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Forord 

Denna rapport utgor en delstudie inom projektet Plastisk deformation och mekanosorptiv 
krypning pa mikrostrukturell niva hos trii. Projektet finansieras av Nils och Dorthi 
Troedssons Forskningsfond. 

Det overgripande millet ar att undersoka vilka faktorer som pa mikrostrukturel1 niva paver
kar rorelser i tramaterialet vid varierande belastning och fuktkvot, samt att fOrsoka fmna 
fOrklaringar till dessa rorelser. 

Projektet innefattar tre delomraden: 1. Skador i trastrukturen hos prov utsatta for 
mekanosorptiv belastning. II. Inledande krypfOrsok i ESEM (Environmental Scanning 
Electron Microscope). III. Plastisk deformation hos tra utsattfor varierande fuktkvot. 
Denna rapport ingar i delomrade tre. Resultat fran projektets ovriga delomraden finns 
redovisade i form av artiklareller rapporter fran KTH-Tra. 

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

Dick Sandberg 
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Sammanfattning 

Furuprover har komprimerats isostatiskt vid rumstemperatur i syfte att utvardera vad som 

sker i cellstrukturen vid stora deformationer. Provema hade antingen staende eller liggande 

arsringar. Fuktkvoten vid komprimeringen var 10 %. Komprimeringsgraden har bestamts 

samt den atersvallning som erhills nar de komprimerade provema fuktas upp i vatten. 

Forandringar i cellstrukturen undersoktes i ESEM (Environmental Scanning Electron 

Microscope). 


Komprimeringen var 2,3 ganger, vilket innebar att densiteten okade fran i medeltal 539 kg! 

m3till 1218 kg/m3. Varveden komprimerades betydligt mer an sommarveden. Komprime

ringen var storst i radiell riktning som en fOljd av att sommarveden ej motverkade 

deformationen av varveden, vilket ar fallet i den tangentiella riktningen. I longitudinell 

riktning var komprimeringen mycket liten. 


Vid uppfuktningen av de komprimerade provema atergick komprimeringen till 90 %. I 

radiell riktning var atersvallningen 4 ganger stOrre an i tangentiell riktning. 


Nagon inverkan av arsringsorienteringen kunde inte pavisas. 


Vid ESEM-studien kunde omfattande sprickbildning i cellvaggama observeras i bade var

och sommarveden. 
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The influence of isostatic compression on 
the cell wall structure of wood 

By 
Dick Sandberg 

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the response of the cellwall structure in Scots pine 
(pinus silvestris L) samples to an isostatic compression. The annual ring orientation of the 
samples was either radial or tangential. The compression set of the each samples was 
determined during compression at a mean moisture content of 10 % and a temperature of 
20°e. The structural changes was investigated in the Environmental Scanning Electron 
Microscope (ESEM). 

The samples were compressed between 50 to 70 % of their original thicknesses, which 
means the density of the samples was between 539 Kg/m3 to 1218 Kg/m3, According to 
composite mechanic, we can assume that the early and latewood are in parallel in the radial 
direction. This suggest that in the radial direction compared to the latewood the earlywood 
will be compressed significantly. The longitudinal compression was insignificant. 

The compressed wood retained up to 90 % of its original dimension when it was immersed 
in water, The swelling in the radial direction was four times greater than in the tangential 
direction. 

Cracks as a result of the compression deformation were observed both in the early- and 
late wood cellwalls. 
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Inledning 

Tra ar uppbyggt av ett stort antal rorformiga element, sk celler, som i huvudsak ar oriente
rade i traets langdriktning. Cellema smalnar av och forsluts mot dess andar. Langden pa 
cellema varierar mellan 3-7 mm och ar omkring 100 ganger cellbredden, Figur 1. 

Da tramaterialet torkas till en fuktkvot under fibermattnadspunkten, besclr cellhaIrummen 
av luft och vattenanga. Hos furu och gran utgor halrummen ca 2/3 av materialet, vilket 
innebar att skrymdensiteten blir omkring 500 kg/m3. 

Pa grund av att tra ar ett cellulart material och att cellvaggarna vanligtvis ar ganska tunna 
blir tra vinkelratt fiberriktningen svagare i kompression an i dragning. Vid kompression 
erhaner cellvaggarna lokala bucklingar och kollapser redan vid relativt lag a spanningar. 

I harda, tata, homogena material, t ex tegel, sten och betong initieras kompressionsbrott 
som skjuvsprickor som utbreder sig 45° i forhallande till den palagda lasten. Sadana 
sprickor utbreder sig snabbt och resulterar ofta i total kollaps av strukturen. 

I tra dar de lokala kompressionsbrotten borjar vid laga spanningar sker sprickutbredningen 
och ackumuleringen av skador relativt langsamt. Detta ar en fOljd av tramaterialets cellu
lara uppbyggnad. Vid kompressionsbrott utvecklas inte sprickor utan snarare veck som ett 
resultat av lokala bucklingar i cellvaggen. Dessa veck utbreder sig vinkelratt mot den 
pruagda spanningen, dvs inte i 45° som hos sproda och homogena material. 

Kompressionveck i tra ar ofta stabila. Om belastningen okar hos redan bela stat tra bildas 
nya veck hellre an att redan befintliga vaxer till sprickor. Det innebar att en lag 
kompressionsbelastning kravs fOr att initiera veck i cellvaggen, men det kravs hog energi 
for att fa dessa veck att propagera sa att brott uppstar i materialet. Tra ar alltsa svagt i 
kompression, veck uppstar i cellvaggen redan vid lag a spanningar, men tra ar ocksa ett 
"sakert" material pa grund av att initierade skador har svart att utbreda sig och medfora att 
materialet som helhet kollapsar. 

Tra som till exempel utsatts for belastning under samtidig fuktvariation eller genomgar 
plastisk bearbetning, kan uppvisa stora deformationer utan yttre synliga skador. Om sadant 
tra, utan last eller mekanisk inspanning, utsatts for cykler med uppfuktning och uttorkning 
kommer det att aterta sin ursprungliga form. I vissa fall kan dock viss deformation kvarsta. 

caO,75mm 

Figur 1. Trli lir uppbyggt av eft stort antal roiformiga och iht'lliga celler som i huvudsak lir 
orienterade i trliets liingdriktning. 

1 




Man kan har speciellt notera vad som hander med en tdidetalj, som ar plastisk bearbetad. 
Vid den plastiska bearbetningen komprimeras den tryckta zonen kraftigt. Den far en okad 
densitet. Vid den efterfoljande torkningen tenderar da, helt foljdriktigt, krokningen att oka. 
Man kan ocksa genom forsok konstatera att trndetaljen ax tiimligen fri fran inre spanningar. 
Detta under forutsattning att konditioneringen utforts ratt. Om man utsatter tradetaljen for 
upprepade cykler av uppfuktning och uttorkning utan att den ar mekaniskt inspand sa 
kommer den emellertid att successivt aterga mot formen fOre den plastiska bearbetningen. 
Det ar dock ovanligt att detaljen helt atertar den ursprungliga formen. Detaljen uppvisar sa 
kallad kvarstaende deformation. 

Sandberg har som ett resultat av ett flertal undersokningar havdat att den kvarstaende 
deformationen, av den typ som exemplifieras ovan och som erhills efter att tramaterialet 
befriats fran last och utsatts for ett antal cykler av uppfuktning och torkning atminstone 
delvis fororsakas av brott i materialet (Sandberg 1998a, 1998b; Sandberg och Johansson 
1995). 

Syfte 

Syftet med fOreliggande undersokning ar att studera trn som vid rumstemperatur har utsatts 
for stor deformation (komprimering) och vad som sker i strukturen vid stora deformationer. 
Foljande har undersokts: 

- hur sker komprimeringen och till vilken grad, 

- atersvallningen vid uppfuktning, 

- eventuella skador eller andra fOrandringar i trastrukturen. 

Material och metod 

Tva rektanglar och en trekant av stjiirnsagad furn, samt tva referensprover med liggande 
arsringar komprimerades isostatiskt. Isostatisk komprimering anvandes fOr att utsatta 
materialet for stora deformationer utan att provema makroskopiskt gar sonder. Pressningen 
utfordes i en sa kallad Quintuspress fran Asea Brown Boveri, Figur 2. Trycket vid komp
rimeringen var ca 1400 bar. 

Gummimembran 
Komprimerat triiprov 

Figur2. 	 Materialet i undersokningen komprimerades i Quintuspress vid hOgt och liksidigt 
tryck upp till 1400 bar. Proverna placerades pa ett underlag och omsliits av ett 
gummimembran som med hjiilp av olja under tryck, pressades mot provernas ovriga 
ytor. 
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Isostatisk pressning innebar att pressningen sker med samma tryck fran alla hill. Dimen
sionema hos provrnaterialet fore pressningen var for rektanglarna ca 50 x 100 x 300 mm 
och trekanten hade sidan 100 mm och langden 300 mm. Fuktkvoten vid komprimeringen 
var 10 %. 

Efter komprimeringen sagdes mindre (60 x 60 x 70 mm) prover ut for uppfuktningsforsok 
och studier i ESEM, Environmental Scanning Electron Microscope. Vid uppfuktningen 
doppades provema i vatten och provemas dimension mattes var tjugonde minut under tre 
timmar. Uppfuktning av provema utfordes aven i mikroskopet, varvid svlillningsforloppet 
filmades med video. 

Provema fOr mikroskopieringen snittades i de fiesta fall med hjalp av UV-Iaser ablatering 
(Stehr m fII998). Snittning med rakblad har anvants vid nagra tiilfcillen, men detta med
farde i de fiesta fall skador i materialet. Resultaten fran mikroskopstudien baseras pa 
ablaterade prover, men i rapporten finns ett antal bilder redovisade, dar ytoma med gott 
resultat har skurits med rakblad. Nar ytoma har skurits med rakblad redovisas detta i figur
texten. 
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Resultat och diskussion 

Komprimering och atersv81lning 
Tabell 1 visar densiteten fOre oeh efter komprimeringen av provema. Komprimeringen har 
medfort en okning av densiteten med i medeltal 2,3 ganger till omkring 1200 kg/m3. Detta 
innebar att lumens volymandel av materialet har minskat fnln 0,61 till 0,19. Detta fdrutsat
ter att sjruva eellvaggen endast har komprimerats i ringa omfattning oeh att eellvaggens 
densitet vid 10 % fuktkvot ar 1500 kg/m3. 

Figur 3 visar tvarsnitt av komprimerad var- oeh sommarved. Figur 3 visar tydligt att 
varveden komprimeras betydligt mer an sommarveden. 


Figur 4 visar atersvallningen for de prover som komprimerats oeh sedan fuktats upp igen, 

samt bur provema har komprimerats i fOrhaHande till arsringsorienteringen i tvarsnittet. 

Atersviillningen ar definierad som den proeentuella dimensionsokningen i radiell, tangenti

ell respektive longitudinell riktning med avseende pa provbitamas komprimerade dimen

sion. 


Tabelll. 	 Provernas densitet (kglm3
) fore respektive efter komprimeringen. 

--....~------

Prov 	 Densitet fore Densitet efter 

komprimering komprimering 


1 534 1203 
2 552 1198 
3 545 1238 
4 539 1225 
5 523 1268 

Medel: 	 539 1218 

Radiell 
riktning 

t 

Figur 3. Tvarsnitt av komprimerad varved (vanster) och sommarved (hoger) av furn i 280 
respektive 400 gangers forstoring. lamfor de komprimerade tvarsnitten med Figur 1. 
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Figur4. 	 A.tersviillning hos komprimerade prover, samt det paZagda kompressionstryckets 
riktning i forhallande till arsringsorienteringen. A.tersviillningen iir beriiknad med 
avseende pa den komprimerade dimensionen. 
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Tabell 2. Komprimerings- och atersviillningskonstanterna 11' och ~ for proverna, samt 
volymatersviillningen som procentuell atersviillning fran komprimerad volym. 

Prov 	 A.tersviillningen (%)11' 	 ~ 
1 0,44 102 0,89 
2 0,46 97 0,91 
3 0,44 94 0,85 
4 0,44 100 0,88 
5 0,43 128 0,98 

Medel: 0,44 104 	 0,90 

I Tabell 2 redovisas dessutom komprimerings- och atersviillningskonstanterna, 11' och g. 
Dessa ar definierade sa att om provets volym fOre komprimeringen ar V, sa ar volymen ",V 
efter komprimeringen, och ~V efter att provet har ateruppfuktats. Den procentuella 
volymatersvallningen beraknad utifran den komprimerade volymen anges ocksa i Tabell 2. 

Atersvallningen i radiell riktning ar omkring fyra ganger stOrre an i tangentiell riktning. I 
langsriktningen sker i stort sett ingen atersvallning, Figur 4. Detta visar att komprime
ringen i huvudsak ocksa sker i radiell riktning och, som Figur 3 visar, att det ar framforallt 
varveden som komprimeras. I tangentiell riktning motverkar den tyngre sommarveden 
komprimeringen, och den komprimering som likval sker lir helt beroende av hur mycket 
sommarveden kan komprimeras. 

Atersvallningen i traets huvudriktningar ar forhillandevis lika mellan de fern proverna, 
Figur 4 a-e. Den radiella atersvallningen fOr det triangulara provet ar dock nagot storre an 
fOr de ovriga proven. Nagon direkt forklaring till detta har inte kunnat pavisas. 

Pa grund av traets hogre styrka i longitudinell riktning an i tvarsriktningarna, samt att det 
isostatiska trycket forhindrar att traet "svaller ut" i tvarsriktningarna sa blir den 
longitudinella komprimeringen ringa. Atersvallningen i longitudinell riktning blir fOljaktli
gen ocksa liten. 

Ringpor 

Cellviigg med skikt 
av hartsiimnen 

Figur5. 	 Hartsiimnen som triingt ut vid komprimeringen och bildat en hinna pa cellviiggen. 
Forstoring 2800 x. 
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Samtliga prover mh- sin slutliga atersviillning inom ea en timme. Skillnaden i den tid som 
det tar att na slutlig atersvaIlning kan bero pa olika innehall av hartsamnen. Det visade sig 
namIigen att vid komprimeringen utsondrade provema stora mangder hartsamnen som 
bildade en hlnna pa cellvaggama, Figur 5. 

Den volymbaserade atersvallningen ar fOr de fem provema i medeltal 104 %, Tabell 2. 
AtersvaIlningen ar redueerad for den svallning som ar en fOljd av att provet har en hogre 
fuktkvot efter uppfuktningen, an fOre. 

Atersvallningen i Tabell 2 anger volymokningen utgaende fn'in den komprimerade voly

men. Atersvallningskonstanten anger hur myeket av den ursprungliga volymen fOre komp

rimeringen som atertogs vid uppfuktningen. Resultaten visar att provema vid uppfuktning 

atergar till 90 % av den ursprungliga volymen. 


De resterande 10 % av volymen som ej atergar vid uppfuktning ar ett resultat av skador i 

eellstrukturen ochleller plastisk deformation hos tramaterialet. 


Figur 6 visar kompression vid arsringsgransen fore och efter ateruppfuktningen. Som 

tidigare visats i Figur 3 komprimeras bade var- och sommarveden, men graden av kom

pression ar storre i varveden. Varvedseellema genomgar en total kollaps vid komprime

ringen, medan sommarvedseellema endast far en viss formandring. 


Bfter uppfuktningen har sommarveden i stort sett fatt tillbaka sin ursprungsform. Varveden 

atertar sin eellulara form, men uppvisar en tydlig riktningsandring, det vill saga att eell

radema har fOrskjutits. Denna forskjutning tyeks vara initierad vid overgangen fran 

sommarved till varved. Det gar att se en tydlig knaekning vid arsringsgransen oeh som at 

speciellt tydlig hos margstraIama, Figur 6. 


Radiell 
riktning 

t 

Figur6. 	 A.rsringsgrans av komprimeradfurufore (vanster) respektive efter (hoger) upp
fuktning. Pilen visar pa miirgstrale. Forstoring 285 x respektive 280 x. 
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Skador i cellstrukturen 
Mikroskopstudien bar innefattat undersokningar av ytor motsvarande alIa buvud
riktningarna bos triiet, det viII saga radiella, tangentiella ocb tvarsnittsytor. Da tvarsnitts
ytorna bast visar de fenomen som studien bar syftat till att undersoka, kommer bar endast 
tvarsnittsytor att presenteras. 

Hos det komprimerade traet ar det svm att se skador i cellvaggarna, speciellt bos prover 
som inte bar ablaterats. 


Antydningar till skador i cellvaggarna bos de komprimerade proverna kan ses i bade var

ocb sommarveden, Figur 7. I sommarveden flnns tva typer av skador, dels sprickor som 

utbreder sig i stort sett radiellt i forballande till lumen, dels sprickor som tycks fOlja cellens 

tvarsnittsform antingen i mittlamellen eller i S2-skiktet. Dessa sprickor ser ut att endast 

utbreda sig inom en ocb samma cell. 


Efter uppfuktningen av proverna kan man konstatera att varveden ser ut att vara mer eller 

mindre oskadad, medan sprickorna i sommarveden bili tydligare, Figur 8. 


Figur 7. 	 Tvarsnitt av komprimerad varved (vanster) och sommarved (hoger) i 900 x respektive 
1200 x forstoring. I varveden syns antydningar till skodor (pi/). I sommarveden syns 
tydliga, iforhllllande till lumen radiella sprickor (pU a), samt sprickor somfoljer 
celiens tvarsnittsform (pi! b). 

Figur 8. 	 Komprimerad varved (vanster) och sommarved (hoger) som uppfuktats efter komp
rimeringen. Forstoring 900 x. Pro vet i den vanstar bi/den ar skuren med rakblad. 
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I Figur 8 kan man tydligt se mittlamellen, samt konstatera att sprickorna i sommarveden 
endast utbreder sig inom en ocb samma cell. Det kan ocksa konstateras att sprickorna i 
sommarveden i de fiesta fall initieras i S2-skiktet ocb aven bar en begransad utbredning 
inom detta skikt. 

Figur 9 visar sprickor i varveden. Dessa sprickor bar i de fiesta fall uppkommit dar cell
vaggen bar blivit kraftigt deformerad. Sprickorna som ar av en annan typ an i 
sommarveden gar ofta tvars bela cellvaggen. Sprickoma ar en foljd av stora drag
spanmngar. Sprickorna tycks stanna av vid mittlamellen eller dar S2-skiktet slutar. Det bar 
inte gatt att finna nagot fall, varken i var- eller sommarveden, dar sprickorna bar utbrett sig 
genom tva narliggande cellvaggar. 

Vid overgangen fran varved till sommaved avtar den spricktyp som visas i Figur 9 ocb de 
typiska sommavedssprickorna okar till antal, Figur 10. 

Figur 9. 	 Sprickor i cellviigg hos komprimerad varved efter uppfuktning. Sprickorna uppstar 
som dragbrott diir cellviiggarna har blivit kraftigt deformerade. 
Forstoring 2900 x respektive 2850 x. 

Figur 10. 	 Sprickor i komprimerad overgangsved (viinster) och sommarved (hoger) efter upp
fuktning. F orstoring 1800 x. 
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Slutsatser 

Tra kan vid kompression uppvisa stora deformationer utan att man kan observera nagra 

niimnvarda makroskopiska skador. Om sadant komprimerat tra uppfuktas, atertar det en 

stor del av den ursprungliga formen. Den storsta delen av kompressionen och 

atersvallningen sker i varveden och i radiell riktning. 


I det genomf6rda rorsoket komprimerades volymen hos furuprover 2,3 ganger. Efter upp

fuktning atertogs 90 % av den ursprungliga volymen. 


Den volym som ej atertogs vid uppfnktningen var i huvudsak orsakad av skador i cell

strukturen. Dessa skador aterfmns i bade var- och sommarveden, men ar av nagot olika 

karaktiir. 
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