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WSTEP 

7 2gadnienie pęcznienia i skurczu drewna i włóknistych materiałów се- 
lulozowych ma już dzisiaj bardzo bogatą literaturę (6, 10, 18), która 

omawia i tłumaczy zachowanie się czy to samej tkanki drzewnej, czy otrzy- 
manych z niej włókien w różnych środowiskach i w różnych warunkach. 
Jeżeli chodzi o środki powodujące pęcznienie, to najwięcej uwagi poświę- 
cono tu wodzie, alkaliom i kwasom. Wodzie dlatego, że użytkowane w po- 
staci naturalnej lub przetworzonej drewno styka się z nią praktycznie 
prawie zawsze; woda jest też aktywnym czynnikiem w wielu procesach 
technologicznych. Alkaliom i kwasom z kolei dlatego, że przy chemicznym 

wykorzystaniu drewna są one najczęściej chyba stosowanymi reagentami. 
W interesującej nas dziedzinie uplastyczniania drewna największą rolę 

odgrywała dotychczas woda, od niedawna jednak zaczęto intensywnie za)- 
mować się nowym środkiem, a mianowicie amoniakiem, który stosowano 
zarówno w postaci ciekłej (13, 14, 15, 16, 17), roztworu wodnego (9), jak 
l gazowej (1, 4). Amoniak jako czynnik uplastyczniajacy, czy modyfikujacy 
drewno jest niezmiernie interesujący dlatego, że po zakończeniu procesu 
obróbki można go z łatwością, dzięki jego lotności usunąć prawie całko- 
wicie z tkanki drzewnej. Najwygodniejszym w zastosowaniu praktycznym, 

głównie ze względu na dostępność, niską cenę i łatwość manipulowania jest 
wodny stężony roztwór amoniaku. 

Działanie jego polega na powodowaniu pęcznienia tkanki drzewnej, 
rozpuszczaniu zawartych w niej substancji niskomolekularnych a także na 
rozszczepianiu wyżej spolimeryzowanych hemiceluloz, co przejawia się 

w podwyższeniu rozpuszczalności drewna w wodzie. Część amoniaku wiąże 

się trwale z ligniną. Równocześnie z destrukcją hemiceluloz zachodzą też 
pewne zmiany w samej celulozie i ulega rozerwaniu część wiązań między 

ligniną i węglowodanami (5). Amoniak przenika nie tylko w obszary amor- 
iczne, lecz także, jak można sądzić, częściowo i w obszary uporządkowane. 

Dzięki wymyciu substancji rozpuszczalnych i głębokiemu wniknięciu czą- 
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stek amoniaku i wody w strukturę błony komórkowej pojawia się w niej 
dodatkowy system Kkapilar i wewnętrzna powierzchnia drewna ulega 
zwiększeniu (2, 11, 8). Mikrofibryle uzyskują większą swobodę ruchów 

względem siebie, co na zewnątrz przejawia się w postaci daleko posunię- 

tego uplastycznienia tkanki drzewnej. 

Do wyjaśnienia zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień 

związanych z obróbką drewna wodnym stężonym roztworem amoniaku 

przyczyniły się w dużym stopniu szeroko zakrojone prace Instytutu Chemii 
Drewna Łotewskiej Akademii Nauk (4, 9). W pracach tych zajmowano się 

jednak tylko jednym w zasadzie gatunkiem, a mianowicie brzozą, w związ- 
ku z otrzymywaniem drewna ścieśnionego litego, warstwowego oraz płyt 

z surowca wstępnie rozdrobnionego. Badano tu tylko próbki albo bezpo- 

średnio wyjęte z kąpieli, albo wysuszone, ale po uprzednim ich spraso- 

waniu. 
Drewno moczone w amoniaku, a następnie suszone bez wymuszonego 

zagęszczania jego struktury było przedmiotem jedynie fragmentarycznego 

zainteresowania (2). Tymczasem zagadnienie to zasługuje niewątpliwie na 

bliższe zbadanie, ponieważ rzucić to może dodatkowe światło na sam me- 

chanizm działania amoniaku, jak też przyczynić się do bliższego poznania 

właściwości i zachowania się zmodyfikowanego w wyniku tego działania 

drewna. Te względy skłoniły autorów niniejszego artykułu do podjęcia 

badań, w których próbki drewna dębu, buka i sosny traktowano 25% wod- 

nym roztworem” amoniaku i swobodnie suszono do stanu absolutnie su- 
chego. Następnie próbki nawilżano i przy różnej wilgotności, aż do stanu 

całkowitego nasycenia włącznie, badano ich własności mechaniczne i sorp- 

cyjne. Oznaczono również stopień wyługowania drewna, zmianę jego cię- 

żaru właściwego oraz wymiarów. Jednocześnie takim samym zabiegom 

i badaniom poddano próbki kontrolne — moczone w wodzie (7, 8, 11). 

Stwierdzono, że pod wpływem wodnego roztworu amoniaku uzyskuje 

się w stanie absolutnie suchym wzrost wytrzymałości drewna w porówna- 

niu z drewnem kontrolnym. W miarę wzrostu zawartości wody wytrzy- 

małość drewna spada i powyżej 10—20% wilgotności osiąga wartości niższe 

niż dla drewna nie poddanego tego rodzaju obróbce. Drewno, wyługowane 

roztworem amoniaku, ma wyższe zdolności sorpcyjne w obszarze konden- 

sacji kapilarnej i znacznie wyższą wilgotność punktu nasycenia włókien 

niż drewno próbek kontrolnych, co wytłumaczyć można powstaniem w nim 

dodatkcwego systemu kapilar. Ciężar właściwy drewna ługowanego amo- 

niakiem jest wyższy niż drewna próbek kontrolnych wskutek zwiększonej 

kurczliwości takiego drewna, co prowadzi do zagęszczenia jego struktury. 

Stopień spęcznienia tkanki drzewnej w amoniaku jest większy aniżeli 
w wodzie, jednak obserwowane tu różnice są raczej niewielkie w porów- 
naniu z różnicami skurczu. Największą podatność na działanie roztworu 

amoniaku wykazują gatunki liściaste — dąb i buk, w przypadku sosny 

natomiast występujące zmiany, aczkolwiek wyraźne, są stosunkowo nie- 
wielkie. 

Celem niniejszej pracy było bliższe zbadanie końcowych efektów oraz 
przebiegu procesu kurczenia się i pęcznienia tkanki drzewnej wyługowanej 
25% wodnym roztworem amoniaku w czasie swobodnego suszenia jej od 
stanu całkowitego nasycenia po ługowaniu do wilgotności 0%, a następnie 
w czasie ponownego nawilżania do stanu całkowitego nasycenia. 
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1. МЕТОРУКА PRACY 

Do badań użyto drewna twardzieli dębowej i bielu bukowego i sosno- 
wego w postaci próbek o wymiarach 30X30X10 mm ! (PN-60-D-04120), 
które wycięto z listew o przekroju 30X30 mm obejmujących na całej dłu- 
gości te same przyrosty roczne. Próbki wysuszono w temperaturze 103”C 
do wilgotności 0% i w stanie tym określono ich wymiary liniowe i ciężar. 
W celu zabezpieczenia się przed wpływem niejednorodności materiału na 
wyniki badań, próbki parzyste przeznaczono do moczenia w 25% wodnym 
roztworze amoniaku, nieparzyste zaś potraktowano jako kontrolne i prze- 
znaczono do moczenia w wodzie destylowanej. Liczba próbek każdego ga- 
tunku drewna i dla każdego badania wynosiła 10 sztuk. Moczenie przepro- 
wadzono w temperaturze około 20”C, przy module cieczy równym 5, 
w czasie 19 dni. Po upływie tego czasu próbki wyjęto z kąpieli, zmierzono 
i poddano klimatyzacji w komorze klimatyzacyjnej z wymuszonym obie- 
giem powietrza, temperaturze 20 + 1'C, przy zmniejszającej się stopniowo 
wilgotności względnej powietrza od p = 90% do g = 15%. Do momentu 
ustalenia się równowagi higroskopijnej przy g = 90% określano co pewien 
czas wymiary i ciężar próbek, po czym czynność tę powtarzano po osiąg— 
nięciu równowagi przy każdej, kolejno ustalonej wilgotności względnej. 

Punkt odpowiadający wilgotności równoważnej drewna przy wilgotno- 
SC] względnej powietrza równej 0% osiągnięto susząc próbki w temperatu- 
rze 103 C. 

_ _W ten sposób określono przebieg skurczu drewna od stanu całkowitego 
jego nasycenia w wodzie oraz w wodnym roztworze amoniaku do stanu 
absolutnie suchego. 

Następnie umieszczono próbki znowu w komorze klimatyzacyjnej, 
w której każdorazowo, po osiągnięciu stanu równowagi higroskopijnej i po 
zmierzeniu i zważeniu próbek, zwiększano stopniowo wilgotność względną 
powietrza aż do p = 98%. Wilgotność drewna, która okazała się wilgotno- 
ścią punktu nasycenia włókien, osiągnięto nawilżając próbki przy wil- 
gotności względnej powietrza 100% przy ciśnieniu równym 15 mm Hg, co 
szczegółowo opisane zostało w innym miejscu (8). Następnie doprowadzono 

próbki do stanu całkowitego nasycenia umieszczając je w wodzie desty- 
lowanej. 

W ten sposób określono przebieg pęcznienia drewna wyługowanego 
uprzednio bądź to w wodzie, bądź w 25% wodnym roztworze amoniaku 

l wysuszonego następnie do wilgotności 0%. 

2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Wyniki badań przedstawiono w tabelach 1, 2, 3i 4 oraz na ryc. 1, 213. 

Tabela 1 zawiera dane dotyczące stycznego i promieniowego pęcznienia 
drewna bukowego, dębowego i sosnowego w 25/0 wodnym roztworze amo- 
niaku oraz w wodzie destylowanej (próbki kontrolne). W poprzedniej pra- 

cy (11), w której użyte zostały próbki o innej wielkości (20X20X30 mm), 

przeznaczone do badań wytrzymałości na ściskanie, stwierdzono, że pęcz- 

  

  

l Użyte do badań próbki były tymi samymi, na których jednocześnie przeprowa- 

dzono pomiary własności sorpcyjnych drewna (8). 
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Tabela 1 

Pęcznienie drewna bukowego, dębowego i sosnowego moczonego w 25% wodnym roz- 
tworze amoniaku i w wodzie destylowanej. Czas moczenia — 19 dni; temperatura — 

20C; wymiary próbek — 30X30X10 mm 

Pęcznienie po moczeniu 

w 25% roztworze amoniaku w wodzie destylowanej 
  

  

          
  

Rodzaj w kierunku 

drewna promie- promie 
sty at 6 a niowym at 8 фт m niowym ot 

ar % ar ar % ar 

Buk 13,8 3,0 3,9 1l,c 3,9 3,0 
Dąb 13,9 5,5 2,5 10,9 5,0 2,2 
Sosna 10,7 3,9 2,7 9,4 1,7 2,0 

„abela 2 

Pęcznienie powierzchniowe (aF%) i skurcz powierzchniowy (BF%) przekruju poprzecz- 
nego drewna buka, dębu i sosny poddanego moczeniu w 25% roztworze wodnym 
amoniaku i w wodzie destylowanej a następnie wysuszonego do Stanu absolutnie 

suchego. Czas moczenia — 19 dni, temperatura — 20°C 

  

Gatunek drewna 
  

  

        
  

  

Wymiary Rodzaj buk dąb | sosna 

próbek zmiany с mm środowisko 

amoniak | woda | amoniak | woda | amoniak woda 

20X20X30  Pęcznienie 16,7 13,4 20,7 19,9 17,7 15,2 
30X30X10  aF% 19,4 15,9 17,3 15,7 14,6 14,8 

20X20X30 Skurcz 28,8 16,2 31,7 17,9 17,6 16,4 
30X 3010  BF% 35,6 15,3 28,7 14,4 16,2 13,8 

Uwaga: Pecznienie powierzchniowe aF jest to zwiekszenie sie powierzchni prze- 
kroju poprzecznego próbki będącej w stanie całkowitego nasycenia, odniesione do 
powierzchni w stanie absolutnie suchym i wyrażone w procentach; skurcz powierzch- 
niowy BF jest to zmniejszenie się powierzchni zaistniałe wskutek wysuszenia nasyconej 
próbki do Wo = 0%, odniesione do powierzchni w stanie całkowitego nasycenia i wy- 
rażone w procentach. 

nienie powierzchniowe przekroju poprzecznego jest w roztworze amoniaku 
dla wszystkich trzech wymienionych gatunków większe niż w wodzie. 
Widać to z danych tabeli 2. W przypadku próbek użytych w niniejszej 
pracy (30X30X 10 mm) zjawisko to, chociaż w innej nieco skali, wystąpiło 
również. Jedynie drewno sosnowe zachowało się tu w stosunku do obydwu 
cieczy prawie jednakowo. 

Uznać więc można, że pęcznienie powierzchniowe, a co za tym idzie, 
i objętościowe badanych gatunków drewna jest w roztworze amoniaku 
co najmniej takie samo lub większe niż w wodzie. 

Na podstawie danych tabeli 2 trudno jest sądzić o wpływie wymiarów 
próbki i o wpływie jej przynależności do gatunków liściastych czy igla- 

stych na pęcznienie powierzchniowe. 
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Erinsz i Odincow (2) uwazaja, ze dodatkowe, w porownaniu 
Z woda, pecznienie, jakie ma miejsce w roztworze amoniaku, skierowane 
jest do wewnątrz komórki i wyraża się w zmniejszeniu się jej światła. 
Pogląd ten jest słuszny prawdopodobnie tylko częściowo, na co wskazują 
rezultaty przedstawione w tabeli 1. Widać z nich, że w kierunku stycznym 
pęcznienie w amoniaku jest większe niż w wodzie, natomiast w kierunku 
promieniowym mniejsze lub niewiele je przewyższające. Stąd też stosunek 
pęcznienia stycznego do promieniowego w roztworze amoniaku jest zawsze 

większe od stosunku pęcznień w obu tych kierunkach występującego przy 

moczeniu drewna w wodzie. Według Stamma (18) prawidłowość ta 

występuje zawsze, gdy drewno zwiększa swoje wymiary powyżej granicy 

osiągalnej przy zanurzeniu w wodzie. 

Spęczniałe próbki po wysuszeniu ich do stanu absolutnie suchego wy- 
kazały pewien skurcz całkowity, który w postaci skurczu powierzchnio- 

wego przedstawiono w tabeli 2, w postaci zaś skurczu stycznego i promie- 

niowego w tabeli 3. W tabeli 2 przytoczono również dane dotyczące skur- 

czu powierzchniowego próbek użytych do oznaczania wytrzymałości na 

ściskanie. 
Tabela 3 

Skurcz drewna bukowego, dębowego i sosnowego moczonego w 25% wodnym roztwo- 

rze amoniaku i w wodzie destylowanej a następnie wysuszonego do stanu absolutnie 

suchego, odniesiony do wymiarów w Stanie nasycenia. Czas moczenia — 19 dni; 

temperatura — 20?C; wymiary próbek — 30X30X10 mm 
  

  

  

  

  

                

Skurcz drewna moczonego 

w 25% roztworze amoniaku | w wodzie destylowanej 

Rodzaj w kierunku 

drewna , promie 
promie- 1е- + 

Styeznym | |; owym Bt styezaym niowym В 

Bt % Br % Br р Br — pr 

Buk 22,1 8,5 2,5 10,7 4,2 _ 2,6 
Dab 24,8 14,3 1,7 10,3 5,6 1,8 
Sosna 11,3 5,5 2,1 9,3 5,0 1,9 

Tabela 4 

Skurez drewna bukowego, dębowego i sosnowego moczonego w 25% wodnym roztwo- 

rze amoniaku i w wodzie destylowanej a następnie wysuszonego do stanu absolutnie 
suchego, odniesiony do wymiarów wyjściowych (Wo = 0%). Czas moczenia — 19 dni; 

„temperatura — 209C; wymiary próbek — 30X30X10 mm 
    

  

  

  

  

    

  

Skurcz drewna moczonego 

w 25% roztworze amoniaku i «u wodzie destylowanej 

а, a zaj 
w kierunku 

“wna Г. 
stycznym promieniowym stycznym promieniowym 

Bt % Br % Bt % Br % 
-——_ 

Buk 11,4 5,2 0,2 0,2 

Dab 14.4 9.8 0,5 0.9 
Sosna 1,8 1,7 0,7 0,5 
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Ryc. 1. Skurcz i pęcznienie, styczne i promieniowe drewna bukowego ługowanego 

w wodzie destylowanej i w 25% wodnym roztworze amoniaku w zależności od wil- 

gotności 

Jak widać, drewno moczone w amoniaku kurczy się w znacznie więk- 

szym stopniu niż drewno moczone w wodzie, przy czym różnica w zacho- 

waniu się gatunków liściastych i sosny jest bardzo duża. Tak np. próbki 

bukowe i dębowe zmniejszyły swoją powierzchnię przekroju poprzecznego 

po wyekstrahowaniu ich NH,OH średnio o około 30°/o, natomiast po wy- 

ekstrahowaniu wodą z grubsza biorąc tylko o 15%. W przypadku próbek 

sosnowych różnica skurczu była minimalna. Stosunek skurczu stycznego do 

promieniowego, jak to wynika z danych tabeli 3, był dla obu cieczy w ra- 

mach każdego gatunku prawie taki sam. Świadczy to o zbliżonym charak- 

terze procesu kurczenia się tkanki drzewnej w obu tych kierunkach ana- 

tomicznych. 

Końcowy rezultat skurczu, wyrażony w stosunku do wymiarów wyj- 

ściowych (tab. 4), jest bardzo różny i zależy zarówno od gatunku drewna 

jak i od rodzaju cieczy, w której było ono zanurzone. Woda np. we wszyst- 

kich przypadkach jest czynnikiem nie powodującym większych zmian wy- 

miarów badanych próbek. W przeciwieństwie do niej amoniak w istotny 

sposób wpływa na zmniejszenie się tych wymiarów, przede wszystkim jed- 

nak u gatunków liściastych. Skurcz dla drewna buka wyniósł np. 11,4'/o 

w kierunku stycznym i 5,2% w kierunku promieniowym, dla drewna dębu 

zaś odpowiednio — 14,4% 1 9,8°/о. W znacznie mniejszej mierze i prawie 

w jednakowym stopniu w obu kierunkach (1,8%0 i 1,7%0) zmieniły swoje wy- 

miary próbki sosnowe. Powierzchnia przekroju poprzecznego próbek 
30x30X10 mm zmniejszyła się w wyniku ługowania amoniakiem w po- 

równaniu do powierzchni wyjściowej o 14,6% (buk), 22,7% (dąb) i 3,6°/o 

(sosna). Odpowiednie dane dla probek 20 X 20 X 30 mm (11) ksztaltowaly sie 

nastepujaco: 17,6°/0 (buk), 16,9°/o (dab) i 3,8'/0 (sosna). Dla kompletności 
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obrazu wskazać jeszcze trzeba na zmniejszenie się powierzchni przekroju 
poprzecznego w wyniku działania wody. Wyniosło ono dla próbek bada- 
nych w niniejszej pracy 0,4% (buk), 1,5% (dąb) i 1,2% (sosna) i dla próbek, 
na których oznaczono wytrzymałość na ściskanie, 1,6% (buk), 2,4% (dąb) 
i 1,3% (sosna) (11). 

Z. przytoczonych danych wynika, że wodny roztwór amoniaku w specy- 
ficzny sposób działa na tkankę drzewną powodując zwiększone, w porów- 
naniu z wodą i skierowane prawdopodobnie częściowo do wewnątrz jej 
pęcznienie, następnie zaś, przy swobodnym suszeniu, wyjątkowo duży 
skurcz. Gatunki liściaste są o wiele więcej podatne na działanie amoniaku 
niż iglaste (sosna). Odmienne działanie obydwu cieczy wiąże się prawdo- 
podobnie z jednej strony z różną dostępnością dla nich błon komórko- 
wych, z drugiej zaś z różną rozpuszczalnością w nich substancji drzewnej, 
wynikającą z kolei z odmienności składu chemicznego i struktury submi- 
kroskopowej poszczególnych gatunków drewna. | 

Woda o temperaturze umiarkowanej nie powoduje, jak wiadomo, naru- 
szenia wiązań poprzecznych typu chemicznych i wodorowych występują- 
cych w tkance drzewnej pomiędzy poszczególnymi jej składnikami. Wy- 
wołuje ona jednak pęcznienie błony komórkowej, wskutek czego rozluźnia 
jej strukturę i ułatwia przejście do roztworu substancji nie związanych, 
zalegających w obszarach łatwo dostępnych. Rozpuszczają się w niej takie 

związki jak cukry proste, niektóre polisacharydy, pektyny, skrobia, alko- 
nole pierścieniowe, barwniki, garbniki, sole nieorganiczne itp. Ilości sub- 
stancji wyekstrahowanych z próbek użytych w niniejszej pracy kształto- 
wały się następująco: buk — 0,6% dąb — 3,5%, sosna — 1,7°/o. Sa to 
wielkości niższe od przytaczanych w literaturze (3, 10), niewątpliwie z uwa- 
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Ryc. 2. Skurcz i pęcznienie, styczne i promieniowe drewna dębowego ługowanego 
don destylowanej w 25% wodnym roztworże amoniaku w zależności od wil- 
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gi na większe wymiary tych próbek i związane z tym trudności dyfuzji 
z nich rozpuszczonych składników. 

Intensywne pęcznienie drewna powodowane przez wodny roztwór amo- 
riaku zachodzi, jak już o tym wspomniano, w rezultacie głębokiego wni- 
kania cząsteczek tego związku nie tylko w obszary amorficzne, lecz jak 
się wydaje, również i w obszary krystaliczne. Jednocześnie ma tu praw- 
dopodobnie miejsce rozrywanie poprzecznych wiązań wodorowych oraz 
częściowa destrukcja hemiceluloz, w wyniku czego ilość substancji prze- 
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Ryc. 3. Skurcz i pęcznienie, styczne i promieniowe drewna 

sosnowego ługowanego w wodzie destylowanej i w 25% wod- 
nym roztworze amoniaku w zależności od wilgotności 

chodzących do roztworu i dyfundujących na zewnątrz wzrasta. Uzyskany 
stopień wyługowania wyniósł dla drewna buka 5,6%, dębu — 8,2% 
i sosny — 4,7% i był wielokrotnie wyższy niż w wodzie. Jak na to wska- 
zują pomiary wolnej powierzchni wewnętrznej drewna (2) oraz jego wła- 
sności sorpcyjnych (8), w miejscach zajmowanych dotychczas przez roz- 
puszczone i wyprowadzone na zewnątrz substancje powstaje dodatkowy 
system kapilar zapełnionych cząstkami amoniaku i wody. 

W czasie procesu suszenia najpierw usuwany jest z tkanki drzewnej 
bardziej lotny NH3 a dopiero potem woda. Powstały dodatkowy system 
kapilar zanika i po osiągnięciu stanu wilgotności zerowej zostaje całkowi- 
cie, lub prawie całkowicie zlikwidowany. Zewnętrznym objawem tego jest 
uwidoczniony wyżej wzmożony, w porównaniu z próbkami moczonymi 
w wodzie skurcz błon komórkowych i całej tkanki drzewnej. 

Zjawiska opisane wyżej zachodzą w całej swej rozciągłości u tych ga- 
tunków drewna, które charakteryzują się wysoką zawartością hemiceluloz 

ito przede wszystkim pentozanów, a więc u gatunków liściastych. Gatunki 
iglaste, których przedstawicielem w niniejszej pracy jest sosna, ulegają 
wyługowaniu w mniejszym stopniu ze względu na to, iż zawarty w nich 
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główny składnik części hemicelulozowej — heksozany zalegają głębiej 
w ściance komórkowej i są ściślej związane z celulozą. Być może pewien 
wpływ na rozpuszczalność ma też tutaj inna budowa chemiczna ligniny. 
Ponadto, wśród substancji przechodzących do roztworu znajdują się tu 
też, jak można sądzić, kwasy żywiczne w postaci ich soli amonowych. 
Dzięki temu w drewnie sosnowym rozerwaniu ulega mniejsza liczba po- 
przecznych wiązań wodorowych i powstaje mniej dodatkowych wolnych 
przestrzeni. 

Należy zaznaczyć, że również w wyniku ługowania drewna wodą po- 
wstaje w nim niewielka dodatkowa liczba kapilar, o czym świadczą nie- 
znaczne wprawdzie, ale wyraźne zmiany wymiarów próbek ekstrahowa- 
nych w porównaniu z próbkami wyjściowymi. 

W podanym wyżej w ogólnych zarysach sposobie działania amoniaku 
i wody na drewno liściaste i iglaste mogą występować pewne różnice 
spowodowane odmiennością składu chemicznego i budowy anatomicznej 
poszczególnych gatunków. Tym prawdopodobnie należy tłumaczyć nieco 
inne zachowanie się poddanego badaniom w niniejszej pracy drewna dębu 
i buka. 

W związku z tym należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego 
zagadnienia. Otóż wydaje się, że wielkość skurczu tkanki drzewnej zależy 
nie tylko od ilości wyekstrahowanych z niej związków, lecz także, a być 
może nawet przede wszystkim, od ich lokalizacji w błonie komórkowej. 
Wskazywałby na to między innymi nieproporcjonalnie mały w stosunku do 
ilości rozpuszczonych substancji skurcz próbek sosnowych, z których usu- 
nięte zostały zlokalizowane w przewodach żywicznych kwasy żywiczne. 

Na ryc. 1, 2 i 3 przedstawiono przebieg procesu kurczenia się próbek 
w kierunku stycznym i promieniowym w czasie powolnego suszenia ich 
od stanu pełnego nasycenia wodą lub 25% wodnym roztworem amoniaku 
do stanu absolutnie suchego oraz przebieg procesu pęcznienia tych próbek 
w czasie ponownego ich nawilżania, Przy obliczaniu zarówno skurczu jak 

l pęcznienia, które wyrażano w procentach, stosowano ten sam poziom 
odniesienia, którym były wymiary próbek w stanie całkowitego nasycenia. 
Umożliwiło to przedstawienie zmian wymiarów przy desorpcji i adsorpcji 

na jednym wykresić i na porównanie ich ze sobą. 
„ Rozpatrując zachowanie się próbek kontrolnych przy desorpcji stwier- 

dzić należy, że skurcz ich przebiega proporcjonalnie do zmniejszania się 
zawartości wody z wyjątkiem obszarów bliskich punktowi nasycenia włó- 
kien. Stwierdzone zależności są zgodne z danymi literaturowymi (18). Je- 
dynym wyjątkiem jest tu drewno dębu, które szczególnie w kierunku 
stycznym zaczęło się kurczyć przy znacznie wyższej wilgotności, co mo- 
głoby świadczyć o zjawisku zapaści (18). 

Przebieg skurczu próbek moczonych w amoniaku tak w kierunku 
stycznym, jak i promieniowym ma inny charakter niż przebieg skurczu 
próbek kontrolnych. Zmniejszanie się ich wymiarów rozpoczyna się przy 
wilgotnościach bardzo wysokich, przewyższających znacznie wilgotność 
punktu nasycenia włókien. Ta ostatnia, jak stwierdzono (8), kształtowała 
się następująco: 38%0 dla buka, 38%0 dla dębu i 33% dla sosny; dla próbek 
kontrolnych odpowiednio — 30, 28 i 30%. Wydaje się, że zjawisko to wy-. 
tłumaczyć można daleko posuniętą zmianą własności sprężystych (upla- 
stycznieniem) tkanki drzewnej. W stanie tym do wywołania odkształceń 
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wystarczać już mogą, jak sie wydaje, niewielkie siły powstające przy usu- 
waniu wody z kapilar. 

Po pierwszym okresie, w którym próbki szybciej traciły wodę aniżeli 
zmniejszały swoje wymiary (krzywe przebiegają tu pod mniejszym niż 
później kątem do osi odciętych), następuje okres bardziej intensywnego 
kurczenia się drewna. Kąt nachylenia krzywych jest tu bardzo zbliżony 
do kąta nachylenia krzywych otrzymanych dla próbek moczonych w wo- 
dzie; w przypadku sosny można mówić o prawie równoległym ich prze- 
biegu na tym odcinku; u buka i dębu krzywe w niewielkim stopniu, ale 
wyraźnie oddalają się od siebie co znaczy, że w miarę postępującego wy- 
sychania próbki ługowane w amoniaku kurczą się szybciej niż próbki ługo- 
wane w wodzie. Zjawisko to wystąpiło zarówno dla kierunku stycznego, 
jak i promieniowego. 

Całkowity skurcz osiągnięty przy wilgotności 0%e omówiono już po- 
przednio. 

Przy stopniowym nawilżaniu wysuszonych próbek krzywe obrazujące 
proces pęcznienia przebiegają w początkowym okresie nieco powyżej krzy- 
wych przedstawiających skurcz drewna. Zjawisko to ma miejsce tak 
w przypadku wody jak i amoniaku, a także zarówno dla kierunku stycz- 
nego jak i promieniowego. Oznacza ono, że przy pobieraniu pierwszych 
porcji wody, próbki pęczniejąc, nie osiągają tych wymiarów, jakie uzyski- 
wały w czasie kurczenia się przy tej samej wilgotności. U buka, dla kie- 
runku stycznego, szczególnie w przypadku próbek moczonych w amoniaku, 
ten stan trwa aż do osiągnięcia wilgotności około 50%. 

Przyczyną tego jest prawdopodobnie sorpcja pierwszych porcji wody 
na najłatwiej dostępnych powierzchniach wewnętrznych co nie powoduje 
tak dużych zmian wymiarowych drewna, jakie mają miejsce przy usuwa- 
niu końcowych ilości wody z głębiej położonych miejsc w błonie komór- 
kowej. W obszarze wyższych wilgotności, drewno poddane działaniu amo- 
niaku, nie powraca, jak widać to wyraźnie na przykładzie dębu i buka, 
w mniejszej mierze na przykładzie sosny, do swoich poprzednich wymia- 
rów. len trwały skurcz osiąga w kierunku stycznym wartości sięgające 
u dębu około 6%, u buka około 3,5% i u sosny około 1% w stosunku do wy- 
miarów próbki w stanie nasycenia. W kierunku promieniowym zjawisko 
to nie zostało wyraźnie stwierdzone. Wytłumaczenie takiego właśnie za- 
chowania się próbek jest dosyć trudne. Jako jedną z przyczyn można by 
wskazać na możliwość większego wyekstrahowania komórek promieni 
rdzeniowych, które, jak wiadomo, różnią się wyraźnie swoim składem che- 
micznym od pozostałej części tkanki drzewnej zawierając np. w przypadku 
drewna dębu (10) więcej ligniny, pentozanów i substancji rozpuszczalnych 
w rozpuszczalnikach organicznych i wodzie. W drewnie sosnowym, różnią- 
cym się zarówno składem chemicznym, jak i udziałem komórek promieni 
rdzeniowych od drewna buka i dębu, omówione wyżej zjawiska wystąpiły 
w znacznie mniejszym stopniu. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wskutek usunięcia części sub- 
stancji niskomolekularnych w wyniku działania wodnego roztworu amo- 
niaku na drewno, zachodzą głębokie zmiany w strukturze błony komórko” 
wej. Rezultatem tych zmian jest wzrost pęcznienia drewna w roztworze 
amoniaku i znaczny skurcź desorpcyjny przekraczający skurcz drewna 
ekstrahowanego w wodzie. Amiany wymiarów drewna po ekstrakcji amo" 
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niakiem okazały się częściowo nieodwracalne. Stosunek skurczu stycznego 

do promieniowego okazał się dla poszczególnych gatunków drewna zarów- 

no po ekstrakcji wodą jak i amoniakiem jednakowy. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Краткое содержание 

Образцы ядровой древесины дуба и заболони бука и сосны (30 Х 30Х 10 мм) 

подвергались замачиванию в 25% водном растворе аммиака в течение 19 дней, при 
о температуре 20°Ц, после чего высушивались в условиях уменьшающейся постепенно 
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относительной влажности воздуха вплоть до абсолетно сухого состояния. Таким-же 

самым способом образцы увлажнялис. Аналогичной обработке подвергалась древе- 

сина замачиваемая в воде (контроль). Исследовались окончательные результаты а так- 

же ход процесса усушки и набухания в обоих жидкостях. Установлено, что водный 

раствор аммиака вызывает увеличенное в некоторой степени по сравнению с водой 

набухание древесной тканки, большее в тангенциальном, чем в радиальном направле- 

нии. В отличие от набухания, разница в усушке оказалась очень большой. Образцы 

бука уменьшили свои размеры по сравнению с размерами перед замачиванием на 

11,4% в тангенциальном и на 5,2% в радиальном направлении, образцы дуба соответ- 

ственно на 14,4% и 9,8%. Изменения, которые произошли в древесине сосны были 

незначительны (18% и 1,7%). Уменьшение размеров образцов замачиваемых в воде 

набухание древесной ткани, большее в тангенциальном, чем в радиальном направле- 

не превышало 1%. Причину этого разного поведения отдельных пород в обоих жидко- 

стях следует повидимому искать в различной степени удаления из древесины раствори- 

мых вешеств. Усушка древесины обработанной аммиаком начинается при содержании 

воды значительно провышающем влажность точки насыщения волокон. Объяснить это 

явление можно значительной пластификацией древесной ткани. Древесина такая после 

сушки не возвращается в тангенциальном направлении к размерам, которые имела 

первоначально в набухшем состоянии. Причиной этого является повидимому большая 

степень удаления растворимых веществ из клеток сердцевинных лучей чем из остальной 

части древесной ткани. 

Summary 

Samples of oak heartwood and beech and pine sapwood with dimensions of 

30 X 30 X 10 mm were subjected to soaking in 25% aqueous solution of ammonia 

during 19 days at the temperature of 20°C and then to drying with conditioning at 

progressively lower relative air humidity until the absolute dry status. Samples were 

moistened in the same way. Wood soaked in water (control samples) were subject to 

an identical processing. Final effects and the course of the process of shrinkage and 

swelling in both liquids were examined. 

It was found that the aqueous solution of ammonia brings about to some extent 

increased swelling of wood tissue when compared with water and this swelling is 

greater in tangent than in radial direction. In contrast to swelling, differences in 

shrinkage are very great. Beech samples decreased their dimensions when compared 

with the status before soaking, by 11.4% in tangent and 5.2% in radial direction, while 

oak ones — by 14.4% and 9.8%, respectively. Changes occurring in pine wood were 

quite small (1.8% and 1.7%) The decrease in dimensions for samples soaked in water 

did not exceed 1%. Reason for such a different behaviour of individual species in both 

liquids should be probably looked after in the different degree of wood leaching. The 

shrinkage of wood leached in ammonia begins at the water content considerably 

exceeding the moisture of the point of fibre saturation, what could be explained by 

its advanced plasticizing. After drying such wood does not return to its dimensions in 

tangent direction, which it had previcusly at the stage of swelling. The reason of 

this provides probably the higher degree of leaching of medullary ray cells, than that 

of the remaining part of wood tissue. 
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