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Forord 

Vid institutionen fOr Produktionssystem, avdelning Trateknologi (KTH-Tra) har vi ansvar for 
studieinriktningen Trateknologi inom fakulteten MMT. Darutover bedrivs har FoU-verksamhet 
som ar starkt sammanlankad med utbildningen. 

Hela verksamheten, saval utbildning som forskning, har som utgAngspunkt att vi vill oka 
forstaelsen for sambanden mellan tramaterialet, marknaden och de industriella processema. 
Under senare AT har vi skapat och senare utvecklat profilen for en sammanhallen verksamhet 
som ligger inom denna grundsyn och som samtidigt lampar sig for en god integration mellan 
utbildning och forskning. Ledordet for vAT inriktning ar Viirdeaktivering. Vi vill aktivera 
varden som finns hos tra, men 80m i dagens industriella system inte tas till vara. 

Inom programmet "Vardeaktivering" testar vi saledes forutsattningama for och mojlighetema 
att utveckla och tillverka traprodukter med battre formstabilitet, hogre hardhet och attraktivare 
utseende an dagens traprodukter. MAnga av projekten ar vetenskapliga fordjupningar, som 
skall ge underlag for tillampningar. Mekanosorptionens effekter ar ett av dessa projekt. Det 
finansieras via ett stipendium fran Stiftelsen Nils & Dorthi Troedssons Forskningsfond. 

Vart FoU-program kan bedrivas till stor del tack yare ekonomiskt stod fran sagverksindustrin 
via Trateks ramprogram och fran NUTEK. Andra delar av programmet finansieras av medel 
fran fOljande organ med koppling till Sveriges nordligaste Ian: Arjeploggruppen, 
3-lansdelegationen, Lansstyrelsen i BD-Ian, utvecklingsfonden i BD-Ian samt Norrbottens 
Forskningsrad. 

Jag vill rikta ett tack till alla vara finansiarer. Jag ar overtygad om att alla skall bli forvissade om 
att man har satsat pa ett FoU-program som dels okar vart baskunnande, dels ger utvecklade 
tillampningar for industriellt utnyttjande. 

Stockholm i december 1995 

Martin Wiklund 

KTH-Tra 
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N on-recoverable Deformation in Scotch Pine after Bending and Simultaneous Variation in 
Moisture Content. 


by 


Dick Sandberg 

Ingvar Johansson 


Abstract 

This investigation describes the non-recoverable deformation in Scotch pine (Pinus silvestris L) 
specimens. The specimens have been loaded in bending and exposed to cyclic moisture content 
variation before unloading and subsequent resoaking in water and drying. The deformation of 
the unloaded specimens were recorded before resoaking and after drying and then, the degree 
of recovery was determined. Recovery is here defined as ratio between change of deformation 
during the resoaking cycle and the deformation before resoaking. Two test groups have been 
investigated, that is samples loaded in the radial and tangential direction, respectively. Finally, 
the specimens were examined in scanning electron microscope, SEM, to study the pattern of 
micro-cracks. 

The result shows that the mean recovery is about 80 % for the specimens indepentent of 
direction of load. This confirm, that most of the mechano-sorptive creep is recoverable. The 
SEM-study show cracks in the cell walls and the nature of the cracks is dependent on the 
direction between the load and annual ring orientation. 
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Sammanfattning 

I detta arbete undersoks den kvarstAende deformationen hos slllf:i provkroppar av furu (Pinus 
silvestris L) som utsatts for bOjbelastning och samtidig cyklisk varierande fuktkvot. Tva prov
grupper har undersokts, dels prover belastade radiellt arsringama, dels prover belastade tan
gentiellt arsringarna. Efter avlastning uppfuktades provkroppama i vattenbad varefter de <iter 
fick torka och aterhiimtningen bestamdes. Aterhiimtning har definierats som skillnaden i utbOj
ning fore och efter uppfuktning och torkning i forMllande till utbojningen fore uppfuktning. 
Provema har aven undersokts i svepelektronmikroskop (SEM). 

Resultaten visar att aterhamtningen var omkring 80 % oberoende av belastningsriktning. Detta 
bekraftar att stor del av den krypdeformation som erholls vid fuktcykling under belastning ar 
reversibel. SEM-studien visar att brott uppstar i cellvaggama vid mekanosorptiv krypning un
der relativt lllf:ittlig belastning, 30 proeent av bOjbrottgransen vid 12 % fuktkvot, och att skador
nas karaktar ar beroende av belastningsriktningen i forMllande till arsringsorienteringen. 
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lInledning 


Reologi behandlar ett materials tidsberoende deformation, det viII saga materialets krypegen

skaper. Krypningsfenomenet hos tra och traprodukter kan delas in i tva skilda delar, viskoelas

tisk och mekanosorptiv krypning. Krypdeformationen hos tra ar till viss del atergaende med 

tiden om belastningen tas bort och ar speciellt tydHg om triimaterialet utsatts for cykler av 

uppfuktning och uttorkning. Det finns manga systematiska undersokningar om traets kryp

ningsegenskaper och hur dessa paverkas av omgivande faktorer som temperatur, relativ fuk

tighet, belastningsniva. Bland annat kan namnas de forsok som Armstrong, Kingston och 

Christensen utforde vid C.S.I.R.O. i bOrjan av 1960-talet, [I, 2]. 


I figur 1 visas ett exempel pa hur ett traprov kan deformeras dA det belastas, utsatts for cykler 

av uppfuktning och uttorkning, avlastas och ater uppfuktas. Den del av deformationen i figur 1 

som betecknas kvarstAende deformation brukar, om inga synliga brott har uppkommit i mate

rialet, hanforas till plastisk deformation. Ur en strikt materialvetenskaplig synvinkel innebiir 

plastisk deformation att sekundara bindningar i materia let har brutits och aterskapats under 

det att materialet har deformerats, detvill saga glidning har skett mellan molekyler. Detta inne

bar att materialet skall vara fritt fran s k mikrosprickor som orsakats av belastningen om den 

kvarstaende deformationen skall kunna betraktas som enbart plastisk. Ringa uppmarksarohet 

har givits denna del av deformationen hos tra och den egentliga orsaken till att den ar kvarsta

ende. 


Det ar kant att den deformation som tra uppvisar vid krypning till stOrsta delen ar reversibel 

om i traet IAsta tOjningar frigors genom uppfuktning. I denna orienterande undersokning vi1l vi 

visa att den kvarstaende deformationen Atrninstone delvis fororsakas av brott i materialet. 


a. mornentan elastisk 
deformation 
h. viskoelastisk krypning 
c. mektmo5orpfiv krypning 
vid upprepade Jukt
vanationer. 
d. momentan aterhiimtnitlg 
e. viskoelastisk aterhiimtning 
f mekanosorptiv 
aterhiimtning 
g. kvarstaende deformation 

Deformation 

c 

d 

b 

e 

f 
a 

g 

Tid 

Figurl Generell beskrivning av eft triiprovs deformation som Junktion av tiden vid olika belastningsfall. 
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2 Provmaterial 

Provmaterialet utgjordes av 12 stycken radiellt och 12 stycken tangentiellt belastade provkrop
par av furu (Pinus silvestris L) fran ett tidigare arbete [3] dar den mekanosorptiva effektens be
roende av Arsringsorienteringen vid bojbelastning undersoktes. Provema hade dimensionen 10 
x 10 x 360 millimeter och belastades med symmetrisk fyrpunktslast till 30 procent av bOjbrott
gransen vid 12 procents fuktkvot samtidigt som utbOjning och vridning bestamdes. I figur 2 vi
sas lastens och stOdpunktemas placering pA provema. Omgivningens relativa luftfuktighet 
holls pa tvA nivAer, 12 respektive 86 procent, i tvAveckorscykler. Temperaturen holls konstant 
pA +24°C. Provema belastades radiellt respektive tangentiellt Arsringsriktningen, (tvA prov
grupper). Resultaten pAvisade ingen skillnad i utbOjning mellan de radiellt och tangentiellt be
lastade proverna. Daremot observerades en tydlig skillnad i benagenhet att proven torderar. De 
radiellt belastade proverna vred sig 5-24 grader medan de tangentiellt belastade vred sig 0-4 
grader. 

3 Metodik 

Provkroppama utsattes i obelastat tillstand for uppfuktning i vattenbad under ett dygn och fick 
darefter torka i rumsklimat. UtbOjningen uppmattes fore uppfuktningen samt efter torkningen. 
Ett slumpmassigt urval av provbitar fran bAda provgruppema undersoktes darefter pa tryck
och dragsidan med hjalp av svepelektronmikroskop, SEM. Provema kommer fortsattningsvis 
att benamnas radiellt respektive tangentiellt belastade i enlighet med den tidigare undersok
ningen, [3]. 

a. 

b. 

Figur 2 Ulsternas riktning och stodpunkternas lage pa provkropparna vid radiell (a) och tangentiell (b) 
belastning. 
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4 Resultat och diskussion 

Aterhamtningen av den utbOjning som provkropparna uppvisade fore uppfuktning var for 
Mda provgruppema drygt 80 proeent, figur 3. Detta bekraftar att en stor del av den krypde
formation som erholls vid fuktcykling under belastning ar reversibel da provema uppfuktas i 
obelastat tillstand. 
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Figur3 	 Reversibel deformation vid uppfuktningfor de radiellt respektive tangentiellt belastade 
provkropparna. Aterhiimtningen anges i proeent av utbOjningen fore uppfuktningen. 
• miitviirdef medelviirdef -standardfelf standardavvikelsefor provgrupperna. 

Den reversibla deformationens beroende av storleken pa utbojningen hos provkroppama fore 
uppfuktning visas i figur 4. Som vi kan se ar spridningen myeket stor oeh man bOr inte dra na
gra generella slutsatser, men om en negativ lutningskoefficient galler for de radiellt belastade 
provkroppama kan det bero pa att en okad deformation har givit okade spanningskoneentra
tioner i materialet, vilket i sin tur leder till fIer brott oeh en minskad aterhamtningsgrad. 
Skillnaden mellan provgruppema kan aven ha samband med de vridningsfenomen som upp
tradde da proverna fuktcyklades under belastning. 
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a. b. 

Den reversibla dejormationens beroende av storleken pa utbojningen hos provkropparna fore 
uppfuktningfor radiellt (a) respektive tangentiellt (b) belastade provkroppar. 
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a. b. 

Figur 7 a. Skador i den radiella cellviiggen pa dragsidan hos en tangentiellt belastad provkropp, fiirs toring 216 
ganger. 
b. SEM-provets placering i provkroppen fIUlrkerad med en piI. 

FigurB SamflUl bild som figur 7 men med 867 gangers f6rstoring. 
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Figur 9 Fibrerna pa trycksidan hos en tangentiellt belastad provkropp iir utan skador, forstoring 226 ganger. 

Hos de provkroppar 80m belastas i radiell riktning Aterfinns inte nagra brott i cellvaggama pa 
provets dragsida, figur 10. PA trycksidan kan man daremot se skador, figur 11. Sprickoma tyeks 
initieras kring ringporer och man kan se viss delaminering av fibrema, figur 12. 

a. 

FigurlO a. Radiell ce1lviigg pa dragsidan hos en radieIIt belastad provkropp i 867 gangers forstoring. 
h. SEM-provets placering i provkroppen markerad med en pil. 
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a. b. 

Figurll a. Tangentiell cellviigg i 449 gangers fiirstoring ptl trycksidan hos eft radiellt belastat provo 
b. SEM-provets placering i provkroppen markerad med en pil. 

Figur12 	 Spricka i cellviiggen kring en ringpor pa trycksidan hos eft radiellt belastat provo fiirstoring 1840 
ganger. 
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5 Slutsatser 

Stor del av den krypdeforrnation som erholls vid fuktcykling under belastning ar reversibel dA 
provema anyo uppfuktas utan yttre belastning. 

SEM-studien visar att brott uppstAr i trarnaterialet vid mekanosorptiv krypning under relativt 
mAttlig belastning, (30 proeent av bojbrottgransen), oeh att skadomas karaktar ar beroende av 
Arsringsorienteringens forhAllande till belastningsriktningen. Det ar doek svArt att utgaende
fran enbart SEM-studier finna nAgot samband mellan graden oeh typen av skador i rnaterialet 
oeh den kvarstAende deformationen hos provkroppen. En vag att kvantifiera graden av brott 
kan vara att bestamrna denhAllfasthetssiinkning man erhAller dA skador uppstAr i tramaterialet. 
Forsoket ger heller inte nagon mojlighet till att bedomma inverkan av belastningsnivan pA gra
den av skador i rnaterialet. Troligt ar att en Uigre belastningsniva, till exempel 10 procent av 
brottlasten, ger mindre brott och hogre deforrnationsaterhamtning. 
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The good worker loves the board 
before it becomes a table, loves the 
tree before it yields the board, 
loves the forest before it gives up 
the tree. 

Wendell Berry 
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