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Oblasť techniky
Vynález sa týka činidla, ktorým sa v prevádzkových podmienkach ľahko deteguje ťahové reakčné drevo.
Vynález tiež opisuje novú aplikačnú formu činidla a spôsob prípravy činidla.
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Reakčné drevo patrí medzi chyby dreva, ktoré vznikajú počas rastu stromu v tej časti kmeňa, ktorá je namáhaná na ťah u listnatých drevín alebo na tlak u ihličnatých drevín. Takéto namáhanie je spôsobené napríklad jednostranným namáhaním stromu vetrom alebo snehom alebo námrazou, asymetrickou korunou stromu
alebo rastom stromu v extrémnych podmienkach. Zóny reakčného dreva spôsobujú pri spracovaní n ežiaduce
deformácie, čo vedie k zvýšenému podielu odpadu. Medzi dreviny s najväčším výskytom ťahového reakčného dreva patrí buk lesný (Fagus sylvatica L.), kde podiel reakčného dreva je 14 až 21 %. Buk lesný je drevina s najvyšším zastúpením v lesoch Slovenska a aj v rámci Európy patri medzi hospodársky významné dreviny.
Známe metódy spoľahlivej mikroskopickej a makroskopickej detekcie ťahového dreva sú využiteľné len
v laboratórnych podmienkach, kde si zvyčajne vyžadujú použitie mikroskopu. Interpretácia v ýsledkov mikroskopickej a makroskopickej detekcie je vysoko odborným posúdením, čo tiež podstatne obmedzuje použiteľnosť detekčných metód v prevádzkovej praxi drevárskeho priemyslu.
Je známe Herzbergovho činidlo na báze chlórzinkjódového roztoku, ktorým sa farebne rozlišujú rozdiely
v chemickom zložení nereakčného a reakčného dreva. Známe zloženie a postup použitia Herzbergovho činidla (napr. zverejnené patentové spisy CN106404481, CN104713828) prinášajú nestabilné výsledky a nízky
kontrast medzi zafarbením vlákien. Farebné odlišnosti, ktoré majú pri Herzbergovom činidle poukazovať na
zóny reakčného dreva, sú malé, málo kontrastné a je následne potrebná ešte mikroskopická identifikácia.
Nie je známe a je pritom žiadané také riešenie, ktoré sa bude dať jednod ucho použiť v prevádzkových
podmienkach bez laboratórnych prístrojov, a ktoré bude prinášať zreteľné a stabilné zobrazenie reakčného
dreva. Nové činidlo a spôsob jeho aplikácie majú viesť k zreteľným a presvedčivým výsledkom tak, aby sa
detekcia reakčného dreva mohla preniesť z laboratória do bežnej drevárskej prevádzky, kde môže pomáhať
pri spracovaní a obchodnom hodnotení guľatiny.
Podstata vynálezu
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Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva, kde činidlo je v tekutom stave a zahrňuje chlorid zinočnatý ZnCI 2 , vodu a jód podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že zahrňuje trijodid alkalického kovu bez nerozpusteného jódu. Trijodid alkalického kovu je vo výhodnom usporiadaní trijodid draselný alebo trijodid sodný.
Dôležitý je postup prípravy činidla podľa tohto vynálezu, ktorý spočíva v postupnej príprave dvoch roztokov, ktoré sa následne zmiešajú.
Prvý roztok vzniká zmiešaním chloridu zinočnatého ZnCI 2 s vodou. Chlorid zinočnatý ZnCI2 sa mieša
s vodou do jeho rozpustenia. Po rozpustení sa roztok nechá vychladnúť na okolitú teplotu.
Druhý roztok je nositeľom jódu a vzniká tak, že sa najskôr kryštalický jodid alkalického kovu v suchom
stave zmieša s elementárnym jódom, pričom sa reakciou vytv ára trijodid alkalického kovu. Miešanie kryštalického jodidu alkalického kovu s elementárnym jódom v suchom stave vzájomne ovplyvňuje kryštalickú
formu a skupenstvo oboch látok, čo sa po pridaní vody prejaví výbornou rozpustnosťou jódu bez potreby následnej filtrácie nerozpusteného podielu. To zlepšuje a uľahčuje aplikačné možnosti činidla, pričom je druhý
roztok bohatým a zároveň homogénnym nosičom jódu.
Obe látky, kryštalický jodid alkalického kovu a jód sa nechajú navzájom reagovať až do zmeny farby
zmesi na svetlo hnedožltú. Po zreagovaní kryštalického jodidu alkalického kovu s elementárnym jódom sa do
zmesi pridá voda a roztok sa mieša až do rozpustenia jódu.
Tu je dôležité, že pri príprave druhého roztoku sa najskôr zachováva kryštalické skupenstvo, ab y sa dosiahla lepšia rozpustnosť elementárneho jódu. Voda sa k trijodidu alkalického kovu pridáva až po úplnom
rozpustení jódu, inak by dochádzalo k usadzovaniu malých čiastočiek jódu v druhom roztoku a to by spôsobovalo nehomogenitu a tým nesprávne vyfarbovanie miest na dreve. Na miestach, kam by sa pri aplikácií
roztoku dostali malé čiastočky nerozpusteného jódu, by dochádzalo k tvorbe tmavších fľakov, čo vytvára falošne pozitívny prejav reakčného dreva na miestach, kde v skutočnosti nie je. Použitie trijodidu alkalického
kovu bez nerozpustených čiastočiek elementárneho jódu umožňuje dosiahnuť stabilné a opakovateľne reprodukovateľné indikačné sfarbenie dreva. Vlákna reakčného dreva sa sfarbujú tmavším odtieňom ako okolité
nereakčné drevo, pričom kontrast farebnosti je pozorovateľný voľným okom bez použitia ďalších prístrojov.
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Pri vynaliezaní sa ukázalo, že vhodný je trijodid draselný alebo trijodid sodný. Riešenie umožňuje miešať
elementárny jód aj s jodidmi ostatných alkalických prvkov ako je lítium, rubídium a cézium, ale tieto kovy sú
vzácne a neprinášajú v činidle podľa tohto vynálezu zásadnejšiu výhodu, ktorá by vyvážila ich cenu.
Prvý a druhý roztok sa nakoniec spolu zmiešajú, výsledný roztok tvorí činidlo, má tmavohnedú farbu, je
hneď použiteľný na detekciu ťahového dreva alebo sa môže skladovať v nádobe mimo dosahu slnečného žiarenia.
Použitá voda môže byť demineralizovaná, destilovaná, deionizovaná, ale výsledky sa dosahujú aj s bežne
dostupnou pitnou vodou. Pojem voda je preto v tomto spise potrebn é chápať všeobecne.
Ako výhodné sa ukázali nasledovné vzájomné pomery jednotlivých zložiek. Pri prvom roztoku sa mieša 5
až 20 g, výhodne 10 až 15 g chloridu zinočnatého na 10 až 20 ml vody, výhodne 15 ml vody. Pri príprave
druhého roztoku sa použije 2 až 4 g, výhodne 2,85 až 3,15 g jodidu alkalického kovu a 0,05 až 0,2 g, výhodne 0,1 až 0,15 g jódu l2 . Do vzniknutého trijodidu alkalického kovu sa potom pridá 5 až 10 ml vody, výhodne
7,5 ml vody.
Ťahové reakčné drevo má vyšší podiel celulózy. Po aplikácii činidla na povrchu dreva nastane reakcia celulózy s chloridom zinočnatým, pričom dochádza k trhaniu vodíkových väzieb v G-vrstve reakčného dreva
s väčším podielom celulózy a k následnej oxidácii vznikajúcich aldehydických skupín s jódom, čo spôsobuje
výrazné sfarbenie do tmavohnedej farby. Beľová zóna dreva, ktorého vlhkosť je vyššia ako bod nasýtenia
vláken, sa sfarbí z dôvodu zvýšeného obsahu škrobovitých látok, ktoré intenzívne reagujú s jódom za vzniku
tmavomodrej až čiernej farby. Pri dreve s vlhkosťou menšou ako je bod nasýtenia vlákien dochádza len k výraznému sfarbeniu ťahového reakčného dreva. Ostatné časti reznej plochy dreva, jadrová a beľová zóna sa
sfarbujú do svetlo hnedej, resp. žlto-hnedej farby.
Farebná detekcia ťahového reakčného dreva pomocou činidla podľa tohto vynálezu je viditeľná dovtedy,
pokiaľ nenastane preschnutie chemického činidla, čo výrazne ovplyvňuje vlhkosť dreva. V priemere je to 5 a
viac minút v závislosti od vlhkosti dreva. Je dôležitou výhodou, že opätovným nanesením činidla podľa tohto
vynálezu na miesto, kde už bolo činidlo aplikované, je možné znovu obnoviť farebné rozlíšenie reakčného a
nereakčného dreva.
Detekcia ťahového reakčného dreva je možná najmä na priečnom reze dreva. Pred nanesením chemického činidla musí byť povrch zbavený nečistôt ako sú piliny, zemina alebo iné nečistoty. Pre presnú detekciu je
dôležité, aby priečny rez bol pílený ostrým pílovým nástrojom tak, aby nedošlo k vytrhávaniu vláken dreva,
rozbitiu jednotlivých vrstiev povrchu bunkových stien drevnýc h vláken, resp. k spáleniu povrchu. Činidlo
podľa tohto vynálezu je možné použiť pri akejkoľvek vlhkosti dreva. Činidlo sa aplikuje na čelo, resp. na
priečny rez dreva. Aplikáciu chemického činidla na drevo je možné robiť natieraním alebo striekaním alebo
namáčaním koncov alebo podobným spôsobom. Najúčinnejším spôsobom aplikácie je natieranie z dôvodu
najlepšej penetrácie látky do všetkých častí dreva.
Činidlo sa výhodne použije pred procesom sušenia a hydrotermickej úpravy dreva, kde detekcia zón reakčného dreva umožní správne uloženie reziva do klietok vzhľadom na smer a veľkosť jeho zaťaženia. To
umožní eliminovať výrazné tvarové deformácie reziva s podielom ťahového reakčného dreva. Význam takejto detekcie spočíva aj v tom, že je možné zóny dreva, resp. jednotlivé kusy reziva s veľkým podielom ťahového reakčného dreva vyradiť z procesu jeho spracovania hneď na začiatku a nevynakladať prostriedky na
jeho spracovanie, ktoré by viedlo k výrobe nepoužiteľného polotovaru, resp. výrobku.
Po aplikácii činidla podľa tohto vynálezu okamžite dochádza k zmene farby dreva, pričom drevo nereakčné, jadrové, resp. zrelé drevo, nadobúda žlto-hnedý odtieň. Ťahové reakčné drevo sa intenzívne sfarbuje
do tmavo fialovej až fialovo-hnedej farby. Beľová zóna sa pri mokrom dreve sfarbuje do tmavo modrej až
čiernej farby. Jednotlivé zóny dreva sú dobre viditeľné voľným okom a to aj za mierne zhoršených svetelných podmienok.
Vo výhodnom usporiadaní je činidlo použité v spray, kde je pomocou inertného stlačeného plynu vytláčané do trysky. Sprayová forma činidla sa ľahko použije v bežnej prevádzke. Činidlo môže byť použité aj na
detekciu reakčného dreva v prípade automatizovaných systémov optického hodnotenia kvality dreva, ktoré sa
používa napríklad pri optimalizácii porezových schém drevnej suroviny. Činidlo sa nanesie krátko pred posunom drevnej suroviny do skenera, ktorý opticky zosníma sfarbenú plochu a na základe kontrastu určí zóny
s prípadným reakčným drevom. Toto zistenie je následne využité pri návrhu porezovej schémy.
Pri príprave činidla sa prvý roztok zmieša s druhým roztokom a vzniknuté činidlo sa balí do nepriehľadných obalov, napríklad do tmavých sklených fliaš. Je však možný tiež postup, že sa prvý a druhý roztok dodávajú spotrebiteľom oddelene a k zmiešaniu roztokov do chádza až pred použitím, napríklad pred striekaním
činidla v automatizovanej linke na hodnotenie a spracovanie dreva.
Pri použití jodidu draselného alebo jodidu sodného sa zreteľné a stabilné výsledky dosahujú pri širokom
rozsahu podielu jodidu s elementárnym jódom. Detekcia prebieha rýchlo, v podstate okamžite po aplikácií
činidla. Detekcia je presná a jednoduchá, nevyžaduje si špeciálne technické alebo laboratórne zariadenia. Činidlo je použiteľné v celom rozsahu vlhkosti dreva. Vlhkosť dreva neovplyvňuje presnosť detekcie, ovplyvňuje len ako dlho sú viditeľné zóny reakčného dreva. Opätovným nanesením na miesto, kde už bolo činidlo
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aplikované, je možné znovu obnoviť farebné rozlíšenie reakčného a nereakčného dreva. Činidlo umožňuje
nedeštruktívny spôsob detekcie, kedy nie je potrebné odoberanie vzoriek, ani iné rozmerové úpravy dreva, na
ktorom sa detekcia robí. Požiadavky na úpravu povrchu dreva sú ľahko dosiahnuteľné aj v prevádzkových
podmienkach. Činidlo je použiteľné v interiéri aj v exteriéri nad teplotou mrazu a sprístupňuje jednoduchú a
finančne nenáročnú detekciu ťahové dreva.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Vynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov 1 až 4. Konkrétny tvar zón reakčného dreva ako aj presná farebnosť detegovaných zón majú len ilustračný charakter a nie je ich možné považovať za zužujúce rozsah ochrany. Všetky obrázky predstavujú prekreslenie fotografií s priestorovou deformáciou línií, ktorá zodpovedá fotografickému snímaniu zblízka. Líniami vyznačené letokruhy predstavujú tmav ý odtieň hnedej farby v miestach indikácie.
Na obrázku 1 a 2 je znázornený výrez z buka lesného, (Fagus sylvatica L.). Na obrázku 1 je plocha výrezu bez naneseného činidla, kde je šípkou vyznačená slabo pozorovateľná perleťová zóna ťahového reakčného
dreva. Táto zóna je zobrazená bodkovanými líniami. Na obrázku 2 je následne rovnaký výrez po nanesení činidla. Šípkou je vyznačené výrazne sfarbenie letokruhov, ktoré deteguje zónu reakčného dreva.
Obrázok 3 vyobrazuje aplikované činidlo na kmeni na sklade výrezov. Šípkou je vyznačené výrazne sfarbenie, ktoré deteguje zónu reakčného dreva. Čiarkovanou líniou je označená plocha s nanesením činidlom.
Na obrázku 4 je výsledok použitia činidla v prevádzkových podmienkach na drevených polotovaroch tak
ako sú uložené v pri spracovaní. Šípkami je vyznačené výrazné sfarbenie, ktoré deteguje zónu reakčného
dreva.
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Príklad 1
Na vytvorenie prvého roztoku sa 10 g (0,0734 mol) chloridu zinočnatého zmieša s 15 ml vody. Roztok sa
mieša až do rozpustenia chloridu zinočnatého a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolia.
Na prípravu druhého roztoku sa v tomto príklade použil kryštalický jodid draselný. Jodid draselný
v množstve 3 g (0,0181 mol) sa mieša s elementárnym jódom v množstve 0,1 g (0,0004 mol). Obe látky vzájomne reagujú, zmes mení farbu na svetlo hnedožltú. Po zreagovaní kryštalického jodidu draselného s elementárnym jódom vzniká trijodid draselný. Do reagentu sa v tomto príklade pridalo 7,5 ml vody a vzniknutý
roztok sa mieša až do úplného rozpustenia jódu.
Následne sa prvý roztok zmieša s druhým roztokom, čím vzniká činidlo ako roztok tmavohnedej farby.
Činidlo je pripravené k okamžitému použitiu. V tomto príklade je činidlo v tmavej nádobe. K vrchnáku nádoby je pripevnený štetec. Po otvorení nádoby sa činidlo štetcom nanáša na priečny rez guľatiny. Povrch musí byť zbavený nečistôt ako sú piliny, zemina alebo iné nečistoty.
V tomto príklade je činidlo použité na skladoch guľatiny a výrezov, kde sa robí manipulácia a triedenie
pred piliarskym spracovaním. Detekciou reakčného dreva na čelách guľatiny je možné postupom skracovania
na výrezy vymanipulovať zóny s najväčším výskytom ťahového reakčného dreva. Pri detekcii reakčného
dreva na výrezoch je možné zvoliť optimálny spôsob porezu a ďalš ieho spracovania výrezu tak, aby boli
v maximálne možnej miere eliminované negatívne vlastnosti ťahového reakčného dreva pri jeho ďalšom
spracovaní.
Príklad 2
Na vytvorenie prvého roztoku sa 15 g (0,1101 mol) chloridu zinočnatého zmieša s 15 ml demineralizovanej vody. Roztok sa mieša až do rozpustenia chloridu zinočnatého a potom sa nechá vychladnúť na teplotu
okolia.
Na prípravu druhého roztoku sa jodid draselný v množstve 3,15 g (0,0190 mol) mieša s elementárnym jódom v množstve 0,15 g (0,0006 mol). Obe látky vzájomne reagujú, zmes mení farbu na svetlo hnedožltú. Po
zreagovaní kryštalického jodidu draselného s elementárnym jódom vzniká trijodid draselný. Do reagentu sa
v tomto príklade pridalo 7,5 ml demineralizovanej vody a vzniknutý roztok sa mieša až d o úplného rozpustenia jódu. Prvý roztok sa zmieša s druhým roztokom, vzniknutým činidlom sa naplní nádoba sprayu. Ako pohonný plyn v sprayi je použitý inertný CO2 . Sprayom sa nastrieka rovina priečneho rezu, bezprostredne dochádza k vyfarbeniu zóny reakčného dreva.
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Príklad 3
Na vytvorenie prvého roztoku sa 15 g (0,1101 mol) chloridu zinočnatého zmieša s 15 ml pitnej vody.
Roztok sa mieša až do rozpustenia chloridu zinočnatého a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolia.
Na prípravu druhého roztoku sa použije jodid sodný v množstve 2,85 g (0,0167 mol), mieša sa s elementárnym jódom v množstve 0,15 g (0,0006 mol). Obe látky vzájomne reagujú, zmes mení farbu na svetlo hnedožltú. Po zreagovaní kryštalického jodidu sodného s elementárnym jódom vzniká trijodid sodný, ku ktorému sa v tomto príklade pridalo 7,5 ml pitnej vody. Vzniknutý roztok sa mieša až do úplného rozpustenia jódu. Prvý roztok sa zmieša s druhým roztokom.
Činidlo v tomto príklade je použité v systéme automatického skenovania dreva, ktoré je súč asťou optimalizácie porezovej schémy drevenej suroviny. Činidlo je nastriekané na priečnu plochu konca dreveného polotovaru pred jeho presunom k optickému skeneru. Ten vyhodnotí kontrast sfarbenej plochy priečneho rezu na
oboch koncoch dreveného polotovaru a na tomto základe určí porezovú schému tak, aby zóna reakčného dreva neovplyvňovala požadovanú úžitkovú hodnotu konečného dreveného výrobku.
Príklad 4
Na vytvorenie prvého roztoku sa 20 g (0,1468 mol) chloridu zinočnatého zmieša s 30 ml destilovanej vody. Roztok sa mieša až do rozpustenia chloridu zinočnatého a potom sa nechá vychladnúť na teplotu okolia.
Na prípravu druhého roztoku sa použije zmes trijodidu draselného a trijodidu sodného. Jodid draselný
v množstve 3 g (0,0181 mol) sa mieša s elementárnym jódom v množstve 0,1 g (0,0004 mol). Jodid sodný
v množstve 3 g (0,0181 mol) sa mieša s elementárnym jódom v množstve 0,1 g (0,0004 mol). Do následnej
zmesi trijodidu draselného a trijodidu sodného sa pridá 15 ml destilovanej vody. Vzniknutý druhý rozto k sa
mieša najskôr samostatne a následne sa zmieša s prvým roztokom.
Priemyselná využiteľnosť
Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto vynálezu je možné priemyselne a opakovane vyrábať a
používať činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva v prevádzkových podmienkach pri spracovaní a
hodnotení dreva ako aj v laboratórnych podmienkach alebo pri výskume.
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NÁROKY

1. Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva, kde činidlo je v tekutom stave a obsahuje chlorid zinočnatý, vodu a jód, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zahrňuje trijodid alkalického kovu.
2. Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,
že zahrňuje trijodid draselný.
3. Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že zahrňuje trijodid sodný.
4. Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je svojou viskozitou prispôsobené na natieranie detegovaného dreva alebo striekanie detegovaného dreva alebo na máčanie detegovaného dreva.
5. Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je súčasťou spraya s inertným pohonným plynom.
6. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa kto réhokoľvek z nárokov 1 až 5,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa najskôr samostatne pripraví prvý roztok a druhý roztok, prvý roztok sa pripraví miešaním chloridu zinočnatého s vodou, kedy sa chlorid zinočnatý mieša s vodou do jeho rozpustenia a po rozpustení sa prvý roztok nechá vychladnúť na okolitú teplotu, druhý roztok sa pripraví tak, že
sa najskôr kryštalický jodid alkalického kovu v suchom stave zmieša s elementárnym jódom, po ich zreagovaní sa do zmesi pridá voda a následne sa prvý roztok zmieša s druhým rozt okom.
7. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že pri príprave prvého roztoku sa mieša 5 až 20 g, výhodne 10 až 15 g chloridu zinočnatého
s 10 až 20 ml vody, výhodne s 15 ml vody.
8. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že pri príprave prvého roztoku sa mieša 0,0734 až 0,1101 mol chloridu zinočnatého s 15 ml
vody.
9. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktorého koľvek z nárokov 6 až 8,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri príprave druhého roztoku sa použije 2 až 4 g jodidu alkalického
kovu, 0,05 až 0,2 g jódu a voda v objeme 5 až 10 ml.
10. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 až
8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri príprave druhého roztoku sa použije 2,85 až 3,15 g jodidu alkalického kovu a 0,1 až 0,15 g jódu a voda v objeme 7,5 ml.
11. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktoréhokoľvek z nároko v 6 až
8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri príprave druhého roztoku sa použije 0,0181 až 0,0190 mol jodidu draselného, 0,0004 až 0,0006 mol jódu a voda v objeme 7,5 ml.
12. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktoréhokoľvek z nároko v 6 až
8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri príprave druhého roztoku sa použije 0,0167 až 0,0190 mol jodidu sodného, 0,0004 až 0,0006 mol jódu a voda v objeme 7,5 ml.
13. Spôsob prípravy činidla na detekciu ťahového reakčného dreva podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 až
12, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvý a druhý roztok sa vzájomne miešajú najskôr hodinu pred
aplikáciou na detegované drevo.
3 výkresy
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