaru. 

Do oznaczania ligniny zastosowano metodę Ender-Ubla (8). Wy- 
ekstrahowane trociny zadawano 30 ml stężonego kwasu siarkowego 
i pozostawiono przez 7 godzin w przepływie zimnej wody. Następnie 
mieszaninę przenoszono do kolb, zalewano 1200 ml wody i poddawano 
gotowaniu. Po 4 godz. powstały osad odsączano, płukano i suszono do 
stałego ciężaru. 

Oznaczania pentozanów dokonywano metodą Tollensa (10), po- 
legającą na określaniu ilości furfurolu, który powstaje przy hydroli- 

tycznym rozkładzie pentozanów przez działanie 12%/06 kwasem solnym. 
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Zmiany niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych drewna sosny pod wpływem 
działania grzybów 

  

      
  

  
  

  

  

Tabela 2 
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Próba kontrolna 0,461 | 84,5 | 7,61 | 158 546 
Merulius lacrymans 10 |0,439 | 91,2 | 7,60 | 14,1 491 

" 30 |0,420 |114,7 | 7,71 | 138 405 
” 60 |0,405 | 129,0 8,75 14,0 351 
pr 90 |0,389 |149,2 110,15 | 14,2 280 

Poria vaporaria 10 |0,442 | 88,3 | 7,60 | 140 509 
pr 30 10,423 1108,1 7,65 13,9 420 
r 60 10,406 |126,4 | 8,23 14,0 352 
" 90 |0,394 |139,5 | 9,81 | 14,1 295 

Gloeophyllum sepiarium 10 |0,448 | 86,4 | 7,53 | 14,1 520 
p 30 |0,428 |102,1 | 7,60 | 14,0 449 
r 60 0,415 |115,0 | 7,75 14,5 401 
„ 90 0,404 |123,4 | 8,61 14,6 352             

Stopień rozpuszczalności substancji w zasadach oznaczano według 
Siebera (10) przy użyciu 1%/e NaOH. 

Analizy chemiczne wykonywano w dwóch powtórzeniach i przyj- 
mowano średnią z dwóch analiz, lub, jeśli różnica przekraczała 10/0 
(w przypadku oznaczania ligniny i celulozy), analizę powtarzano i przyj- 
mowano średnią dwóch analiz zbliżonych do siebie. Przy oznaczaniu 
pentozanów dopuszczalna różnica dwóch analiz wynosiła 2'%/. | 

Wyniki oznaczeń przeliczano w stosunku do materiału absolutnie 
suchego z uwzględnieniem zmian ekstrakcji i ciężaru drewna, spowo- 
dowanego działaniem grzybów. 

Współzależność prostoliniową między rozpatrywanymi własnościami 
określano na podstawie współczynników korelacji, współczynników. 
regresji i równań regresji według Krzysika (7) i Lindera (5). 
W tabelach 2 i 4 podano średnie arytmetyczne z 50 oznaczeń. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

1. Ciężar właściwy drewna sosny spadał na ogół proporcjonalnie do 
czasu działania grzybów (tab. 2). Po 90 dniach ich działania wartości 
te kształtowały się następująco: dla grzyba Merulius lacrymans — 
0,389 G/cm3, Poria vaporaria 0,394 G/cem3 i dla Gloeophyllum sepiarium 
0,404 G/cm3. Jeśli próbę kontrolną przyjąć za 100%, to dla prób za- 
grzybionych w badanych okresach czasu wartości te wynoszą: dla M. 
lacrymans — 95,2°/o, 91,1, 87,9 i 84,49/o, dla P. vaporaria — 95,90/0, 91,8, 
88,1 i 85,5°/o oraz dla G. sepiarium — 97,2°/o, 92,9, 90,0 i 87,6/o. 
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Tabela 3 

Współczynniki korelacji i równania regresji niektórych własności drewna pod wpływem. 
działania grzybów 

  

    
  

W spół- 

Własność drewna czynnik Równanie regresji 
korelacji у 

Гетр 

Ciezar wiaSciwy i nasiakliwosé © | 0,939 у = —10247Х + 542 44 
Ciężar właściwy i higroskopijność — — 
Ciężar właściwy i wytrzymałość 
na ściskanie 0,930 y = 3540X — 1232,8     

2. Nasiąkliwość drewna zagrzybionego wzrastała systematycznie 
z czasem działania grzybów i zmianami ciężaru właściwego drewna. 
Po 90 dniach (tab. 2) nasiąkliwość drewna sosny porażonej przez M. 
lacrymans wynosiła średnio 149,2%/e, P. vaporaria — 139,5°/o i G. sepia- 
rium 123,4%/e. Jeśli przyjąć nasiąkliwość zdrowego drewna sosny (84,5%) 
za 100%o, to wartości te dla poszczególnych grzybów i okresów badań 
przedstawiały się następująco: dla M. lacrymans 107,0°/o, 137,7, 152,6. 
i ро 90 dniach 176,5%/o, dla P. vaporaria 104,4%/o, 127,9, 149,5 i 165,0%/0 
oraz dla G. sepiarium po 10 dniach — 102,2°/o, po 30 — 120,8, po 60 — 
136,0 i po 90 dniach — .146,0°/o. 

W celu .określenia współzależności między nasiąkliwością a cięża- 
rem właściwym drewna obliczono współczynnik korelacji między tymi 
cechami oraz ułożono 'równanie regresji. Stwierdzona zależność miała 
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charakter prostolinijny i wyrażała się równaniem regresji pierwszego 
stopnia. Prostą regresji przedstawiono graficznie na rys. 1, a współczyn- 
niki i równania regresji w tab. 3. 

3. Higroskopijność drewna zagrzybionego w początkowych okre- 
sach działania grzybów (po 10 i 30 dniach) utrzymywała się przeciętnie 
na poziomie sorbcji drewna zdrowego. Wzrost higroskopijności zaobser- 
wowano dopiero po 60 dniach działania grzybów. Po 90 dniach (tab. 2) 
higroskopijność drewna sosny porażonej przez grzyba M. lacrymans 
wynosiła średnio 10,15°/o, P. vaporaria 9,81°/o i G. sepiarium 8,61'/. 
Jeśli przyjąć sorbcję próby kontrolnej drewna sosny (7,61°%/o) za 100°/o, 
to higroskopijność w badanych okresach dla poszczególnych grzybów 
przedstawiała się następująco: M. lacrymans 99,9, 101,3, 114,9 i 133,3%/, 
Р. vaperaria 99,9, 100,5, 108,1 i 128,9°/o i а. sepiarium 98,9, 99,9, 101,8 
1 113,1'/0. 

Nie udało się ustalić współzależności między zmianami higroskopij- 

ności a ciężarem właściwym drewna sosny pod wpływem działania 

grzybów. 
4. Pęcznienie objętościowe drewna sosny po 90 dniach działania 

grzybów przedstawiało się następująco (tab. 2): M. lacrymans — 14,2%, 

P. vaporaria — 14,19/0 i G. sepiarium średnio 14,6*/o. Zmiany procentowe 

pęcznienia objętościowego (przyjmując próbę kontrolną 15,8°/e za 100°/o) 

dla wszystkich grzybów i okresów badań zestawiono poniżej: 

Merulius lacrymans —89,2 —87,3 —88,6 —89,8°/o 
Poria vaporaria —88,6 —87,9 —88,6 —89,2°/o 

Gloeophyllum sepiarium —89,2 —88,6 —91,2 —92,4°/o 
5. Wytrzymałość próby kontrolnej drewna sosny wynosiła średnio 

546 kG/cm?. Po 90 dniach działania grzybów: M. lacrymans wynosiła 

średnio 280 kG/cm?, P. vaporaria — 295 kG/cm? i G. sepiarium — 

352 kG/cm?. Zmiany te wyrażone w procentach (w stosunku do próby 

zerowej 546 kg/cm? — 100%) dla okresów po 10, 30, 60 i 90 dniach 

zagrzybienia przedstawiono poniżej: 

Merulius lacrymans —89,9 —74,1 —64,2 —51,2°/o 
Poria vaporaria —932 —76,9 —64,4 —54,0°/o 
Gloeophyllum sepiarium —95,2 —82,2 —73,4 —64,40/0 

Współzależność między wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włoó- 

kien a ciężarem właściwym drewna sosny miała charakter prostolinijny 

i wyrażała się równaniem regresji: pierwszego stopnia. Prostą zależność 

przedstawiono graficznie na rys. 2, a współczynniki korelacji i równa- 

nie regresji w tab. 3. 

6. Ilość oznaczonego ekstraktu w zdrowym drewnie sosny wynosiłe 

średnio 2,310%/0 (tab. 4). Po 90 dniach działania grzyba ilość ekstraktu 

osiła średnio: dla drewna sosny porażonej przez grzyba M. lacry- 

mans 3,71%/0, P. vaporaria 3,36% i G. sepiarium średnio 2,81%. Jeśli 

przyjąć próbę kontrolną 2,31'/0 za 100%/e, to zmiany ekstraktu w drew- 

nie sosny w poszczególnych okresach badań przedstawiały się nastę- 
pująco: dla grzyba M. lacrymans 100,0%/0 — 103,0 — 134,6 i 160,6%/, P. 

vaporaria 100,4 — 104,3 — 128,5 i 145,4°/o oraz dla G. sepiarium 102,1 

— 104,7 — 120,3 1 121,69. 
7. Zawartość ligniny w drewnie sosny porażonej przez grzyby па 

ogół nie odbiegała od wartości próby kontrolnej drewna zdrowego (tab. 

16



4). Po 90 dniach działania grzybów M. lacrymans, P. vaporaria i G. se- 
piarium, zawartość ligniny w drewnie (w podanej wyżej kolejności) 
wynosiła średnio: 25,1—25,6 i 25,7%/o. Jeśli przyjąć zawartość ligniny 
w drewnie zdrowym 25,9 za 100'/e, to jej zmiany powodowane przez 
grzyby w badanych okresach przedstawiały się następująco: 

Merulius lacrymans —99,6 —99,6 —98,0 —96,9/o 
Poria vaporaria —99,6 —99,6 —99,2 —98,8/o 
Gloeophyllum sepiarium —99,6 —99,6 —996 —99,2°/o 
8. Zawartość celulozy w drewnie zdrowym wynosiła średnio 51,50%/ 

(tab. 4). Po 90 dniach działania grzybów M. lacrymans, P. vaporaria 
i G. sepiarium zawartość celulozy (w podanej kolejności) wynosiła 
średnio 34,2—36,2%/0 i 38,10/e. Zmiany w zawartości celulozy w poszcze- 
gólnych okresach badań wyrażone w procentach (przyjmując próbę 
kontrolną drewna zdrowego 51,50%/e za 1007/06) przedstawiono poniżej: 

Merulius lacrymans —92,4 —81,7 —74,3 —66,4°/o 
Poria vaporaria —95,5 —85,7 —77,1 —703%0 
Gloeophyllum sepiarium —97,5 —86,2 —77,4 —74,0°/o 
Współzależności między zmianami w zawartości celulozy a ciężarem 

właściwym i wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien miały cha- 
rakter prostoliniowy i wyrażały się równaniami regresji pierwszego 
stopnia. Proste regresji przedstawiono graficznie na rys. 3 i 4, a współ- 
czynniki korelacji i równania regresji w tab. 5. 

9. Zawartość pentozanów w drewnie sosny porażonej przez grzyby 
malała z czasem zagrzybiania i zmianami ciężaru właściwego drewna. 
Po 90 dniach działania grzybów M. lacrymans, P. vaporaria i G. sepia- 
rium zawartość pentozanów w drewnie (w podanej wyżej kolejności) 
wynosiła średnio 2,5—2,9 i 4,9'/o. 

Jeżeli zawartość pentozanów w zdrowym drewnie sosny (8,41%) 
przyjmnie się za 100% (tab. 4), to ich zmiany powodowane przez grzyby 
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Ciężar właściwy w б/ст Ryc. 3. Prosta regresji zmian 
w zawartości celulozy 1 cie- 
żaru właściwego drewna sosny 
pod wpływem działania grzy- 
bów 

Prosta regresji 
I. Merulius Lacrymans ° 
2.Poria Vaporaria 
3. bloeophyllum septarium © 

  

Zmiany w składzie chemicznym drewna sosny pod wpływem działania grzybów 

  

  
  

  

  

  

18 

Tabela 4 

i (9 

= : це 

38| © > | 8S 
Gatunek grzyba 2 R o| © re © N < a > 

а) Я cd > Mm © Ę o — © О г = ol 
— | NS a © — > — = = GO > О 

= = we | Om O oo 3 
Ose|0U in = O A. ME Z 

Próba kontrolna 100,0 | 2,31 | 25,9 | 51,5 | 8,41 18,9 

Merulius lacrymans 10 94,3 | 2,31 | 25,8 | 47,6 | 8,00 26,2 

" 30 90,0 | 2,38 | 25,8 | 42,1 | 5,80 42,0 

" 60 85,3 | 3,11 | 25,4 | 38,3 | 4,40 52,8 

" 90 82,1 | 3,71 | 25,1 | 34,2 | 2,50 61,1: — 

Рога уарогага 10 94,2 | 232 | 25,8 | 49,2 | 8,10 22,6 

r 30 90,1 | 2.41 | 25,8 | 44,2 | 6,20 38,1 

r 60 86,0 | 2.97 | 25,7 | 39,7 | 4,20 52,0 

" 90 83,1 | 3.36 | 25,6 | 36,2 | 2,90 58,0 

Gloeophyllum sepiarium 10 | 97,1 | 2,06 | 25,8 | 50,2 | 8,40 21,0 
, 30 91,7 | 2,42 | 25,8 | 44,4 | 6,70 32,1 

7 60 89,3 | 2,78 | 25,8 | 39,9 | 5,50 42,5 

" 90 85,8 | 2,81 | 25,7 | 38,1 | 4,90 47,5              
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Ryc. 4. Proste regresji zmian 22 48 44 40 36 32 w zawartości celulozy, реп- Celuloza w% o ma tozanów i wytrzymałości na + | - = ściskanie wzdłuż włókien drew- 8 7 6 5 4 3 2 na sosny pod wpływem dzia- 
łania grzybów Pentozany wh 0 ——— 

w badanych okresach czasu, wyrażone w procentach, przedstawiają się 
następująco: 

Merulius lacrymans —95,1 —69,0 —623 —29,70% 
Poria vaporaria —96,3 —73,7 —49,9 — 34,5% 
Gloephyllum sepiarium —99,8 —80,0 —654 —58,30/0 
Między zawartością pentozanów w drewnie sosny a jego ciężarem 

właściwym i wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien stwierdzono 
zależność prostą i określono współczynniki korelacji oraz ułożono rów- 
nania regresji. Proste współzależności przedstawiono graficznie na 
ryc. 4 i 5 a współczynniki korelacji i równania regresji w tab. 5. 

Tabela 5 

Współczynniki korelacji i równania regresji zmian własności fizycznych i chemicznych 
drewna sosny pod wpływem działania grzybów 

  

  

    

7 Współ- | 
> czynnik , .. 

Własność drewna k orelacji Równanie regresji 

Гетр 

ię ż sci i = 268,8X — 70,57 Ciężar właściwy i celuloza 0,876 y= 268, , 
Ciężar właściwy i pentozany ności 0,969 y = 101,3X — 36,743 
Ciężar właściwy i stopień rozpuszczalności s 
substancji w 1/0 NaOH 0,664 y = 740,5X + 351,33 
Celuloza i wytrzymałość na ściskanie 0,972 у — —14,95Х — 220,82 
Pentozany i wytrzymałość na ściskanie 0,975 y = 40,02X + 178,25 

2° 
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  Prosta regresji 
1. Merulius Lacrymans © ——— Ryc. 5. Prosta zależności zmian 
2.Poria Vaporaria о ———— w zawartości pentozanów i cię- 
3. Gloeophyllum sepiarium 0 —-—. żaru właściwego drewna sosny 

pod wpływem działania grzy- 
bów 

Tabela 6 

Współczynnik korelacji i równania regresji zmian w składzie chemicznym drewna sosny 
pod wpływem działania grzybów 
  

  
  

W sipół- 

Własność drewna kotelacji Równanie regresji 

Гетр 

Celuloza i pentozany 0,947 у = 0,367 X — 9,698 
Celuloza i rozpuszczalność substancji 
w 1/0 NaOH 0,911 y = —0,134X + 11,22     

Dalsze badania statystyczne wykazały, że również między zmianami 
w zawartości celulozy i pentozanów istnieje ścisła zależność wyrażająca 
się równaniem regresji pierwszego stopnia. Prostą regresji tej analizy 
przedstawiono graficznie na ryc. 6, a współczynnik korelacji i równa- 
nie regresji w tab. 6. 

10. Stopień rozpuszczalności substancji zagrzybionego drewna w za- 
sadach po 90 dniach działania grzybów M. lacrymans, P. vaporaria 
i G. sepiarium wynosił (w podanej kolejności) średnio 61,1—58,0 i 47,5'/o 
(tab. 4). Zmiany tej właściwości wyrażone w procentach (przyjmując 
próbę kontrolną drewna zdrowego 18,9%/0 za 100%/0) w poszczególnych 
okresach badań przedstawiają się następująco: dla grzyba M. lacrymans 
138,6 — 222,2 — 279,3 i 313,2%w0, dla P. vaporaria 119,5 — 201,5 —— 275,1 
1 306,8°/0 oraz dla G. sepiarium 111,1 — 169,8 — 224,8 i 251,3%. 
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Ryc. 6. Prosta zaleznosci zmian Prosta regresji —— 
w zawartości celulozy i pen- 1. Merulius Lacrymans © ——>— 
tozanów w drewnie sosny pod 2.Рома Vaporaria о =---- 
wpływem działania grzybów 3. bloeophyllum sepiarium 9 —..—.. 

Współzależności między stopniem rozpuszczalności substancji za- 
grzybionego drewna w zasadach a ciężarem właściwym przedstawiono 
graficznie na ryc. 7, a współczynnik korelacji i równanie regresji 
w tab. 5. 

Analiza statystyczna wykazała również istnienie zależności między 
stopniem rozpuszczalności substancji w zasadach a zmianami w zawar- 
tości pentozanów. Współzależność ta miała charakter prostoliniowy 
1 wyrażała się równaniem regresji pierwszego stopnia. Wyniki tych 
badań przedstawiono graficznie na ryc. 8 i tab. 6. 

Wyniki przeprowadzonych badań nad wpływem grzybów Merulius 
lacrymans, Poria vaporaria i Gloeophyllum sepiarium na właściwości 
techniczne drewna sosny wykazały, że zmiany powodowane w drewnie 
są wyjątkowo silne i uwydatniają się szczególnie w jego składzie che- 
micznym. 

Zbliżone doświadczenia nad zmianami właściwości fizycznych i me- 
chanicznych drewna bielu sosny pod wpływem działania Merulius la- 
crymans Wulf. przeprowadził Ważny (14). Wyniki badań autorów 
na ogół pokrywają się z wynikami badań Ważnego z tym jednak, że 
w zmianach higroskopijności osiągnięto wyniki odwrotnie proporcjo- 
nalne. W przypadku badań autorów stwierdzono systematyczny wzrost 
higroskopijności drewna porażonego przez grzyba, gdy Ważny (14) 
stwierdził spadek sorpcji. 
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0450 0440 0430 0420 0410 0400 0390 
Ciężar własciwy w 6/cm3 р. 

Ryc. 7. Prosta zależności zmian 
Prosta regresji stopnia rozpuszczalności sub- 

7. Merulius Lacrymans © ——— stancji w 1% NaOH i ciężaru 
2.Poria Vaporaria o ———— właściwego drewna sosny pod 
3. Gloeophyllum sepriarium a —-..—-.. wpływem działania grzybów 

WNIOSKI 

l. Grzyby Merulius lacrymans Wulf., Poria vaporaria (Pers) Fr 
i Gloeophyllum sepiarium (Wulf) Karsten wywołują bardzo wydatne 
zmiany własności technicznych drewna sosny. Już po 90 dniach dzia- 
łania tych grzybów następuje spadek właściwości drewna, dyskwaliii- 
kujący go jako surowiec i tworzywo. 

2. Spadek ciężaru właściwego dochodził do 16%6 w przypadku pora- 
żenia przez grzyba M. lacrymans, 15/6 P. vaporaria i 13%/6 w przypadku 
G. sepiarium. 

3. Nasiąkliwość drewna »agrzybionego zdecydowanie wzrastała prze- 
ciętnie o 140—170%% (zależnie od grzyba i stadium procesów rozkłado- 
wych) wartości drewna zdrowego. ! 4. W pierwszym okresie zagrzybienia (po 10 i 30 dniach) nie stwier- 
dzono istotnych różnic między higroskopijnością drewna zdrowego 
a sorpcją drewna zagrzybionego. Po 90 dniach działania grzybów, hi- 
groskopjność waha się w granicach 113—1330/0 wartości początkowej. 

5. Pęcznienie objętościowe drewna sosny spadało już po 10 dniach 
działania grzybów do około 88/6 wartości próby kontrolnej i utrzymy- 
wało się przeciętnie na tym samym poziomie w czasie całego okresu 
badań. 

6. Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien po 90 dniach dzia- 
łania grzybów kształtowała się w granicach 51—64%/0 wartości drew- 
na zdrowego. sa 
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Ryc. 8. Prosta zależności zmian 100 300 500 70,0 w _ zawartości _ pentozanów Rozpuszczalność w Na0H w % 
1 stopnia rozpuszczalności sub- 7 

„stancji w 1% NaOH drewna Prosta regresji 
sosny pod wpływem działania | Merulius Lacrymans оо —-—— 
grzybów 2. Poria Vaporaria о ке 

J. Gloeophyllum sepiarium e  —..—... 

7. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości ligniny między zdrowym drewnem sosny a porażonym przez grzyby. 
8. Zawartość celulozy w drewnie zmniejszała się z czasem działania 

grzybów i zmianą ciężaru właściwego drewna. Po 90 dniach działania 
grzybów, zawartość celulozy w drewnie wynosiła średnio 66 do 74% 
wartości próby kontrolnej drewna zdrowego. | 

9. Charakterystycznym zmianom ulegały pentozany i stopień roz- 
puszczalności substancji w 1%o NaOH. Po 90 dniach zagrzybienia za- 
wartość pentozanów spadła do 29/0 wartości początkowej, natomiast 
rozpuszczalność substancji w zasadach wzrosła w tym okresie do 320% 
pierwotnej wartości. 

10. Między zmianami niektórych właściwości fizycznych, mechanicz- 
nych i chemicznych stwierdzono zależność prostolinijną, wyrażającą 
się równaniem regresji pierwszego stopnia. 
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Ккаткое содержание 

Авторами были проведены исследования изменений технических свойств 
древесины сосны обыкновенной (Pinus silvestris) nox воздействием грибов 
Merulius lacrymans, Poria vaporaria u Gloeophyllum зерлапит после истечении 10, 30, 
60 и 90 дней. m 

После 90 дней qeńcTBua rpuóoB Merulius lacrymans, Poria vaporaria u Gloeo- 
phyllum sepiarium yqenbubrń Bec древесины уменьшался в нижеприведённой оче- 
редности: до 84,4°/о, 85,5 и 87.65/» по сравнению с контрольным образцом ядо- 
ровой древесины. 

После 90 дней воздействия грибов влагоёмкость древесины резко возрастала 
до 149,0, 135,5, и 123,4%/ соответственно приведённой очерёдности грибов. 

В первый период поражения грибами (после 10 и 30 дней) не констатиро- 
вано существенных разниц между поглощением здоровой и поражённой древе- 
сины. После 90 дней гигроскопичность древесины возросла: для МегиПи$ lacry- 
mans qo 133%/e, Poria vaporaria yo 128,9%o m nia Gloeophyllum sepiarium — 113,1%/6 — 
если контрольный образец. принять за 100%. 

Объёмное разбухание уменьшилось уже после 10 дней заражения до около 
88°/‹ величины здоровой древесины и удерживалось в среднем на том же самом 
уровне в течение всего периода исследований. 

Сопротивляемость древесины на сжатие вдоль волокон после 90 дней воз- 

действия грибов выглядела следующим образом: для Merulius lacrymans — 51,2, 
Ропа уарогайа — 54,0 и для гриба Gloeophyllum sepiarium — 64,4% по сравнению 
с первоначальной величиной. 

Содержание лигнин в древесине удерживалось на уровне величины кон- 

трольного образца здоровой древесины. После 90 дней воздействия грибов, со- 
держание целлюлозы в древесине подвергнутой разрушению грибами выглядело 

следующим образом: для Merulius lacrymans — 64,0 — Poria vaporaria — 70,0 
u Gloeophyllum зерлайит 14% содержания здоровой древесины. 

Содержание пентозанов в древесине уменьшается с моментом поражения 
грибами и зависит от вида воздействующего гриба. После 90 дней заражения 
грибами изменения содержания пентозанов вызванные грибом МегиПиз$ 1асгутап$ 
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NocTuraJim 29,7'/e, Poria vaporaria — 345 m Gloeophyllum sepiarium — 58,3°/o, при- 
нимая контрольный образец здоровой древесины за 100%. Степень растворимо- 
сти субстанций в 1%/ МаОН возрастает со временем воздействия грибов и зави- 
сит от стадии процессов разложения древесины. После 90 дней поражения 
грибами растворимость субстанций ana Merulius lacrymans Bos3pacraer no 323%, 
Poria vaporaria — 306% и ana Gloeophyllum sepiarium 251%, npuHuMaa KOHTPOJL- 
ный образец эа 100%. 

Статистическо-математический анализ показал, что между изменениями не- 
которых физических и механических свойств существует прямая зависимость, 
выраженная уравнением регрессии первой степени. 

Summary 

The authors conducted investigations on the changes of technical properties of wood of Scotch pine (Pinus silvestris) under the influence of the fungi Merulius lacrymans, Poria vaporaria and Gloeophyllum sepiarium, active for 10, 30, 60 and 90 days. 
After 90 days of action of the fungi Merulius lacrymans, Poria vaporaria und Gloeo- phyllum sepiarium, the specific gravity of wood decreased, in above sequence, to 84,4, 85,5 and 87,6 per cent in relation to control sample of sound wood. 
After 90 days of the development of the fungi, the water absorbing capacity of wood 

increased, in the same sequence of fungi, to 149,0, 135,5 and 123,4 per cent. 
In the first period (after 10 and 30 days) of fungal development, no significant diffe- 

rences were stated in the water absorbing capacity of sound and infected wood. After 
90 days, the hygroscopicity of wood increased to 133 per cent with Merulius lacrymans, 
128,9 ‘per cent with Poria vaporaria and 113,1 per cent with Gloeophyllum sepiarium, con- 
trol sample being accepted as 100 per cent. 

The volumetric swelling decreased already after 10 days of fungal development to 
ca. 88 per cent of the value of sound wood, and stood at this level during the whole in- 
vestigation period. 

The compressive strengh of wood along the fibres was after 90 days of fungal action 
following: 51,2 per cent with Merulius lacrymans, 54,0 per cent with Poria vaporaria, 
64,4 per cent with Gloeophyllum sepiarium, in relation to initial value. 

The lignin contents in infected wood was at the same level as in control sample of 
sound wood. After 90 days of fungal action, the cellulose contents in wood infected by 
fungi was following: 64,0 per cent with Merulius lacrymans, 70,0 per cent with Poria 
vaporaria and 74 per cent with Gloeophyllum sepiarium, in relation to sound wood. 

The contents of pentosanes in wood decreased with the development of the fungi 
and was dependent on the species of acting fungus. After 90 days of fungal development, 
the changes of the contents of pentosanes caused by Merulius lacrymans reached 29,7 
per cent, by Poria vaporaria 34,5 per cent and by Gloeophyllum sepiarium 58,3 per cent 
in relation to control sample of sound wood (accepted as 100 per cent). The degree of 
solubility of substances in 1 per cent NaOH increased with the time of fungal action 
and was dependent on the stage of wood decaying processes. After 90 days of the de- 
velopment of the fungi, the solubility of substances reached 323 per cent with Merulius 
lacrymans, 306 with Poria vaporaria and 251 with Gloeophyllum sepiarium, control was 
accepted as 100 per cent. 

Statistical analysis showed the existence of a linear dependence between changes 
of some physical and mechanical properties, expressed by a linear equation of regres- 
sion. 
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