
  

  

1983 ‚ SYLWAN ROCZNIK CXXVII Nr 5 

a 

ALEKSANDER M. KORZENIOWSKI, IRENA SWACZYNA 

Badania zmienności modułu sprężystości 
i gęstości drewna w pniu buka zwyczajnego 

_" (Fagus silvatica Г.) 

Исследования изменчивости модуля упругости и плотности древесины 
\ , , . 

в стволе бука OObIKHOBeHHOrO (Fagus silvatica L.) 

\ 

Studies on the variation of the modulus of elasticity and of the density 

e of wood in the stem of European beech (Fagus silvatica L.) 

1; GENEZA JI TŁO ZAGADNIENIA 

|M = niewątpliwego postępu jaki — zwłaszcza w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci — został dokonany w zakresie rozpoznania technicz- 

nych właściwości drewna poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 
krajowych, szereg szczegółowych zagadńień z tej dziedziny w dalszym 
ciągu oczekuje rozwiązania. Do takich — praktycznie ważnych — na- 
leży. między innymi kwestia uzależnienia fizycznych i mechanicznych 
właściwości drewna od położenia w pniu drzewa. Na poprzecznym prze- 
kroju pnia położenie to wyraża się najczęściej odległością rozpatrywa- 
nego miejsca od rdzenia lub (rzadziej) od obwodu pnia, zaś na długości 
pnia — odległością od jegą podstawy, tj. od poziomu gruntu. Omawiane 
odległości mogą być określane w jednostkach długości, bądź też wyra- 
żane względem całkowitej długości promienia poprzecznego przekroju 
pnia lub względem całkowitej długości tego ostatniego. Określona w ten 
sposób topografia jakości drewna w pniu nie uwzględnia wpływu anoma- 
lii i wad jego budowy oraz ewentualnego rozkładu tkanki drzewnej przez 
grzyby pasożytnicze i uszkodzeń drewna powstałych w rosnącym drze- 
wie. Dopiero wspólne rozpatrzenie pierwotnego, zazwyczaj regularnego, 
obrazu jakości drewna bez wad z mniej lub bardziej typowym rozmiesz- 
czeniem tych ostatnich daje pełną, indywidualną charakterystykę jakości 
pnia. | | 

W znacznej większości przypadków dopiero ten łączny obraz jakości © 
powinien przesądzać o możliwościach przemysłowego zastosowania drew- | 

na i o związanych z tym sposobach rozkroju i przerobu pnia. W prak- 

tyce pierwotny obraz jakości drewna pozostaje najczęściej nieznany; dla- 
tego — ze szkodą dla optymalnego wykorzystania — nie można go ra- 

cjonalnie uwzględniać podczas wizualnej oceny drewna na podstawie 

widocznych oznak jego strukturalnej wadliwości. о 
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Współczesny stan wiedzy w zakresie rozpatrywanych właściwości 
drewna bez wad można pokrótce zrekapitulować jak następuje. 

Gęstość drewna drzew liściastych na ogół obniża się stopriiowo od - 
wnętrza pnia ku jego obwodowi, jednak prawidłowość ta ulega znacz- 
nym zakłóceniom w drzewach wytwarzających drewno napięciowe. Dane 
z-tego zakresu podają Trendelenburg iMayer-Wegelin (9). 

Zależność modułu sprężystości przy zginaniu od gęstości i wilgotności 
drewna dębowego i świerkowego badali Kollmann i Krech (5) 
oraz Palka (17). Stwierdzono proporcjonalność prostą modułu sprę- 
żystości drewna w jej przedziale higroskopijnym; dalszy wzrost wilgot- 
ności powyżej stanu nasycenia włókien praktycznie nie wpływa na mo- 
duł sprężystości, który przyjmuje stałą, minimalną wartość. -. 4 

Krzysik (6) podaje, że giętny moduł sprężystości wzdłuż włókien 
drewna bukowego w stanie powietrzno suchym wynosi średnio ok. 
16000 MPa1, przy całkowitym przedziale zmienności od 10000 do 
18000 MPa. Badania Goneta (2) wykazały, że moduł sprężystości 
w poprzek włókien powietrzno suchego drewna bukowego wynosi śred- 
nio ok. 940 MPa, natomiast inne źródła podają odmienne wartości, rzędu 

_ 1500 MPa. | | 
Powyższe stwierdzenia dowodzą, że zagadnienia zmienności modułu . 

sprężystości i gęstości drewna w pniu buka zwyczajnego nie zostały do- 
tychczas systematycznie zbadane i jednoznacznie naświetlone. Praktycz- 
ne znaczenie tych zagadnień — zwłaszcza dla technologii gięcia drewna: 
bukowego — nie ulega wątpliwości. Z obu tych przyczyn podjęcie ba- 
dań w wymienionej dziedzinie wydaje się dostatecznie umotywowane. 

2. PODSTAWY METODYCZNE BADAŃ 

W badaniach postanowiono ograniczyć się jedynie do najważniejszych 

właściwości drewna, fńajbardziej 'istotnych dla celów technologicznych 
i mogących je w możliwie pełny sposób scharakteryzować jako materiał 
konstrukcyjny. Kierując się tymi względami pominięto wpływ wad struk- 

tury na techniczne właściwości drewna, podjęto natomiast systematycz- 

ne badania zmienności na poprzecznym i podłużnym przekroju pnia na- 
stępujących fizyko-mechanicznych właściwości drewna: ne 

— modułu sprężystości wzdłuż *włókien drewna świeżego przy zgl- 
naniu statycznym w kierunku promieniowym istycznym, с | 

— modułu sprężystości w poprzek włókien drewna świeżego przy 

ściskaniu, | , A 

| — gęstości drewna całkowicie suchego. e - 
Określenie modułu sprężystości drewna w stanie całkowicie spęcz- 

niałym umożliwia uzyskanie najniższych liczbowo wyników, miarodaj- 

nych tym samym dla obliczania dopuszczalnych odkształceń nawet 

w konstrukcjach narażonych na silne nawilgocenie. oo, 
Przyjmując taki stan wilgotności drewna wykluczono również za- 

kłócający wpływ przypadkowych różnic wilgotności na wyniki oznacze- 
nia modułu sprężystości i stworzono podstawy dla całkowicie miarodaj- 
nego ókreślenia jego naturalnego zróżnicowania w pniu. Natomiast dla 

1) megapaskal ; 
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są, 

gęstości taka eliminacja wpływu czynników ubocznych możliwa jest tyl- 
ko przy bezwodnym stanie drewna, który przyjęto w badaniach za opty- 
malny dla uzyskania możliwie szerokiej przydatności wyników oznacza- 
nia tej właściwości. 

Wpływu poprzecznej anizotropii drewna na wyniki oznaczenia modu- 
łu sprężystości nie można z góry przewidzieć; dlatego w badaniach mo- 

_dutu uwzględniono zarówno promieniowy jak i styczny kierunek obcią- 
żania próbek. Założono, że moduł sprężystości wzdłuż włókien zostanie 
określony przy zginaniu, zaś w poprzek włókien — przy ściskaniu. Wy- 
brane sposoby obciążania są charakterystyczne dla pracy drewna w prze- 
ważającej większości rzeczywistych elementów konstrukcyjnych, a jed- 
nocześnie powodują możliwie znaczne jego odkształcenie, co ułatwia osią- 
gnięcie niezbędnej dokładności pomiarów odkształceń. Prędkość zastoso- 

"wana przy obu sposobach obciążania była utrzymywana w granicach 
doraźnej próby quasi-statycznej. . 

badaniu modułów sprężystości oraz w badaniu gęstości drewna 
zastosowano znormalizowane metody oznaczania tych właściwości, z mo- 
dyfikacjami jakie wynikały z podstawowego celu badania. Wyniki opra- 
cowano statystycznie pod względem ich zmienności i wzajemnego sko- 
relowania. ==, | | | 

Badania przeprowadzono na drewnie pozyskanym z 4 drzew. Wy- 
. brano proste, 90-letnie drzewa, nie wykazujące zewnętrznych oznak wa- 
„dliwości drewna. Pnie drzew podzielono na kłody, z których wypiłowa- 
no deski rdzeniowe, jakie po ostruganiu podzielono na listwy o wymia- 
rach 25X25X2000 mm. Na listwach tych oznaczono moduł sprężystości 
przy zginaniu w kierunku promieniowym i stycznym. 

Z'końców każdej kłody pozyskano krążki, z których po ostruganiu 
pobrano po obu stronach rdzenia próbki klinowe o kącie rozwarcia 30° 
„(od rdzenia). Wzdłuż ramion klinów (promieni pni) wycięto próbki o wy- 
miarach 20X20X20 mra. Próbki rozmieszczono 'w dwu warstwach na 
grubości klina, otrzymując po dwie próbki bliźniacze, z których jedna 

, służyła do określenia modułu sprężystości w poprzek włókien w kierun- 
ku stycznym, druga zaś — w kierunku promieniowym. 

, Sposób podziału dłużycy na kłody i krążki przedstawiono 'na ryc. 1. 
Kłody manipulowano z nadmiarem po 0,5 m z każdej strony, eliminując 
w ten sposób pęknięcia czół. Pozyskiwano także po 3 krążki z końców 
każdej kłody, aby uzyskać do badań krążek bez pęknięć. Na ryc. 2 przed- 
stawiono rozmieszczenie listew w desce rdzeniowej i sposób ich oznacze- 
nia, zaś na ryc. 3 — rozmieszczenie próbek do określania modułu sprę- 
żystości przy ściskaniu w poprzek włókien w kierunku promieniowym 
i stycznym. . | , | | 

Próbki do oznaczania gęstości drewna wykonano z listew, na których 
określono moduł sprężystości przy zginaniu. Na nich też dokonano uprzed- 
nio pomiaru wilgotności drewna. | | 

\ | 3. WYNIKI I TCH ANALIZA 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów poddano statystycznej analizie 
zmienności, obliczając wartości średnich arytmetycznych, odchyleń stan- 
dardowych i współczynników zmienności. 

\ 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie listew w desce rdzeniowej; przykład oznaczenia listew: BI 

01 — drzewo B, kłoda I, listwa 01 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie próbek do określania modułu sprężystości przy ściskaniu 

w poprzek włókien w kierunku promieniowym i stycznym 
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Fe, 

_ Analizą objęto zmienność modułów sprężystości wzdłuż i w poprzek 

włókien drewna bukowego, ustalając zależność tych wielkości od względ-- | 

nej odległości od rdzenia i względnego położenia na wysokości pnia. Istot- 

"ność testowanej korelacji stwierdzono porównując obliczoną (doświad- 

  

Zestawienie średnich wyników badań 

/ 

  

      

  

      
  

  

  

Wskaźniki statystyczne 

7 Współczynniki korelacji 

| Z 

" Wartość in. Liczba | Odchy- | Współ. | względ- и УЕ 
i miano - | obser- lenie | czynnik | пз’од- | роойе- | г. №8 

badanej | wacji standar- | zmien- | japłością| niem Fishera 

właści- n dowe ności |od ¢dze-| na wy- dla: 

wości 6 У 0% . v7. | v=n—2 
nia sokosci а=0.05 

— Гх/Г pnia 
h,/h 

. Modut sprezys- 

tości wzdłuż, 

włókien drewna 

o wilgotności 

'0d 160 do 120%: ° 
E,,(MPa): 

+— przy zginaniu s , 

w kierunku 

promienio- 

wym 10900 374 20,0 17,6 0,25 —0,21 0,10 

_— przy zginaniu . 

w kierunku 

stycznym 10600 374 19,4 16,6 0,23 —0,21 0,10 

. Moduł sprężys- 
tości w poprzek 

włókien drewna , 

'owilgotności ь 

od 100 do 120% 

‘EL (MPa): 
— przy Sciska- 

niu w kierun- 

ku promie- | 

niowym 367 612 43,1 11,8 0,19. —0,14 0,09 

— przy ściska- 

niu w kierun- 

ku stycznym 265 612 30,7 11,6 0,15 —0,06 0,09 

3. Gęstość drewna 

o wilgotności — 

WCS | 

Qo (kg/m3) 690 561 | 14,2 21  —0,18 0,14 0,09 

4 — Sylwan nr 5 
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czalną) wartość współczynnika korelacji z jego wartością teoretyczną, 
odczytaną z tabel Fishera dla liczby stopni swobody równej. n-2 i ufności 
95%. | | 

Średnie wyniki z całości przeprowadzonych badań zestawiono w ta- 
beli. 

Moduł sprężystości wzdłuż włókien 

Średnia wartość modułu sprężystości wzdłuż włókien przy zginaniu 
w kierunku promieniowym jest większa o 2,8% niż w kierunku stycz- 
nym. 

Analiza korelacji wykazała istotną, lecz słabą, dodatnią zależność mo- 
dułu sprężystości wzdłuż włókien od względnej odległości od rdzenia oraz 
— również dość słabą — ujemną zależność od względnego położenia na 
wysokości pnia. Zależności te przedstawiono na rycinach 4i5. .. 

Z przebiegu zależności przedstawionej na гус. 4 wynika, że najwięk- 
sze wartości modułu sprężystości wzdłuż włókien w świeżym drewnie 
występują w pobliżu połowy długości promienia. Przebieg zależności 
przedstawionej na ryc. 5 wskazuje na tendencję spadku wartości modu- 
łów sprężystości od odziomka ku wierzchołkowi pnia. Silnie zarysowane, 
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Ryc. 4. Zmienność na promieniu r modułu sprężystości wzdłuż włókien: E,, — przy 

zginaniu w kierunku promieniowym, E,+ — przy zginaniu w kierunku. stycznym; 
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Ryc. 5. Zmienność na wysokości pnia h modułu sprężystości wzdłuż włókien: E,,, 

— przy zginaniu w kierunku promieniowym, E,,. — przy „zginaniu w kierunku 

stycznym; drewno świeże 

skokowe zmiany wartości modułu wzdłuż pnia trudne są do wytłuma- 
czenia; być może mają na to wpływ pasma drewna napięciowego. 

Moduł sprężystości w poprzek włókien — 

Z uzyskanych danych (tabela) wynika, że w świeżym drewnie śred- 
nia wartość modułu sprężystości w kierunku promieniowym jest więk- 

sza o 38% niż w kierunku stycznym. 

Na podstawie analizy wartości odchylenia standardowego i współ- 
czynnika zmienności można stwierdzić, że moduł sprężystości w poprzek 
włókien jest około dwukrotnie silniej zróżnicowany niż moduł wzdłuż 
włókien. |] | 

Analiza korelacji wykazywała istotną, lecz słabą, dodatnią zależność 
modułu sprężystości przy ściskaniu w, poprzek włókien w kierunku pro- 

mieniowym od względnej odległości od rdzenia; w kierunku stycznym 
zależności tej nie stwierdzono. Na ryc. 6 przedstawiono zmienność wzdłuż 

$ 
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Ryc. 6. Zmiennosé na promieniu pnia r modułu sprężystości w poprzek włókien: 

E.L, — przy ściskaniu w kierunku promieniowym, E.L+ — przy ściskaniu w kie- 

runku stycznym; drewno świeże 

promienia. pnia modułu sprężystości przy ściskaniu w poprzek włókien. 
Z przebiegu wykresu można stwierdzić, że najmniejsze wartości modu- 
łu sprężystości w kierunku promieniowym występują w strefie przy- 
rdzeniowej. Poza tą strefą wartość modułu stopniowo wzrasta. Dla kie- 
runku stycznego nie stwierdzono istotnego uzależnienia wartości modułu 
od położenia na promieniu pnia. 

Na ryc. 7 przedstawiono zmienność wzdłuż pnia modułu sprężystości 
określonego przy ściskaniu w poprzek włókien w kierunku promienio- 
wym i stycznym. Podobnie jak w przypadku modułu sprężystości wzdłuż 
włókien można i w tym przypadku zaobserwować nieregularne zmiany 
wartości modułu, które mogą być spowodowane występowaniem drewna 
napięciowego. 

Gęstość drewna | 

Stwierdzona wartość gęstości drewna 690 kg/m? (tabela) jest: zgodna 
z danymi literatury (6). 

Mała wartość współczynnika zmienności wskazuje na znaczną jedno- 
rodność badanego materiału. 
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Ryc. 7. Zmienność na wysokości pnia h modułu sprężystości w poprzek włókien: 

EL, — przy ściskaniu w kierunku promieniowym, El; — przy ściskaniu w kie- 

runku stycznym; drewno świeże 
1 

: 

Analiza statystyczna wykazała istotność stwierdzonych zmian gęstości 

wzdłuż promienia pnia (ryc. 8), które są podobne do zmian modułu sprę- 

żystości wzdłuż włókien (ryc. 4). W strefie przyobwodowej gęstość drew- 

na jest mniejsza niż w strefie przyrdzeniowej, gdzie osiąga drugie mini- 

mum. Największa gęstość występuje w połowie długości promienia. 

Stwierdzono słaby lecz istotny wzrost gęstości w kierunku wierzchoł- 

ka drzewa (ryc. 9). Podobnie jak w przypadku modułów sprężystości prze- 

' bieg zmian gęstości jest również bardzo nieregularny i także można go 

tłumaczyć wpływem drewna napięciowego. 
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Ryc. 8. Zmienność na promieniu r gęstości go; drewno suche 

4. WNIOSKI 

Z danych zawartych w tabeli i analizy wyników można stwierdzić 
co następuje. | 

1. Moduł sprężystości wzdłuż włókien drewna świeżego o wilgotności 
od 100 do 120% wykazuje dla 95% zbadanych przypadków zmienność za- 
wartą w przedziale £20%. Różnica średnich wartości tego modułu, okreś- 
lonego przy zginaniu w kierunku promieniowym i stycznym, nie prze- 
kracza 3%, co zawiera się w granicach błędu pomiarowego i nie ma prak- 
tycznego znaczenia. | 

2. Moduł sprężystości w poprzek włókien drewna świeżego o wilgot- 
ności od 100 do 120% wykazuje dla 95% zbadanych przypadków zmien- 
ność zawartą w przedziale +12%. Średnia wartość tego modułu okreś- 
lona przy ściskaniu w kierunku promieniowym jest większa w przybli- 
żeniu o 40% od średniej wartości modułu określonego przy ściskaniu 
w kierunku stycznym. Przyczynę tej różnicy mogą stanowić promienie 
rdzeniowe, odkształcające się łatwiej w poprzek niż wzdłuż swego prze- 
biegu. | | aa 

3. Gęstość średnia zbadanego drewna bukowego w stanie zupełnie 
suchym wynosi 690 kg/m%, zaś współczynnik jej zmienności zawiera się 
w zakresie t2,1%. Dowodzi to znacznej jednorodności gęstości drewna 
bukowego, niezależnie od położenia.rozpatrywanego miejsca — zarówno 
na przekroju poprzecznym, jak i na wysokości pnia drzewa. | 
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Ryc. 9. Zmienność na wysokości pnia h gęstości go; drewno suche 

4. Moduł sprężystości wzdłuż włókien określony przy zginaniu w kie- 

runku promieniowym i stycznym oraz moduł sprężystości w poprzek 

włókien określony przy ściskaniu w kierunku promieniowym: wykazują 

wyraźne i dość regularne zróżnicowanie na promieniu poprzecznego prze- 

kroju pnia drzewa. Właściwości te mają wartość minimalną w pobliżu 

rdzenia, następnie wzrastają osiągając. wartość maksymalną w odległości 

od rdzenia, wynoszącej 0,6 długości promienia, po czym ponownie maleją 

ku obwodowi pnia. 

Moduł sprężystości w poprzek włókien, określony przy ściskaniu 

w kierunku stycznym, jest znacznie słabiej zróżnicowany i nie wykazuje 

tak regularnej zmienności wzdłuż promienia pnia. 

Gęstość drewna zmienia się podobnie regularnie jak jego moduł sprę- 

żystości wzdłuż włókien, lecz wartość minimalna gęstości występuje przy 

obwodzie, nie zaś w pobliżu rdzenia, jak jest w przypadku modułu. 

" 5. Zróżnicowanie modułów sprężystości i gęstości drewna wzdłuż pnia © 

jest wybitnie nieregularne, wykazuje znaczne wahania w kolejnych po- 

łożeniach na jego wysokości i brak zdecydowanych jednokierunkowych 

tendencji do zwiększania się lub spadku wartości średniej. Taki stan rze- 

czy można hipotetycznie tłumaczyć wpływem lokalnego występowania 

pasm drewna: napięciowego, które w zasadniczej mierze wpływa na gę- 

stość i na mechaniczne właściwości drewna bukowego. 
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Краткое содержание 

В исследованиях определена изменчивость модуля упругости вдольи поперек воло- 
коп свежей древесины, с влажностю превышающей состояние насыщения волокон, 
а также плотность сухой древесины. Эта ‘изменчивость рассматривалась вдоль радиуса 
и высоты ствола буковой древесины. | 

Модуль упругости вдоль волокон древесины определялся при статическом изгибе 
в радиальном и тачгентальном направлении, а поперек волокон — при сжатии в ра- 
днальном и тангентальном направлении. 

В исследованиях модулей упругости, а также плотности древесины применялись 
модифицированные и нормализированные `методы обозначения .этих свойств. 

Результаты исследований обработаны статистически. 

Summary 

The variation of the modulus of elasticity lengthwise and crosswise to the fibres 
of fresh wood, with a moisture exceeding the saturation state of the fibres, and 
the density of dry wood were determined in the studies. The variatiog was ana- 
lysed along the radius and the height of the stem of beech wood. | 

The modulus of elasticity lenkthwise to the wood -fibres was determined at 
‘Static bending in radial and tangentcal directions, and crosswise to the fibres — at 
compression in radial and tangentcal directions. ' 

Modified, standarized methods of determination of the modulus of elasticity 
and of the wood density were applied in the studies. 

The results were statistically evaluated. 
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