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Summary
Radiation Technique in Density and Strength Testing of Coniferous Structural Timber.
The control process of intermediate and final wood products manufacturing is more and
more frequently assisted by flow detectors. In radiation devices cesium isotope 1:>7Cs is
replaced by less harmful americium 241Am. Americium 241Am was used in the measuring
device made in The Academy of Mining and Metallurgy AG-H in Cracow. The device
was applied in Warsaw Agricultural University SGGW into research on Polish structural
timber. Negative influence of anatomical defects (knots, compression wood, resinasis,
slope of grain, decay) was estimated by gammascopy method. Botanical species (pine,
spruce), position in a stem (sapwood, heartwood), anatomical direction (radial,
tangential) and moisture content were taken into account. The method of determination
a critical place in timber where density is the lowest value (what is an obligatory criterion
of stress graded structural timber according to EN standards) was developed.
The practical implementation of the method can be reached when sawmills producing
structural timber (especially for export) will be more interested in using miniaturised
isotope densitometers.

WSTĘP I GENEZA BADAŃ
Gęstość drewna jest podstawową właściwością fizyczną materiału, której oznaczanie

towarzyszy także wszystkim rodzajom badania drewna. Gęstość, ze względu na ścisłe
powiązanie ze strukturą materiału, jest dobrym wskaźnikiem właściwości mechanicznych
drewna, np. wytrzymałości lub sprężystości oraz wielu właściwości technologicznych,
takich jak twardość i ścieralność. W doborze i zastosowaniu materiału konstrukcyjnego,
obok wytrzymałości, poważną rolę odgrywa jego gęstość, decydująca o tzw. współ-
czynniku jakości wytrzymałościowej drewna [1].

Znajomość gęstości drewna jest również wymogiem formalnym w świetle Norm
Europejskich wprowadzanych w Polsce w branży drzewnej. Zgodnie z tymi normami,
dotyczącymi wytrzymałościowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej, wymagania
stawiane jej zostały dodatkowo wzbogacone o kryterium gwarantowanej gęstości (EN
338, £N 408); dotychczas zadowalano się kryterium słoistości materiału - jako
wskaźnikiem jego technicznego stanu (PN 82/D-94021, EN 518) - co w świetle nowo-
czesnej inżynierii materiałów drzewnych uznaje się obecnie za niewystarczające [2, 3].

Na skutek obowiązywania Norm Europejskich, w obrocie towarowym na drzewnym
rynku w kraju i w produkcji eksportowej znajdzie się tylko tarcica o gwarantowanej
wytrzymałości oraz wymaganej gęstości. Producenci tarcicy będą zmuszeni do dobrania
- przydatnej w warunkach przemysłowych - metody pomiaru m. in. gęstości tarcicy w
tartaku.

Sposoby pomiaru gęstości drewna można podzielić na: niszczące - wymagające
pobrania z materiału badawczego specjalnych próbek do oznaczania tej właściwości,
oraz nieniszczące (100-procentowe) - możliwe do zastosowania na pełnowyrmarowym
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elemencie bez konieczności pobierania próbek. Do pierwszej grupy [1] zalicza się
stereometryczną metodę określania gęstości drewna, natomiast do drugiej [4]: metody
radiometryczne, ultradźwiękowe, mikrofalowe oraz oparte na wykorzystaniu
twardościomierzy dynamicznych.

CEL, ZAKRES I METODYKA BADAŃ
Celem pracy było wykazanie, że radiometryczna metoda pomiaru gęstości drewna

jest najbardziej przydatną w warunkach przemysłowych. Umożliwia ona ustalenie w
tarcicy miejsca o krytycznej (tzn. minimalnej, ale jeszcze gwarantującej zadowalającą
jakość wytrzymałościową materiału) gęstości.

Radiologicznym badaniem drewna zajęto się na przełomie lat 50. i 60. Zastosowaniem
promieniowania gamma do pomiarów gęstości drewna w powiązaniu z jego
wilgotnością, jako pierwszy, zajmował się W. E. Loos, stosując do tego celu izotop l 37Cs
[5]; najnowsze badania światowe [6, 7] prowadzone są z użyciem 241Am.

Pierwsze w Polsce próby pomiaru gęstości drewna metodą radiometryczna
przeprowadzono w latach 70. W Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie - przy
udziale WTD SGGW - opracowano przenośny gęstościomierz izotopowy GID-1S,
wykorzystujący jako źródło promieniowania 137Cs [8]. Przeprowadzone badania
wykazały przydatność tego prototypowego gęstościomierza. Jego wykonawca widział
celowość dalszych badań przy zastosowaniu źródła promieniowania gamma o mniejszej
energii niż 137Cs (energia 661 keV), co pozwoliłoby zwiększyć czułość i polepszyć
parametry użytkowe miernika, a także poprawić bezpieczeństwo obsługi.

Autorzy prezentowanych badań zdecydowali się na zastosowanie 2 4 1 Am jako źródła
promieniowania o energii 59,5 keV. Gęstościomierz, zgodnie z założeniami autorów
niniejszych badań, wykonano na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AG-H w Krakowie
pod kierunkiem drinż. Zdzisława Stęgowskiego [9].

W pracy zbadano radiometryczna metodą prześwietleniową wpływ kierunku
anatomicznego, wilgotności oraz wad strukturalnych drewna (sęki, twardzica,
przeżywiczenie, skręt włókien) na wyniki pomiaru gęstości metodą radiometryczna,
rozkład gęstości w pełnowymiarowej tarcicy i zmienność gęstości na wysokości pnia
drzewa. Badaniom poddano drewno dwóch gatunków botanicznych: sosny (Pinus
silvestris L.) oraz świerka (Picea abies Karst). Tylko tarcica tych gatunków znajduje
praktyczne zastosowanie do celów budowlano-konstrukcyjnych. Poziomem odniesienia
dla wyników badań metodą radiometryczna były wyniki uzyskane metodą
stereometryczną. Zbadano trzy pnie sosnowe i trzy świerkowe.

WYNIKI BADAŃ
Wpływ cech i wad strukturalnych na wyniki pomiarów gęstości tarcicy metodą

radiometryczna
Charakterystyczną cechą drewna jest anizotropia jego budowy anatomicznej, w

wyniku której wyróżniamy w drewnie trzy kierunki anatomiczne: promieniowy, styczny i
wzdłuż włókien. Badanie wpływu kierunku anatomicznego przeprowadzono na
odpowiednio wyselekcjonowanych i wyklimatyzowanych próbkach. Gęstość każdej z
nich oznaczono dokonując, metodą radiometryczna, trzech pomiarów w kierunku
stycznym i trzech w kierunku promieniowym w różnych punktach na powierzchni
próbki. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wartości średnie dla obu
kierunków anatomicznych.
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Rys. I. Współzależność między wynikami pomiaru gęstości
promieniowym i stycznym drewna: a) sosnowego, b) świerkowego

w kierunkach

Następnie wyznaczono równania prostych regresji i współczynniki korelacji między
gęstością zmierzoną w kierunkach stycznym i promieniowym dla obu badanych gatun-
ków drewna (rysunek 1). Wyznaczone współczynniki korelacji są wysokie i świadczą o
silnym powiązaniu wyników pomiaru gęstości w obu kierunkach. Współczynniki kierun-
kowe prostych regresji są bliskie jedności, co oznacza, że już przy gęstości ok. 400 kg/mJ

zanika wpływ kierunku anatomicznego na gęstość mierzoną metodą radiometryczną.

Zastosowanie gęstościomierza izotopowego do badania pni drzew iglastych
Z punktu widzenia praktycznych zastosowań drewna bardzo istotna jest znajomość

zmienności jego gęstości wzdłuż pnia. Badania takie można prowadzić metodą
stereometryczną, pozyskując materiał badawczy w postaci kilku wyrzynków wycinanych
w różnych miejscach na długości pnia [11, 12, 13] W efekcie badania można uzyskać
dokładną charakterystykę drewna tylko w obrębie pobranego i pociętego na małe próbki
wyrzynka. Metodą stereometryczną nie da się uzyskać w praktyce pełnej charakterystyki
zmian gęstości na wysokości pnia, ponieważ wymagałoby to pocięcia całego pnia na
małe próbki. Charakterystykę taką, bez konieczności niszczenia materiału badawczego,
można uzyskać stosując metodę radiometryczną. Metoda ta umożliwia pomiary w do-
wolnym miejscu na długości pnia. W omawianych badaniach wykonano pomiar}' gęsto-
ści zmieniającej się na długości pni sosnowych i świerkowych, w punktach rozmiesz-
szczonych co 15 lub co 30 cm w bielu i twardzieli. Przykładowe wyniki badania
zamieszczono na rysunku 2. Krzywe rozkładu gęstości sporządzono na podstawie
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wartości średnich, wyznaczonych z czterech pomiarów, wykonanych osobno w bielu i
osobno w twardzieli w każdym z badanych przekrojów. Dla wyraźnego zaznaczenia
charakteru i kierunku zmian gęstości, do uzyskanych wyników dopasowano wielomian 6
stopnia [10].

Zakłócenia w rozkładzie gęstości są najczęściej skutkiem obecności wad drewna [10],
np. twardzicy (zwiększa gęstość materiału o ok. 10%); podobne następstwa wywołuje
miejscowe przeżywiczenie (wzrost gęstości o ok. 15%). Natomiast obecność sęków,
których gęstość wprawdzie ponad dwukrotnie przewyższa lokalną gęstość tkanki przy-
sęcznej, ale już w niewielkiej odległości od nich przestaje zakłócać strukturę drewna.
Skręt włókien nie wpływa istotnie na gęstość drewna - w przeciwieństwie do zgnilizn,
które niszczą strukturę materiału w takim stopniu, że są niedopuszczalne w tarcicy
konstrukcyjnej.

Analiza porównawcza wyników pomiaru gęstości różnymi metodami.
W celu sprawdzenia zgodności wyników pomiaru gęstości drewna metodami radio-

metryczną i stereometryczną, obu tymi metodami określono gęstość tych samych próbek.
Badania wykonano na drewnie sosnowym i świerkowym z podziałem na biel i twardziel.

Na podstawie uzyskanych wyników ustalono współczynniki korelacji i równania reg-
resji dla gęstości oznaczonej obu metodami dla drewna sosnowego i świerkowego.
Wyniki zamieszczono na rysunku 3.Współczynniki kierunkowe prostych regresji (bliskie
wartości 1,00) wraz z bardzo wysokimi współczynnikami korelacji świadczą o zadowala-
jącej równoważności wyników stosowania obu metod pomiarowych do drewna sosno-
wego oraz twardzieli świerkowej. Nieco niższe wartości omawianych współczynników
w przypadku bielu świerkowego można wytłumaczyć zakłóceniami związanymi z
obecnością w bielu rozbudowanej twardzicy [10].

Omawiane badania przeprowadzono przy wilgotności drewna ok. 15%. Równie
zadowalającą zgodność wyników pomiaru gęstości drewna metodami radiometryczną i
stereometryczną uzyskano badając drewno sosnowe o różnych (0%, 5%, 10%, 28%,
70%) poziomach wilgotności (tabela 1).

Tabela 1. Porównanie gęstości drewna sosnowego, zmierzonej metodami
radiometryczną i stereometryczną, po klimatyzacji do różnych poziomów wilgotności.

Metoda pomiaru
gęstości

i

Stereomctrvczna
Gęstość średnia

Radiometrvczna
Gęstość średnia

Wilgotność drewna

0
2

5
3

10
4

15
5

28
6

70
7

[kg/nr1]
523 600 \ 60S 618 634 703

[kg/nr]
526 601 610 614 628 694

WNIOSKI KOŃCOWE
1. Stosując metodę radiometryczną do pomiaru gęstości drewna otrzymujemy wyniki w
wysokim stopniu równoważne z wynikami uzyskiwanymi metodą stereometryczną.
Nieznaczne różnice spowodowane są specyfiką pomiarów: metodą radiometryczną
dokonuje się pomiarów punktowych, a stereometryczną - uzyskuje się gęstość
uśrednioną dla całej próbki.
2. Nieniszczący charakter pomiarów, możliwość prowadzenia 100-procentowej kontroli
oraz przydatność tego procesu pomiarowego do automatyzacji to zalety metody radio-
metrycznej, dzięki którym można oczekiwać coraz częstszego zastosowania jej w
przemyśle drzewnym.
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