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Forord 

Denna rapport utgor en delstudie inom projektet Plastisk deformation oeh mekanosorptiv 
kryprung pa mikrostrukturell niva hos tra. Projektet finansieras av Nils och Dorthi Troedssons 
F orskningsfond. 

Projektets overgnpande mal ar att undersoka vilka faktorer som pa mikrostrukturell niva 
paverkar rorelser i tramaterialet vid varierande belastning och fuktkvot, samt att forsoka 
finna forklaringar till dessa rOrelser. 

Projektet innefattar tre delomraden: 1. Skador i trastrukturen hos prov utsatta for 
mekanosorptiv belastning. II. Inledande krypforsok i Environmental Scanning Electron 
Microscope. Ill. Plastisk deformation hos tra utsatt for varierande fuktkvot. Delresultat 
fran projektets olika delomraden finns redovisade i form av artiklar eller rapporter fran 
KTH-Tra. 

Jag vill rikta ett stort tack till Nils och Dorthi Troedssons Forskningsfond for fondens st6d 
till detta projekt. 

Stockholm i december 1998 

Dick Sandberg 
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Sammanfattning 

Syftet med foreliggande undersokning har varit att undersoka om skador uppstilr i eell
vaggen da tramaterialet utsatts for fuktvariation under samtidig konstant belastning. 

Provkroppar av felfri furusplint (lOx lOx 400 mm) har utsatts fOr fyrpunkts bojbelastning 
under eykliskt varierande fuktkvot, 5117 %. Proverna har utsatts for fyra belastningsnivaer: 
0, 5, 20 respektive 40 % av bojbrottlasten vid 8,3±0,2 % fuktkvot for matehade prov
kroppar. Lastriktningen var antingen radiellt eller tangentiellt arsringarna. Utbojningen 
samt vridningen (torsion) hos proverna har bestamts. Efter att sjalva krypforsoket har 
avslutats har delar av provmaterialet undersokts i ESEM. 

F61jande namnvarda resultat bar observerats: 


- Radiellt belastade prover vrider sig mer an tangentiellt belastade. 


- De radiellt belastade proverna vrider sig i olika riktningar beroende pa om provets 

karn- eller splintsida ar dragbelastad. 

Ingen skillnad i utbojning mellan radiellt oeh tangentiellt belastade prover. 


- Lastnivan inverkar pa bade utbojning oeh vridning. 


- Deformation kvarstar efter avlastning oeh pafoljande fukteykling. 


Skador i form av spriekor oeh veekbildning i eellvaggarna uppkommer hos de prover 
som under belastning utsatts for varierande fuktkvot. Skadorna tilltar med okad 
belastning. 

Den genomfOrda undersokningen visar att arsrings- oeh fiberorienteringen inverkar pa 
deformationen vid bojbelastning pa sadant satt att provkroppar uppvisar olika 

. deformationsbeteende beroende pa lastens riktning i forhaIlande till arsringsorienteringen 
i provernas tvarsnitt. 


Vidare visar undersokningen att krypning, vid belastningsnivaer mellan 5 oeh 40 %, 

medfor skador i eellstrukturen oeh att dessa skador till viss del kan vara forklaringen till 

att deformationen vid avlastning oeh efterfo1jande fukteykling ej ar helt atergaende. 
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The influence of annual ring orientation on deformation under bending 
load during moisture variation for small and clear of Scots pine samples. 

By 

Dick Sandberg 


Abstract 

The objective of this study was to investigate the deformation and formation of cell wall 
damage under constant load and varying moisture content. 

The paper presented describes the creep behaviour of clear sapwood pine (Pinus silvestris 
L.) samples subjected to a four points bending load. The size of the samples was 10 by 10 
by 400 mm. The mean maximum bending strength of matched samples were determined 
at 8,3±0,2 % moisture content. Then samples were loaded at 0,5,20 and 40 % loading 
levels. The direction of the load applied was either tangentially or radially with respect to 
the annual ring orientation. Finally. the deflection and the twisting of each samples were 
determined. The creep test was completed after about eight months and a number of 
samples were selected for microscopic study in the ESEM. 

The test result can be summerized as follows: 

Samples loaded radially showed more twist compared to samples loaded tangentially. 

- The direction of twist of samples loaded in the radial direction depends on whether the 
sap- or heartwood is on the tensile side. 

- No difference was found in deflection between samples loaded in the radial and tangen
tial direction. 
- The load level has influence both on the deflection and twist. 

- Irreversible deformation was observed after unloading that followed by moisture cycling. 


Damage or checks and foldings of cell wall were well observed on samples that were 

loaded and exposed to climate changes. Damage is affected by load level directly. 


The result obtained clearly indicated that the major factor influencing creep deformation 

is the loading direction in relation to the annual ring and grain orientation. 


Futher it was observed that the specimen loaded between 5 to 40 % load levels have 

developed cell wall damages. These damages might partly be the cause for the irreverible 

deformation that has been recorded after unloading that was followed by moisture cycling. 
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Bakgrund 

Reologi behandlar ett materials tidsberoende deformation och flode, det vill saga materia
lets krypegenskaper. Krypningsfenomenet hos tra och traprodukter kan delas in i tva skilda 
delar, viskoelastisk och mekanosorptiv krypning. Krypdeformationen hos tra ar till viss del 
med tid en atergaende om belastningen tas bort, vilket ar speciellt tydligt om tramaterialet 
utsatts for cykler av uppfuktning och uttorkning. Det finns manga systematiska undersok
ningar om traets krypningsegenskaper och hur dessa paverkas av omgivande faktorer som 
temperatur, relativ fuktighet, belastningsniva. De fOrsta i litteraturen omnamnda under
sokningarna som beror mekanosorption var de fOrsok som Armstrong, Kingston och Chris
tensen utforde vid C.S.I.R.O. i borjan av 1960-talet (Armstrong m fl1960, 1961). 

I Figur 1 visas de olika deformationsfaserna hos ett traprov som belastas, utsatts for cykler 
av uppfuktning och uttorkning, avlastas och Etter uppfuktas. Den del av deformationen i 
Figur 1 som betecknas kvarstaende deformation brukar, om inga synliga brott har uppkom
mit i materialet, hanfOras till plastisk deformation. Ur en strikt materialvetenskaplig 
synvinkel innebar plastisk deformation att sekundara bindningar i materialet har brutits 
och aterskapats under det att materialet har deformerats, det vill saga glidning har skett 
mellan molekyler. Detta innebar att materialet skall vara fritt fran s k mikrosprickor som 
orsakats av belastningen om den kvarstaende deformationen skall kunna betraktas som 
enbart plastisk. Mycket lite uppmarksamhet har givits denna del av deformationen och 
den egentliga orsaken till att den ar kvarstaende. 

Forklaringen till de deformationer som uppstar da tra utsatts for varierande fuktkvot kan 
inte forklaras enbart med hjalp av de makroskopiska strukturelementen i tramaterialet. 
Beteendet styrs av faktorer som aterfinns pa en lagre strukturell niva, det vill saga pa 
cellvaggsniva och darunder. 
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Figur 1. 	 Generell beskrivning av ett traprovs utbOjning vid bOjbeJastning som funktian av tiden vid 
alika belastningsfall. 
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Vid KTH-Tra har tva forundersokningar genomforts for att studera vad som sker i tra
materialet da det deformeras under varierande fukttillstclnd (Kuukanen m fl1992, 1993; 
Sandberg m fl1995). Undersokningarna har pavisat tva fenomen som tidigare inte har 
omnamnts i litteraturen: 

En torsionsrorelse, som ar beroende av arsringsorienteringen, hos provkroppar som 

utsatts for bojbelastning vid fuktvariation (Kuukanen m fl 1992, 1993). 


Mikrosprickor i cellvaggarna hos dessa traprover som utsatts fOr varierande fuktkvot. 
Sprickbeteendet uppvisar olika monster beroende pa hur proven har belastats i forhallande 
till arsringsorienteringen (Sandberg m fl 1995). 

Syftet med denna undersokning 

Syftet ar att undersoka faktorer som pa mikrostrukturell niva kan paverka rorelser i tra
materialet vid varierande belastning och fuktkvot samt att forsoka finna forklaring till 
dessa rorelser. I den nu genomforda undersokningen har tva fenomen undersokts, namli
gen: 

Torsionsrorelse hos sma bOjbelastade prover 

Skador i cellstrukturen som eventuellt uppkommer vid krypning. 

Material oeh metod 

For att studera de fenomen som beskrivs under syfte ovan har ett krypfOrsok med sma 
provkroppar av furusplint genomfOrts. Vidare har mikrostrukturen studerats med hjaIp av 
ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope). 

Framtagning av provkroppar 

Fran ett timmerparti med 135 furustockar av skogfallande kvalitet fran Jamtlamells sagverk 
i Stugun. valdes de 15 grovsta stockarna ut. De utvalda stockarna utgjordes endast av 
rotstockar med medellangden 4,5 meter och toppdiametern 38-40 cm. 

Stockarna stjarnsagades enligt Arjeplogmetoden (Sandberg 1996) med en postning som 
var avsedd fOr stockar med toppdiametern 33 cm. Detta innebar att stora bakar sagades 
bort for att ett block skulle erhaIlas, Figur 2. Dessa bakar anvandes fOr framtagning av 
provkroppar till detta fOrsok. Sagsnitten som delade bakarna fran den resterande stocken 
var approximativt parallella med margen. Bakarna torkades i full stocklangd med barken 
kvarsittande i en vandringstork till ca 18 % fuktkvot. Efter torkningen kapades 1,5 meter 
langt amne fran varje bake. Ur de 1,5 m langa bitarna klyvdes kvistfria amnen fram som 
hade tjockleken 50-65 mm och bredden 75-125 mm. Vid klyvningen sammanfoll sagsnit
ten inte med stockens mantelyta, 

Bakar 

Figur 2. Tvarsnitt visande sagsnitten vid stjarnsagning. Provmaterialet till den nu genomiorda 
undersokningen togs ur bakarna. 
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Amnena konditionerades vid rumstemperatur under ett ar till 7,8±0,2 %jfunnviktsfukt
kvot. Vid tillverkningen av provbitarna for krypforsoket valdes 10 funnen ut fran totalt ca 
90 funnen. Dessa funnen testades med karnvedsreagens for att siikerstalla att de endast 
bestod av splintved (Stalker 1971). 

Dr varje funne klingsagades 30 stycken defektfria provkroppar med dimensionen lOx lOx 
400 mm, Figur 3. Dessa 30 prover utgjorde en provgrupp. Proverna sagades fram sa att 
provernas sidoytor i stort sett var parallella med traets radiella respektive tangentiella 
riktning, samt att fiberriktningen pa de radiella ytorna i mojligaste man skulle vara paral
lell med provets langdriktning. Figur 4 visar de olika belastningsfallen som anvandes vid 
fOrsoket. Provernas slutliga tvarsnittsdimension efter tillverkningen, bestamd i fyra punk
ter pa varje prov, var 1O,2±0,2 x 10,2±0,2 mm. Provernas toppandar samt splintsidor 
marktesut. 

Prov 2 Prav 3 Prov 4 Prov 5 Prov 1 

10 mm [ Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 1 ~ 

I I 
~ 

~Q~ 

Figur 3. Framtagning av de slutliga provkropparna frIm ett furusplintamne med dimensionerna 
60xlOOx1250 mm. 

a) 

b) 

Fe) 
Last 

d) 

Last 

Figur 4. 	 Arsringsorientering i provernas tvarsnitt samt fiberriktningen pa provernas radiella yta. Las
tens riktning i forhflllande till arsringsorienteringen i tvarsnittet var radiell, R, (a) respektive 
tangentiell, T, (b). De radiellt belastade proverna hade antingen provets splintsida, RSD, (c) 
eller karnsida, RKD, (d) dragbelastad vid forsoket. 

3 




Sammanstiillning av tester som genomiordes for varje provgrupp 


Varje provgrupp bestod av 30 prover uttagna fran ett och samma amne av furusplint. 

Initiellt fanns ti~ stycken provgrupper. Fran vruje provgrupp valdes sex prover ut for be

stamning av provgruppens bojbrottlast. Efter haJ.lfasthetstestet valdes de fyra, baserat pa de 

framtagna haJ.lfastsvardena, mest homogena provgrupperna ut for det fortsatta fOrsoket, det 

vill saga krypforsok och ESEM-studie. 


Inom varje provgrupp, 4 provgrupper, delades proverna in med avseende pa belastnings

niva, belastningsriktning och test som proverna skulle utsattas for. Tabell 1 visar indel

ningen inom varje provgrupp. 


Tabel11. 	 Belastningsniva, be1astningsriktning samt test som genomfordes pa proverna ror varje prov 
inom en provgrupp. 

Prov Forsok BelastningsnivA .. Belastningsriktning Tester efter krypforsok 

1-2 Brottlast Referens for ESEM-studie 


3-4 Brottlast Beiastning till brott Tangentiellt (T) 


5-6 Brottlast Belastning till brott Radiellt, karnsidan i tryck (RKO) 

7-8 Krypforsok Obelastad ESEM-studie 

9-10 Krypforsok Obelastad Bojbelastning till brott, T 

11 Krypforsok Obelastad Bojbelastning till brott, RSO 

12 Krypforsok Obelastad Bojbelastning till brott, RKO 

13 Krypforsok 5% av bojbrottlast" Tangentiellt (T) ESEM-studie 

14 Krypforsok 5% Tangentiellt (T) Bojbelastning till brott, T 

15 Krypforsok 5% Radiellt, splintsidan i drag (RSO) ESEM-studie 

16 Krypforsok 5% Radiellt, splintsidan i drag (RSO) Bojbelastning till brott, RSO 

17 Krypforsok 5% Radiellt, karnsidan i drag (RKO) ESEM-studie 

18 Krypforsok 5% Radiellt, karnsidan i drag (RKO) Bojbelastning till brott, RKO 

19 Krypforsok 20 % av bojbrottlast* Tangentiellt (T) ESEM-studie 

20 Krypforsok 20% Tangentiellt (T) Bojbelastning till brott, T 

21 Krypforsok 20% Radiellt, splintsidan i drag (RSO) ESEM-studie 

22 Krypforsok 20% Radiellt, splintsidan i drag (RSO) Bojbelastning till brott, RSO 

23 Krypforsok 20% RadielJt, karnsidan i drag(RKO) ESEM-studie 

24 Krypforsok 20% Radiellt, karnsidan i drag (RKO) Bojbelastning till brott, RKO 

25 Krypforsok 40 % av bOjbrottlast* Tangentiellt (T) ESEM-studie 

26 Krypforsok 40% Tangentiellt (T) Bojbelastning till brott, T 

27 Krypforsok 40% Radiellt, splintsidan i drag (RSO) ESEM-studie 

28 Krypforsok 40% Radiellt, splintsidan i drag (RSO) Bojbelastning till brott, RSO 

29 Krypforsok 40% Radiellt, karnsidan i drag (RKO) ESEM-studie 

30 Krypforsok 40% Radiellt, karnsidan i drag (RKO) Bojbelastning till brott, RKO 

.. 5, 20 respektive 40 % av bojbrottlast vid 8,3±O,2 % fuktkvot, enligt prov nr 3-6 

4 




Kommentarer till Tabell 1: 


Tva referensprover (1-2) togs ut vid tillverkningen av proverna for att vid ESEM-studien 

kunna undersoka den av krypforsoket opaverkade trastrukturen. 


Fyra prover (3-6) anvandes for att bestamma bojbrottlasten. Medelvardet av bojbrottlasten 

for dessa fyra prover anvandes fOr att approximera belastningsnivan fOr de ovriga provema 

i provgruppen. Bojprovningen beskrivs langre fram. 


Resterande prover utsattes for fuktcykler vid konstant temperatur (se nedan) under 7 

manader. Dessa prover var antingen obelastade eller belastade i fyrpunkts bojbelastning till 

5,20 repsektive 40 % av den bojbrottlast som bestamdes fOr proverna 3-6. For varje 

belastningsniva fanns prover belastade radiellt respektive tangentiellt i forhAllande tUl 

arsringsorienteringen i tvarsnittet. Den dragna sidan hos de radiellt belastade provema 

utgjordes antingen av provets karnsida (RKD) eller splintsida (RSD). 


Efter att krypfOrsoket avslutats anvandes ett prov fran varje belastningsfall fOr att be

stamma bojbrottlasten pa samma satt som for provema 3-6 och ett prov fran varje 

belastningsfall anvandes for ESEM-studien. 


Dessa fOrsok genomfOrdes med totalt 120 provbitar fran fyra provgrupper. 


Bestiimning av densitet 


Torrdensiteten bestamdes i rot- och toppanden pa varje prov med tuaIp av deplacement

metod med kvicksilver. Medelvarden och standardavvikelse for de fyra provgrupper som 

anvandes i krypforsoket redovisas i Tabell 2. 


Taben 2. Medeldensitet och standardavvikelse for de provgrupper som anvandes i 
kryp forsoket. Medelvardet ar beraknat pa 60 prover fran varje prov
grupp. 

Provgrupp Medeldensitet (kglm3) Standardawikelse 

456 12,6 

2 458 19,4 

3 462 13,0 

4 448 
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Bestamning av hfillfasthet 

Brottlasten, brottdeformation och brottarbete vid fyrpunkt bojbelastning bestamdes fore 
och efter krypforsoket for vissa delar av provmaterialet enligt Tabell 1. ProvuppstaIlning 
vid forsoket visas i Figur 5. Belastningshastigheten valdes till 1,3 mm/min enligt ASTM 
D 143 (ASTM 1985). Vid bojprovet var belastningsriktningen antingen tangentiell eller 
radiell i forhaIlande till arsringsorienteringen i tvarsnittet. Fore provningen konditionera
des proverna under 1 mfmad till8,3±O,2 % fuktkvot. 

Figur 5. 	 ProvuppstaIJning for bestamning av brottlast. 

Brottlastvardena for de fyra provgrupper som anvandes i krypforsoket visas i Figur 6. Som 
Figur 6 visar varierar brottkraften mycket lite inom varje provgrupp och mellan grupperna. 
Pa grund av de jamna vardena inom gruppen och att det inte gick att finna nagon syste
matisk skillnad i vardena beroende pa belastningsriktning, valdes att anvanda medelvardet 
for brottlasten inom varje grupp for berakning av belastningen vid krypforsoket. 
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Figur 6. 	 Brottlasten for bestamning av beJastning vid luypforsok for de fyra provgrupperna (1-4). 
For varje provgrupp testades fyra prover i iyrpunkts bOjbeJastning. 
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Bestamning av t1berorienteringen pa provkropparnas ytor 

Fiberorienteringen bestamdes pa en radiell och en tangentiell yta pa varje prov och anges i 
forhallande till provets langdriktning. Fiberorienteringen ar 0 grader nar fibrema ar paral
lella med provets langdriktning. For matningen anvandes en kapadtiv fiberorienterings
matare av market Metriguard Model 520 som arbetar efter det faktiska forhallandet att det 
rader ett sam band mellan traets fiberorientering och dess dielektrisitetskonstant. Provemas 
fuktkvot vid matningen var 10 %. Fiberlutningen bestamdes som medelvardet av ca 50 
matvarden per yta. 

Krypforsok 

KrypfOrsoket genomfordes i Troedsson Klimatrum vid KTH-Tra. Belastningen utgjordes av 
fyrpunkts bojbelastning enligt Figur 7, med lastnivaer enligt Tabell 1. 

Provema utsattes fOr fuktcykler med torrt klimat (20°C/24 % RH) foljd av fuktigt klimat 
(20°C/83 % RH). Detta motsvarar jamviktsfuktkvoterna 5,1 % respektive 17,1 %. Forso
ken genomfordes parallellt med att klimatrummets driftsparametrar trimmades in. Detta 
har fatt som fOljd att klimatet ej varit konstant vid respektive niva, utan tidsmassigt korta, 
men i vissa fall mycket stora fuktforandringar har uppkommit. Detta paverkar dock inte i 
nagon hog grad effekten av fuktvariationen, utan i hogre grad deformationskurvans utse
ende, se Figur 9. Efter 4 cykler avlastades proverna och utsattes i obelastat till stand for 
ytterIigare 1 cykel. llden for en cykel varierade mellan 33 och 48 dygn. 

Under krypforsokets gang gjordes foljande matningar: 

Utbojningen hos proverna bestamdes varje dygn. 

Vridningen bestamdes det dygn som klimatet andrades och ett dygn efter att 
klimatet andrats. 


Dimension och vikt for obelastade referensprover. 


Figur 7. Fyrpunkts bOjbelastning vid genomforandet av kIypforsoket. 
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ESEM-studie 

Fran varje provgrupp togs 10 prover ut enligt Tabell 1 for aU studeras i ESEM 

(Environmental Scanning Electron Microscope). Provema for studien var ca 10 x 10 x 25 

mm och togs ut vid halva provkroppens langd. For att fOrsoka upptacka artefakter som 

eventuellt kan uppkomma vid provprepareringen undersoktes tre olika ytor vid ESEM

studien: opreparerade, mikrotomade samt laserablaterade ytor. For narmare beskrivning av 

laserablatering av tra se Stehr m fl (1998). 


Statistisk utvardering 


Vid den statistiska utvarderingen av resultaten har eU »non parametric test" anvants, 

(Montgomery 1991). 95 % signifikansniva har anvants. 


Resultat och kommentarer 


UtbOjning 

Au studera utbojningen fOr bojbelastade prover har ej varit syftet med detta arbete och 
detta har aven studerats vid en tidigare genomford undersokning med samma prov
uppstillining och likartad fuktvariation (Kuukanen m fl 1992, 1993). Darfor gors har 
endast en summarisk beskrivning av erhallna resultat. I Figur 9 visas medelvardet av 
utbojningen for de olika belastningsnivaema. Utgaende fran kurvoma i Figur 9 kan man 
konstatera f01jande: 

Utbojningen hos provema fo1jer det monster som man normalt erhaller vid forsok av 

detta slag, se Figur 1. 

Deformationen okar med okande belastning och vid 40 % belastningsniva ar 

deformationen av den grad att vissa av proven gar till brott redan vid forsta fukt

cykeln, Figur 8. Endast ett prov vid 40 % belastningsniva klarade samtliga fuktcykler 

utan brott. Samtliga prover vid lagre belastningsniva klarade hela forsokstiden utan att 

ga till brott. Med brott menas ha.r att provet ej langre kan uppbara paIagd last. 


Det ar marginell skillnad i utbojning mellan de olika belastningsriktningarna, dock gor 

sig den fria krympningen och svilllningen markbar. 

Den kvarstaende deformationen efter avlastning och en fuktcykel okar med okande 

belastningsniva. 


---RKD 
"""-"",,dM RSD 

------- T 
'""""",'dW Fukt 24/83 %RH 

---Palastninglavlastning 

50 100 150 200 250 

Tid (dygn) 

Figur 8. 	 Antal lastbarande prover som funktion av tiden, ror de prover som var belastade tiII 40 % 
belastningsnivii. 
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Figur 9. 	 UtbOjning hos proverna belastade till 5, 20 respektive 40 % belastningsniva. UtbOjningen 
inkluderar den rna krympningen och sviillningen hos proverna. RSD, RKD oeh T indikerar 
lastens riktning i rorhaJ1ande till ilrsringsorienteringen, se Figur 4. 
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Vridning (torsion) 

Vridningen ar definierad som vinkelskillnaden mellan provets bada andar. fOr den vinkel 

som bildas mellan provets ena vertikala sidoyta och det hOrisontalplan pa vilket provet ar 

upplagt, Figur 10. 


Figur 11 visar medelvarden fOr vridningen hos proverna fOr de olika belastningsnivaerna. 

Proverna uppvisar olika vridningsbeteenden beroende pa lastens riktning i forhaIlande till 

arsringsorienteringen i tvarsnittet. Utgaende fran resultaten i Figur 11 kan fOljande slutsat

ser dras: 


- I det ogonblick proverna belastas uppvisar de ingen eller mycket liten tendens till vrid

ning. 


- Vridningen okar markant vid den forsta uppfuktningen for de radiellt belastade proverna. 

De tangentiellt belastade proverna uppvisar i forhaIlande till de radiellt belastade proverna 

liten vridning. 


- Vridningen okar vid den efterfoljande fuktcyklingen, men ej i samma grad som vid den 

forsta uppfuktningen. 


- Vridningen minskar obetydJigt vid avlastning av proverna. 


- Vridningen minskar (atergar till viss grad) vid den fOrsta uppfuktningen efter avlastning. 


- Vridningen storlek i absoluta tal okar med okad belastning. 


- De radiellt belastade proverna vrider sig at olika hall beroende pa om provets splints ida 

(RSD) eller karnsida (RKD) ar dragbelastade. Vridningens riktning ar relaterad till prover

nas topp- och rotiinde, vilka sammanfaller med vaxtriktningen hos de trad ur vilka pro

verna ar tagna. 


- De tangentiellt (T) belastade proverna vrider sig signifikant mindre an de radiellt (RKD; 
RSD) belastade proverna. 


Medelvardet for fiberlutningen blev 5,9±2,9 grader for de radiellaytorna och 6,3±5,0 

grader for de tangentiella ytorna. Vid matningarna visade det sig att det var svArt att 

bestarnma fiberlutningen for provbitar med tvarsnittsdimensioner mindre an 20 x 20 mm. 

Spridningen i matresultaten blev foljaktligen ocksa stor. 


Samband har sokts mellan fiberorienteringen pa provernas ytor och den maximala 

vridningen som proverna uppvisat under forsoket. Nagra entydiga samband har dock ej 

kunnat pavisas. 


A topp A 
rot 

, , , , , , , , , , \ 

Figur 10. Bestamning av vridningen (torsion) hos provkroppar utsatta for bOjbelastning. Vinklama 
och Arot iiI bestamda vid provets topp- respektive rotiinde och vridningen beriiknas somA topp 


skillnaden mellan dessa bada vinklar. 


10 



Belastningsniva 5 % 

25 


20 

15 

----RSO 
5 ~ ••••••• RKD 

o --.+-.~.t...:.:::-:~;.::;..:-::;.=~;';;~;;";~;;;'....:;..)-~......... ~-.:;:,:-~.,C"'.""" ---T..... -:~-="".=~""~--.... ••~.--
-5 9 50 100 •• 150 200 250 ---Fukt 24183 % RH 

---Last 

·15 

·20 

-25 j 

Tid (dygn) 

Belastningsniva 20 % 

25 ~ 


20 

15 ~ 


-e 10
CD 	 ----RSO 

....J- -4..-- J--  ---1-
5- .. -"'---	 1___ - ..•.••• RKD~ 

~ O~.~.~~.~~--~----~---------=--~--~-~--~--- ---T 
250 ---Fukt 24/83 % RH.~ -5 0 ••••...~~ ...••..•. ~~,...........1.~ •..• :···-200. 


---Last
{: -10 ~ 

-15 

-20-~ 

-25 j 

Tid (dygn) 

Belastnlngsniva 40 % 

25 
I

I- 20 
I 


15 I 
__ I 

I ----RSO 
5 ,I 	 ....... RKO 

o .;' ... 	 ---T c o 

! -5 9·": ~ 	 250 ---Fukt 24/83 % RH 
• _ • _ J'!; ---Last

{: -10 	 . , 
, 	 .,

-15 	 , 

Tid (dygn) 

Figur 11. 	 Vridning has proverna belastade till 5, 20 respektive 40 % belastningsnivB. RSD, RKD oeh 
T indikerar lastens riktning j rorhfillande till arsringsorienteringen, se Figur 4. 

11 




Hallfasthet 

I Tabell 3 visas resultaten fran bojbelastning till brott som genomfordes for vissa av pro

verna i varje provgrupp enligt Tabell 1. 


Fran den statistiska utvarderingen kan man dra fOljande slutsatser: 


- Det gar inte att finna nagon signifikant skillnad i brottkraft, brottarbete eller brott 
deformation mellan de olika belastningsriktningarna RSD, RKD oeh T, varken fore el
ler efter krypfOrsoket. Detta gaIler belastningsnivaerna (0,5,20,40 %) undersokta var 
for sig eller som en gemensam grupp. 

- Det ar signifikant hogre brottkraft, brottarbete oeh brottdeformation for de prover som 
testades innan krypfOrsoket an for de prover som testades efter krypforsoket. Detta gal
ler for de prover som vid krypforsoket belastades till 0, 5 oeh 20 % av korttidshaIlfasthe
ten. Belastningsniva 40 % hade endast ett prov som ej gick av vid krypforsoket. 
Det ar signifikant hogre brottkraft for de prover som testades innan krypforsoket an fOr 

de prover som testades efter krypforsoket om man grupperar proverna efter belastnings
riktning RSD, RKD oeh T, i repektive belastningsniva. For brottarbete oeh brott 
deformation var den signifikanta skillnaden inte lika systematisk som fOr brottkraften. 
For de prover som testades fore krypforsoket kan man inte fmna nagon signiftkant skill
nad i brottkraft mellan det tyra provgrupperna. En av provgrupperna hade doek signifi
kant lagre brottarbete oeh brottdeformation an ovriga grupper. 
For de prover som testades efter krypforsoket fanns ingen signifikant skillnad i brott
kraft, brottarbete eller mellan provgrupperna. 

Tabe113. Brottkraft (N) vid bojbelastning till brott. 

Last- Fore kryp- Efter krypforsoket for respektive belastningsniva 
fOrsoket 0% 5% 20% 40% Medel 

RSO 328 256 268 260 261 

RKO 333 240 259 254 251 

T 329 259 277 269 248 265 

ESEM-studie 

En ESEM-studie har genomforts med syfte att undersoka om skador uppkommer i eell

strukturen som en fOljd av att proverna utsatts for belastning under samtidig fuktvariation. 

Ett problem som man ofta konfronteras med vid det bar slaget av undersokningar ar att 

kunna avgora om de fOrandringar som upptaeks i trastrukturen ar artefakter eller ej. For de 

prover som nu undersokts ar det i huvudsak vid tyra olika forsokssteg som forandringar 

eller skador i strukturen kan uppkomma, namligen: 


a) vid tillverkningen av provkropparna, 

b) vid preparering av proverna for mikroskopieringen, 

e) vid mikroskopieringen, samt 

d) under sjaIva krypforsoket. 


I detta fOrsok onskas endast de eventuella skador som uppkommer vid det sistnamnda ste

get att undersokas, men de ovriga skadetyperna kommer i stOrre eller mindre omfattning 

oeksa att upptrada. Det ar darfor av stOrsta vikt att man kan identifiera de olika typerna av 

skador. For att ytterligare belysa detta problem ges nedan nagra exemplifieringar av skador 
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som uppkommit ide tre fOrsta (a-c) av de ovan namnda fOrsoksstegen. Darefter redovisas 
de forandringar i trastrukturen som har kunnat kopplas till sjalva krypforsoket. 

a) Skador som uppkommer vid tillverkningen av provkropparna. 


Ett idealt fall yore om traproverna sag ut som det mikrotomade traprov som visas i Figur 

12a, dar trastrukturen ar oppen sa att detaljer tydligt kan ses. Sa ar dock ofta inte fallet. 

Proverna till denna undersokning ar framstallda genom sagning med cirkelklinga och 

ytorna far da ett 5-10 cellrader tjockt skikt med krossade och sonderslitna fibrer, Figur 12b. 


Det krossade ytskiktet ar en fOljd av att sagtanderna inte i egentlig mening skar genom 

met utan mer korrekt sliter av fibrerna, samt att sagklingan har en viss vibration vid 

sagningen. I Figur 12b syns tydliga sprickor som uppstatt vid framstallningen av proverna. 


For att kunna identifiera forandringar och skador som uppkommer vid krypforsoket maste 

det vid provtillverkningen skadade ytskiktet avlagsnas for mikroskopieringen. 


STFI 330 T 40 % 

Figur 12. 	 OHka utseende hos traytor beroende pa hur ytan har framstaDts. Ideal trayta utan skador, 
framstaDd genom mikrotomering av fuktigt prov (a). Trayta framstalld genom traditionel1 
cirkelsagrung far ett ytsldkt av krossade oeh sonderslitna flbrer (b). 

b) Skador som uppkommer vid prepareringen av proverna for mikroskopiering. 

De idag vanligaste metoderna for preparering av traprover som skall undersokas i ljus- eller . 
svepelektronmikroskop ar mikrotomering eller rakbladsskarning fOr hand. I den nu genom
forda studien har dessa tva metoder anvants, samt en ny prepareringsmetod med UV
laser1jus, sa kallad laserablatering (Seltman 1995). 

Metoden att mikrotomera har framst tva nackdelar. Det fOrsta problemet ar att det i de 
fiesta fall ar nodvandigt att mjukgora traprovet genom uppfuktning och icke saIlan aven 
genom samtidig uppvarmning. Det andra problemet ar att sjaIva kniven som anvands for 
att skara ytan. fysiskt paverkar provet med en mekanisk kraft som kan fororsaka skador i 
materialet. 

For vissa typer av prover, till exempel prover fran krypfOrsok eller komprimerade prover, 
kommer i vissa fall stor del av den information som soks att forsvinna i och med att proven 
fuktas upp vid prepareringen. 

Tva fenomen som man bor forutsatta sker i tramaterialet nar det uppfuktas och torkas vid 
mikrotomering ar att deformationer aterhamtas (recovery) och att mikrosprickor uppstar. 

Material som ar svara att fukta upp pa grund av att information gar fOrlorad vid sjalva 
uppfuktningen, brukar man darfor endast preparera genom skarning med rakblad i torrt 
tillstand. Detta ar ofta mycket svart, speciellt vid harda traslag. Det ar ocksa svm att 
preparera stora ytor av materialet utan att rakbladet ger stora skador pa provet. 
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UV-laserablation ar enjamfOrt med de ovan namnda metoderna skonsammare metod for 
preparering av traprover. Metoden ar for narvarande under utvardering och utveckling. 
Metoden utnyttjar en hogenergistrrue fran en UV-eximerlaser for att avlagsna oonskade 
delar i traytan. Detta innebar att de artefakter som uppkommer med denna metod kommer 
att se anorlunda utjamfort de artefakter som uppkommer vid mikrotomering och knivskar
ning. 

I Figur 13 visas artefakter som uppkommit vid mikrotomering och ablatering. I Figur 13a 
visas en spricka som uppstatt som en fOUd av rakbladets kraft pa provet. I Figur 13b syns 
skador omkring porerna som ar orsakade av ablateringen. 

a) 	 b) 

Figur 13. 	 Artefakter som uppkommit vid preparerlng av traprover for mikroskopierlng. Sprleka i 
eeHvagg orsakad av mikrotomerlng (a). Skador krlng porer som roljd av ablaterlng (b). 

c) Skador som kan uppsta vid mikroskopieringen (ESEM) 


Mikroskopets elektronstrrue paverkar alltid traprovet vid mikroskopieringen. Molekyl

strukturen paverkas av strruningen vilket framst gar materialet sprodare. Med hog forsto

ring vid samtidigt hog elektrodspanning "branns" latt provet redan vid kortvarig expone

ring. vilket ger tydliga skador i materialet som latt kan misstolkas. Figur 14 visar ett exem

pel pi'! en sMan "brannskada". 


Figur 14. Skador i form av sma kratrar vid rlngpor. Skadorna ar orsakade av lfmgvarlg exponerlng vid 
Mg rorstorlng (2250 x) oeh Mg elektrodspanning (15 KV) i ESEM. 
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d) Skador som uppkommit vid krypforsoket 


Prover har tagits ut fran varje provgrupp enligt Tabell 1 i syfte att undersoka om skador har 

uppstatt som foljd av belastning under samtidig fuktvariation. Samtliga prover har under

sokts pa de radiella oeh tangentiella ytorna, oeh for de belastade proverna pa provets drag

respektive tryeksida. 


Nedan redovisas resultatet av unders6kningen, med hansyn tagen till de ovan namnda 

artefakterna oeh uppdelat pa obelastade prover samt dragsida respektive trycksida hos 

belastade prover. 


Obelastade prover 

Hos de obelastade proverna, det vill saga referensprover som ej utsatts for fuktcykling samt 
prover som i obelastat tillstand utsatts for samma fukteykling som de belastade prove rna, 
giek det .ru. att upptaeka skador i strukturen. 

Belastade prover - dragsidan 

De radiellt belastade proverna (RSD; RKD) som belastats till 40 % belastningsniva uppvi
sar tydlig sprickbildning i bade den tangentiella oeh radiella eellvaggen pa dragsidan, Figur 
15. Vid de lagre belastningsnivaerna (5 respektive 20 %) aterfinns inte dessa skador. 

De tangentiellt belastade proverna (T) har tydliga diagonala sprickor i bade den radiella 
och tangentiella eellvaggen hos de prover som belastats till 20 % oeh 40 % belastnings
niva, Figur 16. Hos de prover som belastats till 5 % av b6jbrottlasten aterfinns inga skador. 

Figur 15. Sprickbndning i cellvagg pa dragsidan hos radie11t (RSD) belastat provo Belastningsnivan vid 
Jaypforsoket var 40 % av bOjbrottlasten vid ca 8,5 % fuktkvot. Forstoring 650 x. 
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a) b) 	 c) 

Figur 16. 	 Skador i eellvaggar pa dragsidan hos tangentiellt belastade prover. SamtJiga prover bar 

belastats ti1120 % belastningsniva. Radiell snittyta 370 x (a), 475 x (b) och tangentiell 

snittyta i 475 x fOrstoring. 


Belastade prover trycksidan 

Has de radie1lt belastade prove rna kan man pa trycksidan se veckbildning i cellvaggen sam 
blir tydligare med okad belastningsniva, Figur 17. Has de prover sam belastats till 40 % 
belastningsniva aterfinns aven tydliga sprickar i ce1lvaggarna, Figur 18. 

a) 	 b) 

Figur 17. 	 Veekbildning i eellvaggar pa tryeksidan hos radieDt belastade prover. Proverna har belastats 

ti1120 % (a) respektive 5 % (b) beJastningsniva. Forstoring 2200 x (a) oeh 950 x (b). 
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Figur 18. 	 Skador i eellvaggar pa tryeksidan hos prover som varit radiellt (RSD) belastade till 40 % 

belastningsniva. Delaminering av eellvagg (vid piJ) i 2250 x forstoring (a). Spriekor i 

eellvagg, 750 x forstoring (b). 


Hos de tangentiellt belastade proverna gar det ej att finna skador (veckbildning eller 

sprickor) pa trycksidan hos de prover som be1astats till 5 % eller 20 % belastningsniva. De 

prover som be1astats till 40 % be1astningsniva har tydlig veckbildningoch sprickor i 

cellvaggarna, Figur 19. 


~ 	 ~ 

Figur 19. 	 Veekbildning (a) oeb sprickor (b) i eellvaggar pa tryeksidan hos prover belastade til140 % 

beIastningsniva. Forstorlng 395 x (a) oeh 3200 x (b). 
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Diskussion 

Provema har belastats i bojning inom ett intervall fran 0 till 40 % av bojbrottlasten vid 
8,3±O,2 % fuktkvot. Den ovre belastningsnivan ar nagot hogre an vad provema har klarat 
vid varierande fuktighet utan att kollapsa under forsokets gang oeh det kan ifragasattas om 
man vid denna belastningsniva kan tala om krypfOrsok. Belastningsintervallets storlek har 
inneburit att en tydlig bild har erhallits av lastens inverkan pa deforrnationen (utbojning 
oeh vridning) hos provema samt den aekurnulering av skador som erhaIlits i eellvaggs
strukturen. Okad last medfOr storre deforrnationer oeh okad risk for skador i eellstrukturen. 

Forsoksresultaten visar tydligt att provema vrider sig oeh att vridningen ar beroende av 
belastningsriktningens forhaIlande till arsringsorienteringen i provemas tvarsnitt. De 
tangentiellt belastade provema vrider sig betydligt mindre an de radiellt belastade. 

Lastens forhaIlande till arsringsorienteringen kan inte tillskrivas hela forklaringen till 
vridningen. En storre inverkan pa vridningen an arsringsorienteringen torde fiber
orienteringen i provemas langdriktning oeh dess parallellitet med provets langdaxel ha. 
Det som stoder detta pastaende ar att de radiellt belastade provema vrider sig i motsatt 
riktning beroende pa om provens karn- eller splintsida ar dragbelastade. 

Hos de radiellt belastade proverna ar de ytor som ar parallella med ett tankt horisontalplan 
tangentialytor, det vill saga arsringarna ar parallella med horisontalplanet. Pa tangentiella 
ytor ar fiberorienteringen dels en foljd av vaxtvridenheten i tractet, dels naturligtvis bero
ende av hur provet sagas ut i forhaIlande till denna vaxtvridenhet. Fiberorienteringen pa 
de tangentiella ytorna ar svar att detektera med blotta ogat oeh vid provfrarnstallningen av 
den nu genomforda undersokningen togs ingen hansyn till denna. 

Om fiberorienteringen pa ett provs tangentiella ytor ar ex: grader i fOrhaIlande till provets 
langdriktning kommer fiberlutningen pa den tangentiella dragbelastade ytan hos de 
radiellt belastade proverna att vara antingen + ex: eller ex: grader beroende pa om provets 
splint- eller karnsida ar dragbelastad. Detta forutsatter att man tar hansyn till provets 
riktning i forhaIlande till vaxtriktningen, vilket har gjorts i denna undersokning. Om 
vridningen ar beroende av fiberorienteringen pa provets ytor som ar vinkelrata mot last
riktningen kommer proverna foUaktligen att vrida sig at motsatt haIl. 

Fiberorienteringen pa de radiella ytorna bestarns av hur provet sagas ut i fOrhallande till 
tradstarnmens mantelyta. Denna fiberorientering kan latt detekteras med blotta ogat oeh 
vid tillverkningen av proverna har fiberorienteringen forsokts haIlas sa nara noll grader 
som mOjligt, det vill saga fibrerna blir i stort sett parallella med provets langdriktning. 
Detta motsags av de matresultat som erhaIlits fOr fiberorienteringen pa de radiella ytorna, 
(se sid 10). 

For att forsoka belysa fiberorienteringens inverkan pa vridningen, utan att for den skull 
kunna verifiera detta resonemang i denna undersokning, kan man fora ett resonemang 
som foUer. 

Nar de prover som anvants i detta forsok undersokts visuellt kan det konstateras att fiber
orienteringen pa de radiella ytorna ar i stort sett 0 grader. Antag att motsvarande tangenti
ella ytor har en fiberlutning som ar skild fran 0 grader med en okand vinkel ~. som doek ar 
relativt konstant som en foljd av att ett myeket homogent urval av material har anvants. 

Detta innebar att fOr de tangentiellt (T) belastade provema ar fiberorienteringen 0 grader i 
hOrisontalplanet (radiell yta) oeh +~ eller -~ i vertikalplanet (tangentiell yta) beroende pa 
att provet ar slurnpmassigt vant vid paIastningen. 

For de radiellt belastade proverna (RSD, RKD) ar fiberorienteringen i horisontalplanet +~ 
grader fOr de prover som har splintsidan som dragbelastad sida oeh -~ grader for de prover 
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som bar karnsidan som dragbelastad sida. Fiberorienteringen i vertikalplanet blir foljaktli
gen 0 grader. 

Fiberorienteringen pa de ytor som ar vinkelrata mot belastningsriktningen kommer i hogre 
grad att paverka provernas vridning an fiberorienteringen paraUellt med belastningen som 
i motsvarande hogre grad paverkar provets bojstyvhet. 

Utifran detta resonemang kommer de tangentiellt belastade proverna att vrida sig i myeket 
ringa omfattning, medan de radiellt belastade proverna kommer att vrida sig oeh dessutom 
at olika hall beroende pa om provets karn- eller splintsida ar dragbelastad. 

Arsringsorienteringen i provens tvarsnitt styr i vilken omfattning fiberorienteringen 
kommer att inverka pa provernas vridning. Det ovan forda resonemanget torde kunna 
verifieras genom ytterligare fOrsOk. 

Den bestamning av fiberorienteringen som genomforts visade pa stor spridning i matresul
tatet oeh det visade sig dessutom att det var myeket svart att genomfOra matningar pa 
prover av den storlek som anvants i detta forsok. Resultatet fran matningen skall av dessa 
anledningar anvandas med viss reservation oeh en alIt for stor vikt skall inte laggas pa den 
analys som redovisas i denna rapport. 

Bestamningen av bojbrottlast, brottarbete oeh brottdeformation visar en signifikant 
minskning for de prover som utsatts fOr krypforsoketjamfort de referensprover som togs ut 
fore fOrsoket. Detta gaIler savaI obelastade som belastade prover oberoende av belastnings
niva, Tabell 3. 

Det ar inte troligt att minskningen av ovan namnda hallfasthetsvarden ar sa stor pa grund 
av att proverna utsatts fOr krypning, speciellt inte for de prover som varit obelastade. 

Malsattningen med haIlfasthetstestet var att fOrsoka pavisa en minskad styrka hos de 
belastade proverna som en foljd av krypningen oeh att denna minskning okar med okad 
belastning som en foljd av en aekumulerlng av skador i materialet. Detta har inte kunnat 
pavisas. 

Den stora skillnaden i matvarden fore respektive efter krypforsoket kan vara en fOljd av en 
for provkropparna ej lamplig provmetod eller en skillnad i fuktkvot hos proven vid de 
oHka provtillfaIIena. 

Den myeket ringa spridningen i haIlfasthetsvarden mellan de prover som testats efter 
krypforsoket tyder pa att den aekumulering av skador som enligt ESEM-studien bevisligen 
har erhaIlits ej ar tillraeklig for att detekteras med det haIlfasthetstest som genomforts. 

Den genomfOrda ESEM -studien visar att stor vikt bor Iaggas pa provprepareringen oeh 
genomforandet av sjaIva mikroskopieringen for att felaktiga slutsatser ej skall dras pa grund 
av artefakter. 

Resultaten fran ESEM-studien visar tydligt att skador uppkommer i eellstrukturen da 
proverna utsatts for varierande fuktbelastning under samtidig belastning, det vill saga 
krypning. 

Frekvensen oeh graden av skador okar med okad belastningsniva, det vill saga skador 
aekumuleras i strukturen. Forutom belastningen ar fuktvariationen av stor betydelse for 
hastigheten av skadetillvaxten. 

De skador som uppkommit art pa den dragbelastade sidan av proven, framforallt spriekor i 
eellvaggarna. Pa den tryekbelastade sidan uppkommer veck i cellvaggarna. Vid hog belast
ning kan man aven finna spriekor oeh delaminering av eellvaggar pa tryeksidan. 

Den kvarstaende deformationen efter avlastning och efterfoljande uppfuktning kan till viss 
del forklaras av de skador som uppstatt i eellstrukturen. Dock ar det troligt att 
aterhamtningen skulle blivt stOrre om fukteyklingen aterupprepats. 

19 



Slutsatser 

Prover utsatta for bojbelastning under samtidig fuktvariation, vrider sig om belastnings
riktningen ar radiell i forhaIlande till arsringsorienteringen. Vid tangentiell belastnings
riktning ar vridningen mycket begransad. Den bakomliggande forklaringen till vridnings
beteendet ar med stor sannolikhet fiberorienteringen i provernas langdriktning, men detta 
har inte gatt att verifiera i denna undersokning. 

Mikroskopstudien i ESEM av proverna fore och efter krypforsoket visar att belastning 
under samtig fuktvariation fororsakar skador i form av sprickor och veckbildning i 
cellvaggarna hos provema. Skadorna okar med okad belastning. Obelastade prover har 
inga skador. Skadorna forklarar till viss del den kvarstaende deformationen efter avlastning 
och efterfoljande fuktcykling. 
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