ONLINE ISSN 2069-7430
ISSN-L 1841-4737

PRO LIGNO
www.proligno.ro

MODIFICĂRI MICROSTRUCTURALE
INDUSE ÎN LEMNUL DE MOLID PRIN
ÎNGHEłARE

Vol. 7 N° 4 2011
pp. 26-31

MICROSTRUCTURE MODIFICATIONS
INDUCED IN SPRUCE WOOD BY
FREEZING

Maria Bernadett SZMUTKU
PhD Student. – TRANSILVANIA University in Braşov – Faculty of Wood Engineering
Adresa/Address: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Braşov, România
E-mail: bernadett_20bv@yahoo.com
Mihaela CÂMPEAN
Prof.dr.eng. – TRANSILVANIA University of Braşov, Faculty of Wood Engineering
Adresa/Address: B-dul Eroilor 29, 500036 Braşov, România
E-mail: campean@unitbv.ro
Andrei Victor SANDU
PhD Student - "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi - Faculty of Material Science and Engineering
Adresa/Address: B-dul D. Mangeron 61A, 700050, Iaşi, România
E-mail: sandu_i03@yahoo.com
Rezumat:
Microscopia Electronică cu Scanare (SEM) este
o metodă modernă, neinvazivă pentru analiza
imagistică obiectivă şi specializată a caracteristicilor
anatomice ale materialelor la nivel microscopic.
Referitor la lemn, aceasta oferă posibilitatea de a
vizualiza în 3D un mănunchi de celule învecinate, în
toate cele trei direcŃii anatomice.
Aceasta permite vizualizarea modificărilor care
pot să apar în structura membranei celulare a
lemnului (ex. microfisuri) cauzate de diferiŃi factori,
inclusiv variaŃia temperaturii. Această lucrare prezintă
rezultatele analizei SEM efectuată pe probe de molid
(Picea abies) tăiate din aceeaşi scândură, care au
fost supuse la îngheŃare şi dezgheŃare în diferite
condiŃii de variaŃie a temperaturii şi durată de
expunere.
Scopul principal al acestei cercetări a fost
stabilirea condiŃiilor care determină apariŃia microfisurilor în peretele celular şi pot afecta, în consecinŃă,
rezistenŃele mecanice ale lemnului.
Cuvinte cheie: analiză SEM; lemn îngheŃat; molid;
traheidă; microfisuri.
INTRODUCERE
Când temperatura scade sub 00C, apa din lemn
îngheaŃă. Până la -300C numai apa liberă îngheaŃă
(Cividini 2001; Marinescu 1980), iar la expunerea timp
0
îndelungat la temperaturi sub -45 C, îngheaŃă şi o
mică parte din apa legată (Kärenlampi ş.a. 2005).
Transformarea în gheaŃă a apei libere lichide
din interiorul lumenului celular exercită o presiune
asupra pereŃilor celulari, capabilă să producă
microfisuri şi să diminueze astfel proprietăŃile
mecanice ale lemnului (Ilic 1995).
Pentru a studia acest fenomen, autorii au ales
să folosească o tehnică modernă de imagistică,
respectiv Microscopia Electronică cu Scanare (SEM),
cu scopul de a vizualiza schimbările structurale
26

Abstract:
Scanning Electron Microscopy (SEM) is a
modern, non-invasive method for objective and
specialized image analysis of anatomical material
features at microscopic level. Referring to wood, it
offers the possibility to view in 3D a bunch of
neighboring cells, in all three grain directions.
This allows the imaging of modifications that
might appear in the structure of the wood cell
membrane (e.g. micro-fissures) caused by different
factors, including temperature variations. This paper
presents the results of the SEM analysis performed
on European spruce (Picea abies) samples, cut from
boards which were subjected to freezing and thawing
under different conditions of temperature variation
and time of exposure.
The main aim of this research was to reveal the
conditions which determine the occurrence of microfissures in the cell wall and consequently lead to
strength losses in wood.
Key words: SEM analysis; frozen wood; spruce;
tracheid; micro-fissures.
INTRODUCTION
0
When the temperature drops below 0 C, water
inside wood freezes. Only free water freezes inside
wood if the temperature does not drop below –300C
(Cividini 2001; Marinescu 1980), and also some small
amount of bound water, if wood is kept at
temperatures below -450C for a longer time
(Kärenlampi et al. 2005).
The transformation into ice of the liquid free
water inside the cell lumena causes a pressure upon
the cell walls, capable of producing micro-fissures
and diminishing thus the mechanical properties of
wood (Ilic 1995).
In order to study this phenomenon, the authors
chose to employ a modern imaging technique, i.e.
Scanning Electron Microscopy (SEM), with a view to
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(microfisurile) care pot să apară în membrana
celulară a lemnului ca urmare a diferitelor condiŃii de
îngheŃare şi dezgheŃare.
SEM este bazată pe crearea unei imagini prin
concentrarea unui fascicol de electroni de tensiune
înaltă asupra probei şi detectarea semnalelor prin
incidenŃa electronilor în interacŃiune cu suprafaŃa
probei.
SEM detectează tipuri variate de semnale, care
pot să includă electroni secundari, raze X
caracteristice sau electroni retroîmprăştiaŃi. În
microscopia electronică cu scanare, aceste semnale
vin nu numai de la fascicole primare prin incidenŃa cu
proba, dar şi de la interacŃiunea electronilor din probă
şi din apropierea suprafaŃei. Microscopul electronic
este capabil să reproducă imagini de înaltă rezoluŃie
ale suprafeŃei probei. De aceea, semnalul electronilor
secundari este cel mai mult folosit în variate
investigaŃii, în cazul nostru la lemn, pentru că face
posibilă vizualizarea structurii microscopice a lemnului
în 3D, în toate cele trei direcŃii anatomice, oferind
astfel posobilitatea de a vizualiza orice schimbare
care poate să apară în elementele anatomice ale
acestuia.
Studii similare, pentru observarea schimbărilor
structurale în lemnul îngheŃat au fost efectuate pe
diferite specii japoneze de către Mishiro (1990), care
a obŃinut imagini SEM ale lemnului îngheŃat la
temperaturi de la -1960C până la -200C şi de
asemenea de Lu ş.a. (2005), care a scanat probe de
brad uscate prin îngheŃare.

assessing the structural changes (micro-fissures)
which may occur in the wood cell membrane as
consequence of different freezing and thawing
processes.
SEM is based on creating an image by focusing
a high-energy electron beam on the surface of a
sample and by signal detection of the incident
electrons interaction with the sample surface.
SEM detects various signal types, which may
include secondary electrons, characteristic X-rays or
scattered back electrons. In a scanning electron
microscope, these signals come not only from the
main beam incident on the sample, but also from
interactions of electrons within the sample near the
surface. The electron microscope is capable of
producing very high-resolution images of a sample
surface, so the signal of secondary electrons is the
most widely used in various investigations, in our
case from wood, that makes it possible to view the
microscopic structure of wood in 3D, in all three grain
directions, thus offering the possibility to view any
changes which may occur in the anatomical elements
of wood.
Similar studies, for observation of structural
changes in frozen wood were carried out with
different Japanese wood species by Mishiro (1990),
0
who obtained SEM-images of wood frozen at -196 C
0
to -20 C and also by (Lu 2005), who scanned freezedried fir samples.

METODĂ, MATERIALE ŞI APARATURĂ
Materialul folosit în cadrul acestei cercetări a
fost lemnul de molid (Picea abies) cu un conŃinut de
umiditate iniŃial de 65%. Pentru pregătirea probelor
microscopice, 25 de epruvete mici, cu dimensiunile
10x10x40mm au fost tăiate dintr-o scândură şi
supuse apoi la diferite condiŃii de îngheŃare şi
dezgheŃare într-o cameră cilmatică tip KPK 200 de la
firma FEUTRON.
IngheŃarea s-a efectuat în trei condiŃii diferite:
● primul test a constat într-un tratament de îngheŃare
continuă la -350C timp de 24 ore;
● al doilea test a constat într-un tratament de
îngheŃare continuă la -350C timp de 7 zile;
● al treilea test a constat în îngheŃarea continuă
la -350C timp de o săptămână, urmată de un
tratament ciclic de îngheŃare la -350C timp de 12 ore
0
şi încălzire la +10 C C timp de 12 ore timp de o
săptămână (7 cicluri succesive), astfel încât durata
totală a celui de-al treilea test a fost de 2 săptămâni.
Prin această abordare, s-a urmărit stabilirea
influenŃei unei valori realiste de temperatură negativă
(cu care ne putem întâlnim în practică) şi a timpului
de expunere la această temperatură, precum şi
evaluarea eventualelor diferenŃe dintre procesul de
îngheŃare continuă şi procesul ciclic de îngheŃare şi
dezgheŃare.
După îngheŃare, probele au fost dezgheŃate în
27

METHOD, MATERIALS AND EQUIPMENT
The material used within this research was
European spruce (Picea abies) wood with an initial
moisture content of 65%. In order to manufacture the
microscopic samples, 25 small 10x10x40mm pieces
were cut out of one board, which were then subjected
to different freezing and thawing conditions in a KPK
200 type climatic chamber from FEUTRON.
Three freezing tests were performed, under the
following conditions:
● the first test consisted of a continuous freezing
treatment at -350C for 24 hours;
● the second test consisted of a continuous freezing
treatment at -350C for 7 days;
● the third test consisted of a continuous freezing at
-350C for 1 week, followed by a cyclic freezing
treatment at -35°C for 12 hours and heating at +100C
for 12 hours during 1 week, so that the third test had
a total duration of 2 weeks.
Through this approach, the influence of a
realistic negative temperature (which can be met in
practice) and of the time of exposure to this
temperature could be assessed, as well as the
difference between a continuous freezing process
compared to a cyclic freezing and thawing process.
After freezing, the samples were thawn in cold water
(at ca. 100C).
After thawing, the moist samples were
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apă rece (la cca. 100C).
După dezgheŃare, probele umede au fost
îndreptate cu un microtom cu sanie şi feliate în probe
microscopice (3x3x3mm).
Probele microscopice au fost deshidratete prin
imersie în diferite băi (50% alcool etilic, 70% alcool
etilic, 80% alcool etilic, alcool şi acetonă) timp de 7
minute fiecare. Fiecare probă deshidratată a fost lipită
pe bază metalică cu un adeziv compus din grafit şi
adeziv epoxidic. Probele preparate au fost metalizate
cu aur de 14 karate. Metalizarea probelor a fost
efectuată cu un agregat de evaporare în vid.
InvestigaŃia SEM a fost efectuată cu un
microscop electonic cu scanare SEM VEGA II LSH,
produs de firma TESCAN din Cehia (Fig. 1), cuplat cu
un detector EDX tip QUANTAX QX2, produs de firma
BRUKER/ROENTEC din Germania.
Microscopul, controlat integral prin computer,
dispune de un tun de electroni cu filament din
tungsten, ce poate obŃine o rezoluŃie de 3nm la 30kV,
având putere de mărire între 13 şi 1.000.000 de ori în
modul rezoluŃie, tensiunea de accelerare între 200 V
la 30kV, viteza de scanare între 200 ns şi 10 ms pe
pixel şi presiunea de lucru în jur de 1x10-2 Pa.
Quantax QX2 este un detector EDX folosit
pentru micro-analiza calitativă şi cantitativă în
industrie, cercetare şi educaŃie, ce permite măsurători
cantitative fără a fi folosite standarde specifice de
calibrare. Are o arie activă de 10 mm2, putând analiza
toate elementele mai grele decât carbonul, probe
şlefuite sau cu suprafaŃă neregulată, filme subŃiri sau
particule, având o rezoluŃie sub 1,33 eV (MnKα, 1000
cps). Quantax QX2 foloseşte un detector de a III-a
generaŃie, Xflash, un detector ce nu are nevoie de
răcire cu azot lichid şi este de cca. 10 ori mai rapid
decât detectorii convenŃionali Si(Li).
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straightened with a sledge microtome and then sliced
into microscopic samples (3x3x3mm).
The microscopic samples were dehydrated by
immersion in different baths (50% ethyl alcohol, ethyl
alcohol 70%, ethyl alcohol 80%, absolute alcohol and
acetone) for 7 minutes each. Each dehydrated
sample was then glued on a metal base with an
adhesive composed of graphite and epoxy glue. The
prepared samples were metallized with 14 karat gold.
The metallization of the samples was performed with
a vacuum evaporation aggregate.
The SEM-investigation was performed by
means of a SEM VEGA II LSH scanning electronic
microscope (Fig. 1), manufactured by the Czech firm
TESCAN, coupled with an EDX QUANTAX QX2
detector manufactured by ROENTEC Germany.
The microscope, entirely computer operated,
contains an electron gun with tungsten filament that
may achieve a 3nm resolution at 30kV, with a
magnifying power between 13 and 1,000,000 X in the
resolution mode, a gun potential between 200 V and
30kV, a scanning speed between 200 ns and 10 ms
per pixel and a working pressure around 1x10-2 Pa.
Quantax QX2 is an EDX detector used for
qualitative and quantitative micro-analysis in industry,
research and education, which performs quantitative
measurements without using specific calibration
standards. It has an active area of 10 mm2, and it can
analyze all items heavier than carbon, smooth or
rough samples, thin coatings or particles, with a
resolution below 1.33 eV (MnKα, 1000 cps). Quantax
QX2 uses a 3rd generation Xflash detector, which
does not require liquid nitrogen cooling and is about
10 times faster than the traditional Si(Li) detectors.

Fig. 1.
Microscop SEM, model VEGA II LSH / SEM microscope, model VEGA II LSH.
REZULTATE
Fig. 2 arată rezultatele imaginilor SEM ale
pereŃilor şi punctuaŃiilor din traheidele epruvetei
neîngheŃate de molid (proba de referinŃă), în cele trei
direcŃii anatomice. Se poate constata că niciuna din
imaginile obŃinute nu prezintă fisuri sau alte a
anormalităŃi structurale.
28

RESULTS
Fig. 2 shows the results of the SEM
observations of the tracheid walls and pits in all three
grain directions, for the control (non-frozen) sample,
ascertaining that in initial state, the samples did not
present any fissures or other structural abnormalities.
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b.
c.
Fig. 2.
Micrografii SEM (1000x) ale probei control de molid / SEM micrographs (1000x) of control spruce
sample:
a – secŃiune transversală / cross section; b – secŃiune radială / radial section; c – secŃiune
tangenŃială / tangential section.
Fig. 3 arată rezultatele observaŃiilor SEM pentru
Fig. 3 shows the results of the SEM
probele îngheŃate la -350C timp de 24 de ore. Fig. 4 observations for the samples frozen at -350C for 24
arată rezultatele observaŃiilor SEM pentru probele hours. Fig. 4 shows the results of the SEM
îngheŃate la -350C timp de 1 săptămână şi apoi observations for the samples frozen at -350C for 1
dezgheŃate la diferite temperaturi. În final, Fig. 5 arată week. Finally, Fig. 5 shows the results of the SEM
rezultatele observaŃiilor SEM pentru probele supuse observations for the samples subjected to cyclic
testului ciclic de îngheŃare şi dezgheŃare.
freezing and thawing.
Rezultatele cele mai elocvente au fost obŃinute
The most eloquent results were obtained on the
pe secŃiunea transversală (vezi Fig. 3a şi Fig. 5a) şi transversal sections (and just in one case, on the
numai într-un singur caz, pe secŃiunea tangenŃială tangential section), where, in some cases, fissures
(vezi Fig. 4c), unde, la unele probe s-au evidenŃiat occured, always being localized in the transition area
clar microfisuri, localizate de fiecare dată în zona de from earlywood to latewood. Because not all samples
0
trecere de la lemnul timpuriu către lemnul târziu. frozen at -35 C displayed microfissures, we can only
0
Deoarece nu toate probele îngheŃate la -35 C au state that water freezing inside wood at -350C may
prezentat fisuri, putem afirma doar că îngheŃarea la cause micro-fissures in the tracheid walls of spruce
-350C poate cauza microfisuri în pereŃii celulari ai wood containing a high amount of free water (with
traheidelor din lemnul de molid cu un conŃinut ridicat high initial moisture content). The length of the microde apă liberă (umiditate iniŃială ridicată). Lungimea fissures detected on the samples frozen within Tests I
microfisurilor înregistrate la probele îngheŃate în and II ranged between 200 – 500µm.
cadrul testelor I şi II a fost de 200 – 500µm.
The time of exposure did not seem to affect the
Timpul de expunere nu pare să afecteze fissuring phenomenon. The micro-fissures occurred
fenomenul de fisurare. Microfisurile au apărut deja în already within the first 24 hours and their severity did
primele 24 ore de expunere la îngheŃ şi severitatea lor not increase when the time of exposure was
nu s-a agravat prin prelungirea timpului de expunere prolonged to 7 days.
la 7 zile.
As far as the influence of the freezing process
În ceea ce priveşte influenŃa procesului de continuity is concerned, the samples subjected to the
îngheŃare continuă comparativ cu cel ciclic de third test showed the most severe fissures: up to
îngheŃare-dezgheŃare, rezultatele arată că cel din 800µm long – see Fig. 5a). Correlated with the
urmă a condus la fisurile cele mai severe, cu lungimi previous conclusion, that the time of exposure does
peste 800µm (vezi Fig. 5a). Corelând concluziile not play an essential role, this result must be
precedente, că timpul de expunere nu joacă un rol attributed to the cyclic change of temperature. A
esenŃial, acest rezultat trebuie atribuit schimbării difference of 450C between negative (night-time) and
0
ciclice a temperaturii. O diferenŃă de 45 C între positive (day-time) temperature, as considered in the
temperatura negativă (nocturnă) şi cea pozitivă present study, affects the structure integrity more
(diurnă), ca cea considerată în prezentul studiu, than the long-time exposure to the same (constant)
afectează mai mult integritatea structurii decât negative temperature.
expunerea de lungă durată la aceaşi temperatură
negativă, dar constantă.
29
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a.

b.
c.
Fig. 3.
Micrografii SEM (1000x) ale probei de molid îngheŃată la -350C timp de 24h /
SEM micrographs (1000x) of spruce sample frozen at -350C for 24h.

a.

b.
c.
Fig. 4.
0
Micrografii SEM (1000x) ale probei de molid îngheŃat la -35 C timp de 1săptămână /
SEM micrographs (1000x) of spruce sample frozen at -350C for 1 week.

a.

b.
c.
Fig. 5.
Micrografii SEM (500x, 1000x) ale probei de molid supusă testului ciclic de îngheŃare şi dezgheŃare /
SEM micrographs (500x, 1000x) of spruce sample subjected to cyclic freezing and thawing:
a – secŃiune transversală / cross section; b – secŃiune radială / radial section; c – secŃiune
tangenŃială / tangential section.
30
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CONCLUZII
Testele SEM efectuate pe probe din lemn de
molid cu umiditate iniŃială peste umiditatea de
saturaŃie a fibrei, supuse îngheŃării şi dezgheŃării în
diferite condiŃii au arătat că scăderea bruscă a
0
temperaturii la -35 C poate cauza microfisuri cu
lungimi de 200 – 500µm în pereŃii celulari. Microfisuri
mai grave, cu lungimi de peste 800µm, pot apărea în
cazul variaŃiilor mari de temperatură (în prezentul
0
studiu s-a aplicat o variaŃie repetată de la -35 C la
0
+10 C). Toate microfisurile detectate cu ajutorul
microscopului electronic prin scanare au fost
localizate în zona de trecere din lemnul timpuriu în
lemnul târziu, care constituie o zonă recunoscută de
tensiune din cauza diferenŃei de densitate între cele
două zone ale inelului anual.
Prezenta lucrare oferă un exemplu de aplicare
a tehnologiei moderne pentru mai buna înŃelegere a
fenomenelor care apar în materiale organice precum
lemnul, prin vizualizarea efectivă a acestor fenomene,
nu doar prin intuirea lor pe baza unor măsurători
indirecte.
Ca o concluzie generală pentru practică,
conform rezultatelor obŃinute, scăderea bruscă a
temperaturii pe timp de iarnă poate să cauzeze
deteriorarea (crăparea) cherestelei depozitate în aer
liber. Dauna nu este influenŃată de durata îngheŃului,
dar este puternic influenŃată de variaŃiile de
temperatură între zi şi noapte, dacă aceste sunt în
limite destul de largi.

CONCLUSIONS
SEM tests performed on spruce wood samples
with an initial moisture content above fibre saturation
point, subjected to different freezing and thawing
conditions, showed than sudden drop of temperature
to -350C may cause the occurrence of 200 – 500 µm
long micro-fissures in the cell walls. More severe
micro-fissures may occur with temperature variations
from negative to positive temperatures (in the present
study a repeated shift from -350C to +100C was
applied). All micro-fissures detected by means of the
scanning electronic microscope were located in the
transition area from earlywood to latewood, which is a
renown tension zone due to the density difference
between the two zones of the annual ring.
The present paper gives only an example on
how modern technology can provide better
understanding of the phenomena that occur in
organic materials such as wood, letting us “see”
these phenomena, not only intuit them by measuring
indirect indicators.
As an overall conclusion for the practice,
according to the obtained results, sudden drop of
temperature in wintertime will cause damage to
timber stored in an open yard. The damage is the
same if the freeze lasts only for one day or for several
days. More damage is done when the day and night
temperature variations are in quite large limits.
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