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1. W s t ę p ' '

Magnetyczny rezonans jądrowy stal się ostatnio obiecującą metodą w badaniach układu drewno-
-woda. Znalazł zastosowanie w badaniach: zawartości wody w żyjących drzewach (KuĆERA 1988),
podstaw procesu sorpcji (HARTLEY i I.v.vi 1992), suszenia drewna (ARAUJO i INNI 1992). Wydaje
się. że metoda ta może odegrać ważną rolę w poznaniu procesu nasiąkania drewna wodą - procesu, w
którym zachodzi zjawisko jednoczesnego transportu wodu wolnej i związanej do drewna, uprzednio
wysuszonego poniżej Punktu Nasycenia Włókien (PNW), na drodze transportu kapilarnego oraz
dyfuzji. Tradycyjne metody badawcze, nie pozwalają tu na określenie zawartości wody wolnej i
związanej w czasie trwania procesu w danej wilgotności drewna.

W poprzedniej pracy (OLEK i INNI 1994) badano wartości czasu relaksacji spin-siatka (Ti)
w próbkach drewna sosny zwyczajnej (Pinwt sylvestris L.) o zróżnicowanych wilgotnościach. Nie-
stety zastosowana metoda badawcza nie pozwalała odróżnić zawartości wody wolnej i związanej w
danej wilgotności, gdyż mierzony czas relaksacji T| był uśredniony z uwagi na procesy szybkiej wy-
miany pomiędzy frakcjami wody. Celem obecnej pracy jest zbadanie, czy pomiary czasów relaksacji
spin-spin 7*2 pozwolą określać zawartości wody wolnej i związanej w szerokim zakresie wilgotnośri,
a tym samym czy będą mogły znaleźć zastosowanie do badania procesu nasiąkania drewna.

2. Materiał i metody

W obecnych badaniach użyto drewna brzozy (Betula varTvcosa Ehrh.) z powodu względnie
wysokiej homogeniczności struktury wewnętrznej. Wolne od wad drewno pozyskano ze środkowej
części pnia a następnie naturalnie wysuszono do wilgotności ok. 10%. Próbki o wymiarach 150 x
8 x 6 mm wycięto r. desek, nawilżano lub suszono do różnych poziomów wilgotności, a następ
nie doprowadzono je do końcowych wymiarów: 10 x 8 x 6 mm (długość próbek pokrywała się
zawsze z anatomicznym kierunkiem wzdłużnym). Przed wykonaniem pomiaru czasu relaksacji 'L'%
próbkę umieszczano w teflonowym holderze i wprowadzano do cewki wysokiej częstotliwości tak.
że długość próbki była równoległa osi cewki. Po pomiarze 1\ określano wilgotność drewna metodą
suszarkowo-wagową (SKAAR 1988). Względny błąd pomiaru wilgotności zmieniał się od 1.5% dla
próbek o najwyższej wilgotności do 10% dla próbek o najniższej wilgotności.

Wszystkie pomiary czasów relaksacji wykonano na impulsowym spektrometrze MSL 30 pra
cu jarym przy częstotliwości 30 MHz. W pomiarach czasów relaksacji Ti zastosowano sekwencję
impulsów CPMG (MEIBOOM i GlŁL 1958). Czas pomiędzy impulsami ir (TE) wynosił odpowiednio
od 200 /JS dla próbek o wilgotnościach poniżej PNW do 5000 |is dla próbek o najwyższych wilgot-
nościach. Czas repetycji (TR) był równy 5 s. W czasie każdego pomiaru rejestrowano minimum 30
ech spinowych. Błąd pomiaru czasów relaksacji oceniono na około 10% dla próbek o wilgotności
poniżej PNW oraz nie więcej niż 5% dla próbek o wilgotności powyżej PNW. Pomiary wykonywano
w temperaturze pokojowej 20°C.



Zanik ech spinowych po sekwencji impulsów CPMG był zawsze wieloeksponencjalny. Przyjęto
zatem model wolnej wymiany chemicznej zaproponowany przez ZIMMERMANA i BRITTINA (1957)
zakładając dwuskładnikową funkcję relaksacji, klóra posłużyła do estymacji danych doświadczal-
nych:

A(t) = AA exp I — ——] + 4gexp[— -=—) , (1)

gdzie: A(l) - amplituda ech spinowych w czasie t, T2A, T2B - czasy relaksacji spiu-spin podukładów
spinów. AA, Ap - udziały amplitud (abundancje) podukładów spinów.

Dopasowanie cztcroparametrowego modelu wykonano metodą Simplex. Liczba iteracji w każ-
dym z przypadków wynosiła minimum 1000.

3. Wyniki i ich omówienie

Powyżej Punktu Nasycenia Włókien
Wyodrębniono dwa relaksujące podukłady: szybkozanikającą składową charakteryzowaną przez

krótszy czas relaksacji spin-spin T2A oraz wolnozanikającą opisywaną dłuższym czasem relaksacji
spin-spin T2B-

Czas relaksacji spin-spin T2u związany z wolnozanikającą składową wykazywał zmiany swej war-
tości wraz ze zmieniającą się wilgotnością. Zakładając, że prędkość relaksacji spin-spin (odwrotność
czasu relaksacji spin-spin) zależy liniowo od stosunku masy suchej do masy wody (DASZKIF.WICZ i
INNI 1963) otrzymano zależność pomiędzy czasem relaksacji Tj oraz wilgotnością w postaci:

(2)T2B = ,
o + 6 • u-1

gdzie: w. % - wilgotność, a, 6 - stałe empiryczne.
Na rycinie 1 pokazano zależność pomiędzy dłuższym czasem relaksacji spin-spin TIB a wilgot-

nością. Czas relaksacji Tm rośnie wraz ze wzrostem wilgotności zmieniając się od ok. 14 ms w
PNW do ok. 60 ms dla najwyższych wilgotności. Dokonując ekstrapolacji zależności do maksymal-
nej wilgotności drewna brzozy otrzymano wartość czasu relaksacji T?u równą ok. 7ó ms. Wartość
ta różni się znacząco od kilkusekundowej wartości czasu relaksacji próbki wody czystej. Należy
zatem sądzić, że cząsteczki wody wchodzące w skład podukładu opisywanego przez T2H posiadają
znacząco ograniczoną mobilność. Z drugiej jednak strony, jest to podukład posiadający najdłuższy
obserwowany czas relaksacji spin spin. Dlatego też można założyć, że podukład ten związany jest
z cząsteczkami wody wypełniającymi światła komórkowe (nazywaną w drzewnictwie wodą wolną).
Ograniczona mobilność cząstek wody wolnej wynika tu z oddziaływań kapilarnych utrzymujących
ją w wewnętrznej strukturze drewna. Powyższą sugestię potwierdza także zależność abundaucji
podukładu Ay względem wilgotności (ryc. 2).

Abundancja AB jest proporcjonalna do liczby protonów danego układu. W przypadku podu-
kładu określonego jako woda wolna maleje ona ze spadkiem wilgotności osiągając wartość bliską
0% w PNW co wynika ze zmniejszającej się zawartości wody w światłach komórkowych wraz ze
spadkiem wilgotności.

Wartość czasu relaksacji spin-spin T?A (związanego ze składową szybko zanikającą) także wzra-
sta wraz z wilgotnością i zmienia się od ok. 2 ms w PNW aż do kilkunastu ms dla najwyższych
wilgotności (ryc. 3.).

Abundancja A^ podukładu wody charakteryzowanego przez czas relaksacji T^Ą maleje ze wzro-
stem wilgotności począwszy od wartości ok. 100%, która osiągana jest w PNW. Oznacza to, że w
PNW praktycznie cały sygnał magnetycznego rezonansu jądrowego pochodzi od tego podukładu
(ryc. 4).

Niskie wartości czasu relaksacji spin-spin T2Ą sugerują bardzo małą mobilność cząsteczek tego
podukładu. Tym samym podukład len można zidentyfikować jako wodę związaną zawartą w ścia
ua.cn komórkowych tkanki drzewnej.
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Rye. 1. Zależność czasu relaksacji spin-spin T^B °d wilgotności powyżej PNW
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Ryc. 2. Zależność abundancji An od wilgotności powyżej PNW
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Ryc. 3. Zależność czasu relaksacji spin-spin T^A °d wilgotności powyżej PNW
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Rye. 4' Zależność abundancji AA od wilgotności powyżej PNW

Dodatkowo należy podkreślić, że nie istnieje proces wymiany chemicznej pomiędzy wodą wolną
znajdującą się w światłach komórkowych i wodą związaną zawartą w ścianach komórkowych, a oba
poduklady relaksują oddzielnie.

Poniżej Punktu Nasycenia Włókien
Dla próbek o wilgotnościach poniżej PNW główna część sygnału swobodnej precesji była zwią-

zana z podukładem szybkozanikającym charakteryzowanym przez krótszy czas relaksacji spin-spin.
Zaobserwowano także niewielki udział magnetyzacji pochodzącej od podukladu składowej wolno-
zanikającej charakteryzującego się czasem relaksacji spin-spin krótszym niż czas relaksacji wody
wolnej występującej powyżej PNW. Podukład ten nazwano podukładem pośrednim. Na rycinie 5
pokazano zmiany czasii relaksacji Tic t eg° podukładu.
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Hyc. 5. Zależność czasu relaksacji spin-spin Tie od wilgotności poniżej PNW

Pochodzenie lego podukladu nie jest w pełni jasne. Prawdopodobnie jest to część wody sorp-
cyjnej powstającej w czasie procesu kondensacji kapilarnej w małych kapilarach tkanki drzewnej

389.



(SKAAR 1988). Sugeruje to znacząco większe wartości czasów relaksacji spin-spin T2c tego podu-
kladu w porównaniu 7. czasami relaksacji spin-spin T2A poduktadu przypisywanego wodzie związa-
ni

Zmiany wartości czasu relaksacji spin-spin TZj\ podukladu o składowej szybkozanikającej poniżej
PNW pokazano na rycinie G. Poduklad ten pochodzi od wody związanej. Ekstrapolowana wartość
ciasu relaksacji T2A przy wilgotności równej 0% osiąga wartość równą 0 ras.
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Ryc. 6. Zależność czasn relaksacji spin-spin T od wilgotności poniżej PNW

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów czasów relaksacji spin spin można zaobserwować;
że woda wolna (kapilarna) oraz związana (sorpcyjna) relaksują, niezależnie. Pozwala to zarówno
na jakościowe jak i ilościowe odróżnienie obu podukladów wody w drewnie przy danej wilgotności
zarówno poniżej jak i powyżej Punktu Nasycenia. Włókien.
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