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Badanie promieniami X orientacji obszarów krystalicznych 
celulozy w drewnie gałęzi świerka i modrzewia 

Исследование лучами Х ориентации кристаллических проверхностей целлюлозы 

в древесине ветвей ели и лиственницы 
{/5 

Е’. 
X-ray examination of the orientation of crystalline areas of cellulose in the wood 

of spruce larch branches 

Na drewno gałęzi w czasie życia drzewa działa w sposób statyczny 
lub dynamiczny specyficzny układ sił. W wyniku ich działania po- 

wstają odkształcenia i naprężenia, które wywierają decydujący wpływ 
na układ obszarów krystalicznych celulozy. Statycznie na drewno ga- 
łęzi działa siła ciężkości, dynamicznie zaś — ciśnienie ruchu powietrza 
(wiatru). Siła ciężkości odkształca galaz w dół, pod spodem gałęzi two- 
Izy się drewno reakcyjne, które utrzymuje ją w pozycji prawie pozio- 
mej w przypadku modrzewia lub nadaje jej charakterystyczny kształt 
łukowy w przypadku świerka. Dlatego przekrój poprzeczny gałęzi cha- 
rakteryzuje się mimośrodowym położeniem rdzenia. Słoje roczne mają 
przebieg nieregularny i nierównomierny. Ogólnie rzecz biorąc, położe- 
nie rdzenia zbliża się do centrum, idąc od nasady do wierzchołka gałęzi 
(spadek momentu gnącego). Większa szerokość słojów występuje po 
stronie dolnej, mniejsza — po stronie górnej. Należy nadmienić, że wy- 
trzymałość drewna gałęzi w czasie życia drzewa zależy od warunków 
atmosferycznych, gatunku drzewa, stopnia zadrzewienia, zabiegów ho- 
dowlanych itp. Upraszczając zagadnienie, możemy złożoną wytrzyma- 
łość drewna gałęzi sprowadzić do wytrzymałości na zginanie. Wówczas 
drewno od strony górnej jest rozciągane, a od strony dolnej — ściska- 
ne. Działają również momenty gnące i skręcające, których wielkości 
liczbowe i kierunkowe zmieniają się, idąc od nasady do wierzchołka 

gałęzi. Za pomocą promieni rentgenowskich zbadano stopień i sposób 
uporządkowania obszarów krystalicznych w drewnie gałęzi pochodzą- 
cych ze strefy ściskanej i rozciąganej. 

Ryc. la przedstawia rentgenogram drewna gałęzi pochodzącego ze 
strefy rozciąganej, a ryc. 1b — rentgenogram tego samego słoja, lecz 
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Ryc. 1. Rentgenogramy drewna gałęzi świerka 

pochodzącego ze strefy ściskanej. Widzimy, że rentgenogram la jest 

sierpowy, a rentgenogram 1b — spiralny. Na podstawie analizy przyto- 

czonych rentgenogramów wnioskujemy, że obszary krystaliczne w drew- 

nie gałęzi w strefie rozciąganej są ułożone w granicach pewnego kąta, 

tworząc dyspersję kątową. Większość obszarów krystalicznych celulozy 

jest zorientowana równolegle do działającej siły. Natomiast obszary 

krystaliczne w drewnie gałęzi w części ściskanej są ułożone spiralnie 

i twcrzą pewien kąt z podłużną osią włókna. Należy zaznaczyć, że pra- 

wie zawsze na rentgenogram spiralny nakłada się tutaj dyspersja kąto- 

wa i w wyniku tej interferencji otrzymujemy rentgenogram złożony. 

Drewno o spiralnym przebiegu obszarów krystalicznych ma największą 

sztywność i największą wytrzymałość na ściskanie, a drewno o równo- 

ległym zorientowaniu obszarów krystalicznych do podłużnej osi włókna 

ma natomiast największą wytrzymałość na rozciąganie. | 

Na ryc. 2a, b mamy przedstawione rentgenogramy drewna gałęzi 

modrzewia. Jak widzimy, stopień i sposób zorientowania obszarów kry 

stalicznych celulozy w drewnie gałęzi świerka i modrzewia są iden- 

tyczne. 

Z przytoczonych tu wywodów wynika, że м sposobie zorientowania 

obszarów krystalicznych celulozy w drewnie zakodowany jest wpływ 

czynników zewnętrznych działających na drewno w czasie Życia 

drzewa. 

Ryc. 2. Rentgenogramy drewna gałęzi modrzewia 
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Краткое содержание 

Автором были подвержены рентгенографическому анализу кристаллические 

поверхности целлюлоза в древесине ветвей лиственницы и ели. Из анализа 

следует, что зона растягиваемой древесины характеризуется угловой ориента- 

цией, а зона сжимаемой древесины — винтовой ориентацией. Ориентация кри- 

сталлических элементов целлюлозы в древесине ветвей обоих сортов является 

идентичной. Она вызвана силами действующими на древесину ветвей во время 

роста дерева. 

Summary 

The orientation of crystalline areas of cellulose in the wood of spruce and larch 

branches has been subjected by the author to X-ray analysis. It results from the ana- 
lysis, that the zone of stretched wood is characteristic by angular orientation, while 

the zone of compressed wood — by helical orientation. In the wood of branches of 

both examined species the orientation of crystalline elements of cellulose in the same. 
This is the resultant of forces acting upon the wood of branches in the course of the 

growth of tree. 
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