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Obserwacja rozpuszczalnej frakcji ekstrakcyjnej w korze

kasztanowca (Aesculus hippocastanurn, L.) oraz sosny (Pinus

sihestris, i .) metodą magnetycznej relaksacji jądrowej. *

H.Harańczyk, W.Węglarz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ł

1 Wstęp.
Próby badania zjawiska perkolacji w układzie biologicznym przeprowadzono dla drewna (Har-
tley i Avramidis, 1993), jako wygodnej matrycy stałej dla wody związanej na powierzchni
porów występujących wewnątrz jego struktury. Wydaje się, że metoda magnetycznej rela-
ksacji jądrowej (MRJ) nadaje się bardzo dobrze do badania zachowania wody związanej w
układzie mikroheterogennym, np. w drewnie (Menon i in, 1987, 1989).

Zarówno martwica korkowa jak i łyko stanowią równie dogodną matrycę dla wody związanej,
jednakże posiadają szereg interesujących różnic, które pozwalają obserwować inne aspekty
tego zjawiska. Mianowicie, puste kawerny martwicy korkowej są impregnowane suberyna-
mi utrudniającymi penetrację wody, zaś kanały transportujące produkty fotosyntezy w łyku
posiadają system biernego sterowania tym transportem na skutek odwracalnego rozpuszcza-
nia i zestalania kallozy.

Późniejsze wykorzystanie zarówno martwicy korkowej jak i łyka jako stałej matrycy do
badania wody związanej wymaga zrozumienia ich odrębności i specyfiki. Celem referowanej
pracy była obserwacja zjawiska odwracalnego rozpuszczania frakcji ekstrakcyjnej z użyciem
metody MRJ.

2 Materiały i metody.

Do pomiarów wykorzystano lite, cylindryczne kawałki martwicy korkowej i łyka kasztanowca
(Aesculus hippocastanurn, i .) oraz martwicy korkowej sosny pospolitej (Pinus silvestris, £.).
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Materia) zosta) zebrany w okresie jesiennym, a następnie stabilizowany w temperaturze i
wilgotności pokojowej przez kilka miesięcy.

Uwodnienie próbek przeprowadzono nad nasyconymi roztworami: W3PO4 (wilgotność
względna 9%); CaCI7 (32%); Na2Cr20r (52%); Na^SiOs (76%); K2Cr03 (88%); Na2SO4

(93%) oraz nad wodą (100%).
Pomiary sygnału swobodnej precesji dla protonów wykonano na spektrometrze WNS

HB 65 pracującym z częstością 30 MHz wykonanym przez Waterloo NMR Spectrometer-
s, Inc., Waterloo, Ontario, Kanada. Dane akumulowano używając karty Compuscope CS
220 zainstalowaną w klonie komputera IBM PC 80386. Analizę wyników przeprowadzono z
użyciem programu CracSpin opracowanym z Zakładzie Radiospektroskopii, Instytutu Fizyki
UJ (Węglarz i llarańczyk, 1993).

Wszystkie pomiary wykonano w temperaturze 25°C, stabilizowanej strumieniem azotu.

3 Teoria.

Jeśli do badanej próbki dodano wody o masie Am, stosunek sygnału składowej cieczowej L

do sygnału składowej stalocialowej S dany jest wzorem:

S \ mo ) So So \ n>o /

gdzie m 0 jest masą początkową próbki, PH,O gęstością protonową wody, zaś a to współczynnik
proporcjonalności.

W przypadku gdy w próbce występuje frakcja rozpuszczalna, przyrost składowej cieczowej
przestanie być liniowy, a stosunek sygnału składowej cieczowej do składowej stalocialowej
wyrazi się wzorem:

gdzie p, jest gęstością protonową frakcji rozpuszczalnej, a,n współczynnikiem proporcjonal-
ności dla frakcji rozpuszczalnej. C, to stężenie nasycone frakcji rozpuszczalnej, wyrażające
się wzorem:

C = m>i

gdzie m,d jest masą substancji rozpuszczonej przez dodanie Am wody.
Gdy cała frakcja rozpuszczalna ulegnie rozpuszczeniu (dla AAf wody dodanej do próbki)

stosunek L/S dla Am > AAf wyrazi się wzorem:

L (Am



4 Wyniki.

Rys. 1. przedstawia zanik swobodnej precesji dla protonów w łyku kasztanowca w tempe-
raturze pokojowej. Stwierdzono obecność składowej stalocialowej, gaussowskiej pochodzącej
od tkanki łyka (lub martwicy korkowej, dla której zanik swobodnej precesji ma zbliżony prze-
bieg) oraz Jednej lub dwóch składowych cieczowych, pochodzących od wody związanej na
powierzchni porów struktury łyka.
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Rys. 1: Zanik sygnału swobodnej precesji dla protonów w łyku kasztanowca uwadnia-
nym przez 12 godz. w atmosferze o wilgotności względnej 100%.

Na rys. 2a i 2b przeditawiono zależność L/S w funkcji względnego przyroBtu masy
Am/m0, dla dwóch próbek łyka kasztanowca. Stwierdzono bardzo silną nieliniowość po-
wyższej zależności, poprawnie opisywaną dopasowaną krzywą daną wzorem (2) dla próbki na
rys. 2a oraz wzoru (3) dla próbki 2b badanej w większym zakresie hydratacji. Rysunki 3a i
3b przedstawiają zależność L/S w funkcji Am/tn0 dk martwicy korkowej kasztanowca oraz
martwicy korkowej sosny. O ile dla martwicy korkowej kasztanowca odstępstwo od iiniowości
jest jeszcze wyraźnie widoczne, to dla martwicy korkowej sosny przyrost sygnału składowej
cieczowej L zależy liniowo od masy wody dodanej.
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Rys. 2: Zależność stosunku amplitud składowej cieczowej do stalocialowej (L/S) dla
próbek iyka kasztanowca.

5 Dyskusja.

Dwa mechanizmy mogą odpowiadać za nieliniowy przyrost składowej cieczowej w funkcji masy
dodanej wody, a mianowicie rozpuszczanie frakcji ekstrakcyjnych oraz zwiększenie mobilności
grup molekularnych w zewnętrznych obszarach fibryl celulozowych, rozluźnionych obecnością
wody.

Badane próbki nie różnią się znacząco procentową zawartością celulozy, choć zmierzony
efekt różni się znacznie dla każdej z badanych substancji. Brak nieliniowości w martwicy
korkowej sosny oznacza że zdecydowanie dominuje efekt rozpuszczania frakcji rozpuszczalnej,
zaś wzmożenie ruchliwości grup molekularnych odgrywa znacznie mniejszą rolę.

W łyku występuje frakcja odwracalnie rozpuszczalnej kallozy, pełniąca rolę biernego re-
gulatora przepuszczalnośi komórek sitowych łyka. Wydaje się że właśnie ona odpowiada za
najsilniejszą nieliniowość hydratacyjnej zależności sygnału składowej cieczowej. W martwicy
korkowej kasztanowca za tę nieliniowość prawdopodobnie odpowiadają bogato występujące
we frakcji ekstrakcyjnej taniny.

Powyższa praca, stanowiąca fragment badań zachowania wody związanej w suchych tkan-
kach roślinnych, umożliwiła wytypowanie łyka jako najodpowiedniejszej matrycy do badania
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Zaleiność stosunku amplitud składowej cieczowej do staJociaJowej (L/S) dla

próbek martwicy korkowej kasitanowca orai sosny.

zamarzania wody związanej.
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