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Sammanfattning 

På Södra Innovations avdelning för forskning om fiber och massa har man uppmärksammat 

ett avvikande beteende på kraft-töjningskurvorna hos kräppat tissue-papper. Kurvan beter sig 

styvt där det i teorin borde vara töjbar och vice versa. Man vill därför veta vad det är i 

materialet som bidrar till att detta beteende uppstår och få en förklaring på vad som händer i 

materialet efter att det har belastats till brott. Detta vill man göra för att fortsatt kunna 

konkurrera med sin pappersmassa på marknaden och hjälpa sina kunder med deras utveckling 

av framtidens produkter. 

Projektet har gått ut på att utföra mätningar i dragprovare på kräppat tissue-papper, tillverkat i 

fabrik, och jämföra dessa mätningar med prover på okräppat papper, som tillverkas i 

laboratorium. Mätningarna har spelats in med ett ljusmikroskop för att lättare se vad som 

händer i materialet när det utsätts för last; vart den initierande sprickan uppstår och hur den 

tillväxer. 

Efter att ha analyserat mätdatat från dessa prover kunde man se att den största påverkande 

faktorn ligger i tillverkningsprocessen. Under tillverkningen sprutas fiberlösningen med fibrer 

och vatten på en viraduk som skapar papprets struktur. Denna struktur har svagare områden 

där det finns färre antal fibrer än i andra områden på pappret. Det är i dessa svagare områden 

som sprickan börjar i och senare tillväxer till fullbordat brott. 

Labbarket har däremot ingen sådan struktur utan här uppstår istället en jämn spricka. 

Projektet är en uppstart som ligger till grund för ett större projekt. Södra kommer efter 

projektets slut att forska vidare i detta ämne. 

Abstract 

Södra Innovations department for research on fiber and pulp has noticed an aberrant behavior 

on the stress-strain curves of creped tissue paper. In short the curves behave elastically where 

it theoretically should be rigid and vice versa. Södra would therefore like to know why this 

aberrant behavior occurs and an explanation of what happens in the material after it is loaded 

to the point of rupture. Södra wants to investigate this further to be able to continue to 

compete with their pulp on the market and help their customers with developing of future 

products. 

 

During this project we have performed tensile tests for factory manufactured creped tissue 

paper and compared the measurements with strain samples of laboratory-made paper. The 

measurements were recorded using a light microscope to help see what is happening in the 

material when subjected to loads; where the crack occurs and how the crack grows to 

complete rupture. 

 

As it turns out, the biggest influencing factor lies in the manufacturing process. During 

manufacturing, the fiber solution is sprayed on a forming fabric to create the papers structure. 

This structure creates weak areas where the concentration of fibers is lower than in other areas 

on the paper. It is in these weaker areas that cracks are believed to occur and later to grow. 
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The laboratory-made paper does not have this significant structure which instead gives it an 

even breakdown.  

 

This project is the beginning of a larger research project that Södra will continue to do further 

studies on after the completion of this project. 
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Ett stort tack till Södra skogsägarna och Sverker Albertsson som varit vår handledare på 

Företaget. Tack för att du varit så engagerad och ägnat så mycket av din tid på att hjälpa oss 

med våra frågor och för att du gjort ditt yttersta för att göra vår tid på företaget till en rolig 

upplevelse. 

Tack även till Agneta Bergenheim som har anordnat med resor och boende åt oss, alltid med 

ett leende. 

Ett stort tack går även till Christer Korin, vår handledare på Örebro Universitet, som varit 

engagerad och stöttat oss med goda råd och med hans kunskap inom området under projektets 
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Tack även till Metsä Tissue i Mariestad för att vi fick komma på studiebesök och titta på 
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Sebastian: Jag vill tacka mamma och pappa för att ni alltid stöttar mig. Jag vill även nämna 

mina goda vänner Tore, Marre och Uffe för att ni stått ut med mina konstiga diskussioner och 

gett mig inspiration till arbetet. Tack!  
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frågor. Vill även tacka mina vänner Kristian och Philip som jag har fört diskussion med.  

Examensarbetet har utförts på Örebro Universitet, institutionen för teknik och naturvetenskap, 
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grundläggande förståelse inom ämnet maskinteknik. Men även någon som är mindre insatt i 
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TERMINOLOGI 

Tissue-papper 

Så kallat mjukpapper (näsdukar, toalettpapper, pappersservetter) som har låg ytvikt och 

används främst till hygienändamål. 

Ytvikt 

Materialets massa per areaenhet. Betecknas med gram/m
2
.[12] 

Dragprov 

Ett sätt att analysera ett materials hållfasthet genom att dra i materialets ändar och generera en 

kraft-töjningskurva. 

Kraft-töjningskurva 

En kurva som visar hur ett material töjs ut när man belastar det med en kraft. 

Banbrott 

När pappret av någon anledning går av under tillverkningsprocessen, vilket skapar ett stopp i 

tillverkningen. 

Kräppning 

Den sista processen i tillverkningsprocessen där pappret skärs av yankeecylindern med ett 

vibrerande knivblad som till en viss del deformerar pappret. I korta drag så kan man säga att 

det skapar väldigt små vikningar i pappret som i sin tur bidrar till dess mjukhet. 

Yankeecylinder 

En torkcylinder som är det sista steget i torkprocessen under tillverkningen. 

MD  

Maskinriktning (Machine direction). Med det menas materialets rörelseriktning i 

tillverkningsprocessen. 

CD 

Tvärriktning (Cross-direction). Ortogonal mot maskinriktningen. 

ZD 

Tjockleksriktning (Z-direction). Rätvinklig mot MD och CD. 

Långfiber 

Träfiber från gran och tall. 

Kortfiber 

Träfiber från bl.a. björk eller eukalyptus. 

Massa (Pulp) 

Fibermassa som senare kan förädlas till många olika pappersprodukter, exempelvis blöjor, 

tidningspapper och skrivpapper. 

Stabil spricktillväxt  

Menas att man långsamt bygger upp den elastiska energin i materialet för att få en långsam 

tillväxt av sprickan.  

Elastisk energi 

”Elastisk energi är den potentiella energi som "upplagras" i ett elastiskt material som utsätts 

för deformation.”[10] 

Labbark 

Papper som i detta fall är tillverkat av samma massa som tissue-pappret, men har tillverkats i 
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labbmiljö, utan kräppningsprocessen.  

Fiber-fiber-bindning 

Fibrernas naturliga strävan att binda sig till varandra. 
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1 Inledning 

1.1 Föreningen 

1.1.1 Historia om Södra 

 

Södra är en ekonomisk förening som idag består av ca 52 000 medlemmar och skogsägare, 

främst i södra Sverige. Etablerandet av Södra Skogsägarna dateras till 1938, när 

skogsföreningar i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Östergötland slogs ihop och skapade 

tillsammans Sydöstra Sveriges Skogsägarföreningars Förbund. Ändamålet med föreningen 

var då, och är än idag, att hjälpa skogsägarna att öka deras lönsamhet genom att höja 

virkespriserna och hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av deras råvaror. Man insåg då 

att det skulle behövas en egen industri för att kunna förverkliga detta. [1,2] 

 

Efter bildandet skedde 1953 ytterligare en sammanslagning, vilket skapade en gemensam 

förening för alla skogsägare i sydöstra Sverige. Senare har det skett flera fusioner med andra 

skogsägarföreningar, vilket har bidragit till att föreningen utökats geografiskt till att omfatta 

hela södra Sverige. [1] 

Man började under 50-talet att planera in bygget av en massafabrik i Mönsterås och i början 

på 60-talet tillverkade man sin första pappersmassa. I och med fusionen 1964 med föreningar 

i sydvästra Sverige lät man också bygga en massafabrik på Väröhalvön på västkusten och 

sedan ytterligare en fabrik i Mörrum. Under senare år har fler produktionsanläggningar inom 

föreningens verksamhetsområden upprättats runt om i Sverige. [1] 

1.1.2 Föreningen idag 

 

Man har senare kortat ner föreningens namn till Södra 

Skogsägarna, eller bara Södra. Idag riktar man främst in 

sig på virkeshandel, pappersmassatillverkning, bioenergi 

samt annan trämekanisk produktion.  

 

Södra är uppdelat i fyra affärsenheter. 

 Södra Cell AB, som tillverkar massa.  

 Södra Timber, som innefattar Södras sågverk. 

  Södra Skog, som sysslar med att införskaffa och 

handla med skogsägarnas virke och tjänster. 

 Södra Interiör, som tillverkar interiörsprodukter, 

såsom lister, golv och panel. 

 

 

 

Fig 1. Karta över Södras produktionsanläggningar. Södra 

Cell visas med röda nålar, Södra Timber blåa, Södra Interiör 

gula och Södra Skog med gröna.  

(Bild hämtad från Sodra.com via Google Maps) 
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Utöver detta så driver Södra även handel med bioenergi i form av grön el och fjärrvärme. Man 

producerar el i så pass stor utsträckning att hela koncernen är självförsörjande på elektricitet. 

Södras huvudkontor ligger i Växjö, men de är verksamma i hela södra Sverige och har även 

några kontor längre norrut samt utanför Sverige, närmare bestämt i Norge, Danmark och 

Litauen, Fig. 1. 

Södrakoncernen har ca 3 800 anställda inom de olika affärsområdena och har en årlig 

omsättning på 17 miljarder kronor. [2,3] 

1.1.3 Södra Cell i Värö 

Produktionsanläggningen Södra Cell Värö i Väröbacka utgörs av flera av koncernens 

verksamheter; Södra Innovation, Södra Timber, Södra Skog samt Södras lönecenter. Här 

producerar man årligen 425 000 ton pappersmassa och anläggningen har sammanlagt 330 

medarbetare. Den sammanlagda årliga omsättningen för Södra Cells tre massabruk uppgår till 

nio miljarder. [3]  

Pappersmassan som tillverkas på Södra Cell Värö baseras på barrmassaved, vilket klassas 

som långfiber. Veden går igenom en process som innefattar:  

 

Barkning → Flisning → Kokning → Blekning → Torkning 

  

Den färdiga massan packas i ark och lagras sedan i pappersmassa-balar som är redo att 

användas till många olika slutprodukter, exempelvis tissue-, tidnings- och kopieringspapper. 

Det är dessa pappersmassa-balar som är företagets huvudsakliga produkt. 

Södra Cells massaprodukter delas in i olika produktfamiljer beroende på massans egenskaper 

och användningsområden, vilket styrs av vilken typ av fibermix som massan består av.  

Dessa produktfamiljer är: 

 Södra blue 

 Södra green 

 Södra black 

 Södra gold  

 Södra purple (tillverkas enbart i Mörrum.) 

 Södra orange (tillverkas enbart i Mörrum.) [3] 

Större delen av produktionen exporteras, ca 90 %. Exporten sker främst till Europa. 

Sedan 2011 har man även börjat med försäljningen av en ny produkt vid namn DuraPulp. 

DuraPulp är ett bio-kompositmaterial bestående av utvalda cellulosafibrer och PLA (Poly 

Lactic Acid), en biopolymer som framställas från stärkelserika växter.[3,4]  

Förutom träfibermassa så levererar man även el, fjärrvärme och biobränsle i form av torkad 

bark och pellets och sedan 2010 är Södra Cell Värö det första bruket i världen som är helt 

oberoende av fossila bränslen.[5] 
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1.1.4 Massabranschen, konkurrenter och problem 

Skogsindustrin är en betydelsefull del av den svenska ekonomin, då det är en av Sveriges 

viktigaste basindustrier. Sverige är en av världens största producenter av pappersmassa och 

står för en fjärdedel av den förbrukade pappersmassan i EU. Den största producenten inom 

pappersmassaindustrin är Tyskland.[6] 

 

Det finns närmare tjugo pappersmassaproducenter i Sverige som konkurrerar med Södra Cell, 

varav de största konkurrenterna är Stora Enso och SCA. Internationellt är de största 

konkurrerande länderna Nordamerika, Tyskland, Kina och Finland.[7] 

Ett problem som Södra Cell brottas med är att kunderna vill öka användningen av 

eukalyptusfibrer (kortfiber) i världen. Detta på grund av att eukalyptusträden tar åtta år att 

växa, medan långfiberträd tar i genomsnitt 80 år innan dessa kan skördas, vilket för att 

eukalyptusfiber är billigare. Därför läggs mycket pengar ner på forskning kring fiber och 

massa för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden.[Muntlig referens Sverker 

Albertsson] 

1.2 Projektet 

1.2.1 Syfte och vision 

Projektet är ett laborativt utredningsprojekt på kräppat tissue-pappers mekaniska beteende i 

jämförelse med det hos okräppade pappersark (fortsättningsvis kallat labbark).  

 

Anledningen till att denna analys görs är för att man på Södra Innovations avdelning för 

forskning om fiber och massa har uppmärksammat att kraft-töjningskurvan hos kräppat 

tissue-papper har ett utseende som avviker ifrån hur den i teorin ”borde” se ut. Man vill få 

fram en förklaringsmodell på vad som händer i materialet fram till brott, var brottet uppstår 

och hur sprickan tillväxer fram till fullbordat brott. 

 

Anledningen till att jämförelsen görs på kräppat tissue-papper och labbark är för att man tror 

att kräppningsprocessen har en stor påverkan på materialets egenskaper. Därför vill man 

undersöka skillnaderna på två olika papperstyper som är skapade med samma massa. 

 

Denna avhandling kommer att rikta in sig på vad som sker på kraft-töjningskurvan efter 

initierad sprickuppkomst. Händelseförloppet innan sprickuppkomsten behandlas mer i Mårten 

Petersons avhandling, En jämförelse mellan kräppat och okräppat tissue papper innan 

brottbelastning, 2014, Örebro Universitet. 
 

Syftet till att Södra gör denna studie är för att kunna hjälpa sina kunder att utveckla 

framtidens processer inom papperstillverkning. Detta kommer att öka mervärdet hos kunden 

genom utökat ämneskunnande. Södra kan även optimera sina egna processer och utveckla 

bättre fiberprodukter för att göra sina ägares förädlade skogsprodukter ännu mer 



  

 9 (26) 

konkurrenskraftiga på marknaden. Detta för att man tillsammans med sina kunder ska kunna 

ligga steget före i utvecklingen av framtidens produkter. Med mer kunskap kan man 

förespråka användningen av långfiber, d.v.s. Södras produkt, istället för kortfibrer och bli 

konkurrenskraftiga på marknaden. Detta stämmer överens med Södra-koncernens affärsidé 

och strategi som man haft sedan etablerandet 1938. Visionen är att man till slut helt ska kunna 

förstå varför materialet har detta beteende. 

1.2.2 Mål 

Målen med denna undersökning är att efter avslutad analys kunna förklara minst 50 % av 

beteendet som syns på kraft-töjningskurvan efter Fmax, göra en utredning av hur och när 

sprickbildning och spricktillväxt uppstår och hur dessa skiljer sig ifrån det som sker i 

labbarket samt vad det är i det kräppade pappret som bidrar under spricktillväxten. Med 50 % 

menas att det endast ska tydliggöras var och när spricka och brott sker och inte helt 

genomgående varför det sker. Detta är självklart inget man kan mäta utan endast ett uppsatt 

gränsvärde. 

 

Frågorna som avhandlas i denna rapport är: 

  

 Vad händer i ett kräppat tissue-papper, i jämförelse med labbark, efter det belastas till 

brott (Fmax)? 

 Var uppstår brottet? (I kräppning, att fibrerna går av, i bindningarna mellan 

fibrerna?)  

 Hur tillväxer sprickan efter brottet? (Vilken väg sprickan följer.) 

1.2.3 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts så att undersökningar enbart kommer att fokusera på skillnaderna 

mellan papperstyperna när det kommer till sprickbildning och spricktillväxt, d.v.s. efter att 

Fmax uppnåtts. Vid projektets slut ska en början till en förklaringsmodell utfärdas där resultatet 

och slutsatser om papprets beteende står utförligt förklarat. Förklaringsmodellen kommer att 

tydliggöra var brottet sker och hur sprickan växer till, men kommer inte att kunna förklara 

varför brottet sker. Efter projektet slutförts kommer Södra att fortsätta med utvecklingen av 

denna förklaringsmodell. 

1.2.4 Genomförande 

Mätningarna utfördes i Södra innovations laboratorium för forskning av fiber och massa. 

Testerna som utfördes var på kräppat tissue-papper från Metso, Karlstad, och labbark som 

tillverkats i laboratorium på Södra Cell Värö. En väldigt låg draghastighet användes för att 

långsamt bygga upp den elastiska energin i materialet och för att senare få en stabil 

spricktillväxt. Alla mätningar utfördes flera gånger för att säkerställa deras validitet. 

Mätningarna spelas in med ett USB-mikroskop.  
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2 Bakgrund 

”Papper som material uppvisar en mängd okonventionella mekaniska egenskaper, både före 

och efter den teoretiska sträckgränsen och fram till brott. Dessa egenskaper har studerats 

flitigt under de senaste 50 åren genom experiment, mekaniska analyser och på senare tid 

genom mer komplexa, datorsimuleringar av cellulosafibrernas mikrostruktur som bygger upp 

papper. (Deng and Dodson, 1994; Niskanen, 1998; Bronkhorst and Bennett, 2001)”[8] 

2.1 Formulering av frågan 

Anledningen till att denna analys görs är för att kraft-töjningskurvan för ett kräppat tissue-

papper har ett utseende som avviker ifrån hur man tycker att den ”borde” se ut. Kortfattat kan 

man säga att kräppning är en deformation, eller ”vikning”, av pappret som sker under 

tillverkningsprocessen som gör att tissue-pappret blir töjbart och upplevs som mjukt. (Denna 

process beskrivs utförligare i kap 2.5.1). Det kräppade pappret har en ytvikt på 18,6g/m
2 

medan labbarket har en ytvikt på 25g/m
2
. Det kräppade pappret är att betraktas som ortotropt 

på en makroskopisk skala och anisotropt på en mikroskopisk skala, medan det tjockare 

labbarket anses vara isotropt.[8, 9] 

 

I och med att kräppningen teoretiskt sett kan ses som en vikning av materialet är det rimligt 

att anta att det är denna vikning som dras ut först när pappret belastas, och därmed bör detta 

område ha en låg dragstyvhet. Därefter kopplas fibernätverket och fiber-fiber-bindningarna in, 

vilket borde leda till en styvhetsökning fram till brottet.[8, Muntlig referens Christer Korin, 

Sverker Albertsson] Men det man kan se på kraft-töjningskurvan för kräppat tissue-papper, 

Fig. 2, är att pappret beter sig helt tvärtom. 

I sektion 1 kan vi se att materialet har en högre 

styvhet fram till sektion 2 (5 % töjning), där en 

styvhetsminskning sker i materialet, för att i 

sektion 3 (15 %) bli något styvare igen.  

 

Därtill vill man på Södra även få en klarare bild 

av vad som händer i materialet efter att man 

uppnått Fmax på kraft-töjningskurvan. Det man 

vill veta är vart den initierande sprickan uppstår 

och hur sprickan sedan tillväxer fram till 

fullbordat brott.  

 

Frågeställningen som ska redas ut i denna avhandling är var i materialet sprickan uppstår och 

hur sprickan tillväxer när det belastas till brott. 

Detta ska sedan jämföras med beteendet hos ett 

okräppat labbark.  

Vad som påverkar kurvans utseende innan brott 

utreds i ett angränsande projekt av Mårten 

Peterson, Örebro Universitet. 

 

3 

Fig 2. Kraft-töjningskurva från en standardmätning av 

kräppat tissue-papper, 100x50mm provbredd. 50mm/min 

draghastighet. (Mätning utförd av Sverker. Albertsson, 

Södra) 
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För att tydliggöra vilka frågor som avhandlas i denna rapport listats dessa i punktform nedan. 

  

 Vad händer i ett kräppat tissue-papper, i jämförelse med labbark, efter att det 

belastas till brott (Fmax)?  

 Var uppstår brottet? (Kan det vara någon faktor som försvagar materialet?) 

 Hur tillväxer sprickan efter brottet? (När brottet väl uppstått, finns det någonting som 

gör att sprickan tillväxer på det sättet som det gör?) 

 

Södra har inte tidigare tittat på frågan utan detta projekt är inledningen på ett större 

forskningsprojekt som man kommer att jobba vidare på efter att detta projekt slutförts. 

Om man kan få ut en fullständig förklaringsmodell på materialets beteende kan detta 

användas till optimeringar på flera håll. Tänkbart är att man skulle kunna hjälpa sina kunder 

att skapa ett starkare papper än det som tillverkas i dagsläget. Med full förståelse för 

materialets egenskaper skulle man teoretiskt sett kunna påverka mjukheten i materialet och 

optimera tillverkningsprocessen ytterligare.  

Genom ökat ämneskunnande om materialets brottuppkomst kan Södra konsultera med sina 

kunder om exempelvis varför banbrott sker under tillverkningen, vilket skapar ett mervärde 

hos kunderna. 

Södra Cell har ännu inga teorier om vad som sker i materialet efter sprickinitiering, utan det 

är detta som ska utredas. Det som ska klargöras är alltså vilka faktorer som påverkar brottet 

och vilka faktorer som bidrar till spricktillväxten. 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Man har inte gjort några studier på detta tidigare utan det är ett nyuppstartat projekt som 

företaget kommer att jobba vidare med. Det man har gjort är standarddragprover på kräppat 

tissue-papper, där man blev förvånad över hur utseendet på kraft-töjningskurvan såg ut. Man 

uppmärksammade att kurvan hade ett avvikande beteende jämfört med det i teorin. På Södra 

Innovation jobbar man kontinuerligt med forskning om fiber och massa och man arbetar 

ständigt med att få en bättre förståelse för sina produkter. Därför vill man undersöka 

materialets beteende mer.  

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

När litteraturstudier gjordes så hittades inga tidigare studier på dragprovning av kräppat 

tissue-papper där man fokuserat på att förklara brottuppkomsten i MD-riktning. Däremot 

finns det liknande studier som gjorts där man bl.a. jämför dragstyvheten hos kräppat tissue-

papper i CD- och MD-riktning.[9,11]  
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Fig 3. Överskådlig bild på hur man benämner de olika riktningarna hos papper.  

(Bilden är delvis avritad från Mechanics of Paper Products, kapitel 2, s.6 fig 2.1, K. 

Niskanen et al.) 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Projektet berör teknikområdena hållfasthetslära, brottmekanik och tillverkningsteknik. En 

grundläggande förståelse inom hållfasthetslära behövs då man undersöker kraft-

töjningskurvor, styvheten i materialet och delvis spänningar som uppstår när pappret belastas. 

En överskådlig förståelse inom brottmekanik behövs då man analyserar bl.a. 

sprickuppkomsten och spricktillväxten i materialet och kunskap inom tillverkningstekniken 

krävs för att kunna förstå vilka tidigare förlopp som bidragit till materialets egenskaper.  

2.5 Teori 

2.5.1 Tissue-papper 

Tissue-papper är en form av mjukpapper. Mjukpapper definieras som papper med låg ytvikt, 

oftast under 30 g/m
2
, och används oftast till papper med hygienändamål, såsom toalettpapper, 

facials, hushållspapper och blöjor[3]. Mjukpapper kan tillverkas från nyfiber, returfiber eller 

en blandning av dessa, beroende på vilka egenskaper slutprodukten ska få. 

Eftersom tissue-papper beskrivs som ortotropt på en makroskopisk skala används olika 

benämningar för att tydliggöra papprets olika riktningar, eftersom varje riktning har olika 

egenskaper.[12] Maskinriktningen, d.v.s. riktningen som pappret färdas under tillverkningen, 

kallas för MD (machine direction). Tvärsgående riktning benämns CD (cross-direction). 

Papprets tjockleksriktning benämns ZD (Z-direction). Se Fig 3. 

 

 

 

 

 



  

 13 (26) 

2.5.2 Papper som material 

Papper är ett tunt material och kan därför 

ibland ses som två-dimensionellt. 

Materialet är uppbyggt av träfibrer som 

besitter en naturlig strävan att bindas till 

varandra när de blöts ner och torkas. Denna 

bindning kallas fiber-fiber-bindning, vilket 

skapar ett randomiserat nätverk av fibrer. 

Papprets egenskaper är olika beroende på 

vilken metod som används under 

tillverkningen. Det mesta av den 

publicerade datan som finns på pappers 

mekaniska egenskaper kommer från 

mätningar gjorda på pappersark skapade i 

laboratorium (labbark). Egenskaperna på 

dessa papper skiljer sig däremot från 

papper tillverkat i fabrik, även om samma 

råmaterial använts under tillverkningen.[12] 

2.5.3 Dragprovsteori 

Dragprovning är en metod för att undersöka hur ett material beter sig när det utsätts för en 

last. Provningen genererar en s.k. kraft-töjningskurva där man kan utläsa hur stor kraft som 

krävs för att dra ut en viss procentenhet av 

materialet. Ur kurvan kan man bl.a. läsa av: 

 Den s.k. E-modulen, E (Young’s modulus). 

 Poissons tal, ʋ, som ger en samband mellan 

förlängning i längdriktningen och 

förminskningen i area. 

 Materialets sträckgräns, som visar vilken 

maximal last materialet klarar av utan att 

få en kvarstående deformation, d.v.s. 

plasticeras.[12] 

 

Fig 4. 200x förstoring av kräppat tissue-papper som visar 

fibrernas utseende. 

Fig 5. Bilden visar hur en kraft-töjningskurva kan se 

ut, där lutningen beskriver styvheten och den högsta 

punkten är lasten vid brott. 
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Fig 7. Viradukens uppbyggnad. De vita fläckarna 

är de som senare i rapporten benämns som ”toppar” 

och de svarta hålrummen som dalar. (Hämtad från 

produktblad för Albany Microline – T614) 

 

Fig 6. Överblick av hur tillverkningsprocessen för kräppat tissue-papper kan se ut. (Bild hämtad från “New methods for 

evaluation of tissue creping and the importance of coating, paper and adhesion”, Jonna Boudreau) 

2.5.4 Tillverkningsprocessen 

 

Tillverkningsprocessen, den röda linjen i Fig. 6, av kräppat tissue-papper går kortfattat till så 

att en fiberlösning, bestående av 0,2-0,4 % fiber och resten vatten, sprutas mellan en filt och 

en vira. Omedelbart efter detta så ”slungas” pappret ett halvt varv runt en cylinder, vilken med 

hjälp av centrifugalkrafter avlägsnar ca 98 % av vattnet i pappret, vilket ger en torrhalt på 20 

%. Viraduken fungerar som en sil med pyramidformade hålrum där vatten kan rinna ut,  

Fig. 7. Under denna del i processen har pappret fått sin huvudsakliga struktur. 

Pappret överförs därefter till en filt som går igenom 

en rulle med vakuumsug där vatten sugs ut. Efter 

detta kommer pappret till en press som pressar ut 

ytterligare en del av vattnet. I detta skede består 

pappret av mellan 40-45 %. Pappret pressas sedan på 

en s.k. yankee-cylinder som torkar pappret till 95 %. 

Yankee-cylindern är 5,5m i diameter och är besprutad 

med en s.k. coating, bestående av ett adhesiv och 

ett släppmedel. Coatingens uppgift är att fästa 

pappret på yankee-cylindern samt att se till att 

schabern, som senare ”kräppar” pappret, inte går 

emot cylindern. [Muntlig referens Metsä Tissue] 
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Yankee-cylindern värms upp med hjälp av ett ångtryck på mellan 5-6 bar, vilket gör att ytan 

på cylindern uppgår till ca 100 grader och värmer pappret på ”yankee-sidan”. Utanpå 

cylindern sitter en kåpa där man blåser på gasoluppvärmd luft med en temperatur på 400 

grader. Pappret skärs sedan av yankee-cylindern med hjälp av en schaber som utför den så 

kallade ”kräppningen”, som teoretiskt sett viker pappret, Fig 8,9. Denna process krymper 

materialet med ca 20 %, vilket ger pappret dess 

töjbarhet och gör att det upplevs som mjukt. Till slut 

rullas pappret på en annan cylinder med lägre 

hastighet, p.g.a. längdförminskningen från 

kräppningen. 

Fig 8. En kortfattad överblick på hur kräppningen 

går till. På bilden syns pappret(röd) på 

yankeecylindern(svart cirkel) samt hur 

coating(grön) sprayas på. Schabern (svart) skär i 

coatingen och lossar pappret från yankeecylindern 

och skapar kräppningen. 

Fig 9. En bild som visar den verkliga kräppningsprocessen. I bilden finns 

också maskinriktning (MD) och tvärriktning (CD) utmarkerat.  

(Bild hämtad från How it’s made, Discovery Channel, säsong 3, avsnitt7.) 
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3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 

3.1.1 Metod för uppstart 

Litteraturstudier har gjorts inom pappersteknik och mekanik för att bättre kunna förstå sig på 

de mekaniska egenskaperna hos papper. Även grundläggande studier inom brottmekanik har 

gjorts. Därtill har tillverkningsprocessen av kräppat tissue-papper granskats för att förstå vilka 

faktorer som påverkat materialet under tillverkningen. Tidigare publicerade vetenskapliga 

artiklar och doktorsavhandlingar inom ämnet har även studerats. Därefter utfördes 

mätningarna på Södra Innovations laboratorium i Värö bruk, Väröbacka.   

3.1.2 Metod för mätningar 

Proverna har genomförts i ett kontrollerat klimat med en konstant temperatur på 23 grader och 

50 % RH (relative humidity, luftfuktighet), i enlighet med ISO 187. Alla prover drogs i MD-

riktningen.  

Provmätningar utfördes för att få fram testparametrar som gav en stabil spricktillväxt i 

materialet. Med stabil spricktillväxt menas att man långsamt bygger upp den elastiska energin 

i materialet (för att få en kontrollerad spricka). 

Genom provmätning valdes dessa testparametrar: 

1. 20mm provbredd.  

2. 15mm i inspänningslängd. 

3. En draghastighet på 1 mm/min. 

4. En förspänning på 0,15N*. 

Dessa parametrar användes även under mätningarna på labbarket för att få samma 

förutsättning på mätningarna, med den enda skillnaden att förspänningen sänktes till 0,05N. 

Detta då labbarket har en högre tjocklek och ytvikt, vilket gör att det inte skrynklar sig vid 

uppspänning. Eftersom förspänningen enbart användes för att rikta materialet ska detta inte ha 

någon, eller väldigt liten, inverkan på mätningarna. Alla tester är utförda med dessa 

parametrar om inget annat anges.  

Alla prover spelades in under mätningens gång m.h.a. ett ljusmikroskop. Videon från 

inspelningarna synkades med kurvan genom att starta inspelningen när förspänningen var 

uppnådd. Detta för att lättare kunna veta vad på kurvan som visas på filmen vid en bestämd 

tidpunkt.  

Förstorningen valdes till 20x för att få med hela provremsan i bild. 

Alla kräppade provremsor skars till i en pappers-skärare mellan två läskpappersark parallellt 

med MD riktningen. Alla provremsor skars till vid samma tillfälle för att försäkra att de fick 

samma mått. Provremsorna kontrollerades innan mätning så att de var fria från skryklor, veck 

och andra ytliga defekter. 
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Under mätningarna gjordes flera serier där vi undersökte olika delar. Dessa serier bestod av:  

1. Kräppat papper med god spricktillväxt. Bilaga 1 

2. Kräppat papper med avlastningar i intressanta punkter, iakttagna i serie 1 (ex. på 

intressanta punkter: före/efter lutningsändringar, brottpunkt, efter brott). Bilaga 2  

3. Labbark med god spricktillväxt. Bilaga 3  

4. Labbark med avlastningar i intressanta punkter, iakttagna i serie 3. Bilaga 4  

 

Därtill även övriga försök med bl.a:  

5. Vinklad kamera, 45-grader, för att kunna få med makrostrukturen och se vad som töjs 

ut först. 

6. Försök till mätningar på kräppat papper med utsatta referenspunkter. 

7. Ökad förstorning till 200x med ökad inspänningslängd till 33mm för att kunna flytta 

mikroskopet närmare. Detta för att tydligare se mikrostrukturen. 

(Se bilagor för utförligare beskrivning om ev. ändrade omständigheter och parametrar.) 

De övriga försöken (fr.o.m. punkt 5 på listan) är mätningar som utfördes, men exkluderades 

från rapporten då de inte gav nog tillfredställande resultat. 

Det tänkta resultatet från mätningar med 

vinklad kamera och ökad förstoring var att få 

en bättre bild på papprets mikro- och 

makrostruktur under dragprovets gång. 

Mätningar med referenspunkter gjordes för att 

försöka visa vilka delar av pappret som drogs 

ut först (kräppning, kratrar/toppar, 

fibernätverk). 

 

 

Fig 10. Bild som visar hur dragprovaren med provremsa spändes upp 

och ljusmikroskopets position. 
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3.2 Verktyg 

 

Utrustningen som använts är följande: 

 Dragprovare Zwick/Roell Z2,5 

o Lastcell till dragprovare - Zwick/Roell KAP-TC Avkänning 2mV/V, nominell 

last 100N, tillverkningsår 2008 

o Gripklor till dragprovaren - Last 100 N 

 Dino-Lite Digital Microscope - Dremier 

o Tillhörande kamerahållare - MS36B 

 Pappers-skärare med fäll-arm - Dahle 561 

 Pennor - Faber-Castell PITT artist 0,4 mm och Pilot DR spritpenna 0,4mm, för 

markering av referens punkter.  

Programvaror som använts är följande: 

 Till dragprovaren TestXpert II V3.1 

 Till mikroskåpet Dino Capture 2.0  

Lastcellen och gripklorna valdes för att det är så pass små laster som mättes. Pennorna får inte 

innehålla vatten för då förstörs fiber-fiber-bindningarna, vilket är varför spritpennor valdes.  

3.2.1 Felkällor 

De möjliga felkällorna som finns under mätningarna kan vara: 

 Snedställning vid infästning (i och med att det är så fint material som dessutom är 

ortotropt så påverkar snedställningsvinkeln resultatet.)  

 Om pappret mognat för länge i fel klimat kan detta ha påverkat resultatet. 

 Klippning av materialet (skarven som blir av knivbladet kan påverka var brottet 

uppstår) 

 Hur materialet behandlats innan ex. kraftpåverkan utifrån eller veck i materialet 
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Fig 11. Provremsa där sprickinitiering uppstår i en punkt med en 

omslutande och stärkande fiberansamling, 1. Nya sprickor, 2,3, 

bildas i svaga punkter som sedan ”hittar varandra” och leder till brott. 

4 Resultat och diskussion 

 

Frågorna som avhandlats i denna rapport är vad som sker i materialet efter att man uppnått 

maxlasten: 

  

 Vad händer i ett kräppat tissue-papper, i jämförelse med labbark, efter det belastas till 

brott (Fmax)?  

o Var uppstår brottet? Kan det vara någon faktor som försvagar materialet? 

o Hur tillväxer sprickan efter brottet? När brottet väl uppstått, finns det 

någonting som gör att sprickan tillväxer på det sättet som det gör? 

 

Efter att ha studerat den insamlade datan från mätningarna så syns det tydligt att viraduken, 

som används vid tillverkningsprocessen av det kräppade tissue-pappret där fiberlösningen 

sprutas på initialt, är den största påverkande faktorn till var brottet uppstår och ur sprickan 

senare tillväxer. När fiberlösningen träffar viraduken blir det en högre fiberkoncentration i 

viradukens dalar än i dess toppar. Detta ger pappret en diagonal struktur som är urskiljaktig 

när man granskar pappret genom ett mikroskop.  

Den initierande sprickan uppstår 

nästan uteslutande i 

provremsorna sidor, Fig 11, 

vilket kan ha påverkats när 

remsorna skurits till. När det 

kommer till hur sprickan senare 

tillväxer så har två fall 

uppmärksammats. Man kan 

tydligt se på inspelningarna 

genom mikroskopet att sprickan 

följer den svagare delen av 

strukturen, d.v.s. strukturen från 

virans ”toppar” där 

fibersammansättning är som 

lägst, till fulländat brott. I det 

ena fallet fortskrider sprickan 

från det initierade brottet i 

provremsans kant, Fig 11, punkt 1. Det andra fallet är att sprickan initierar i en punkt som 

omsluts av en fiberansamling med högre fibersammansättning, vilket skapar ett starkare 

fibernätverk runtom sprickan, punkt 1. Sprickbildningen stannar då upp och istället skapas en 

eller flera nya mikrosprickor i andra svaga punkter, punkt 2 och punkt 3. Dessa sprickor 

hittar sedan varandra och skapar först en makrospricka och sedan ett fullbordat brott, Fig 12. 

Man kan även se i figur 11 att sprickorna uppstår längs med virastrukturen. 
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Detta beteende kan jämföras med sprickan som uppstår i ett okräppat labbark när det belastas. 

Istället för att flera synliga sprickor uppstår så sker ett jämnt brott, näst intill omedelbart efter 

Fmax. Detta beror på att labbarket är isotropt. 

 

Fig  12. På bilden visas förloppet mellan den initierande sprickan och brottet. Det man kan se är att mikrosprickor uppstår i flera punkter i 

materialet och att dessa sedan ansluter samman och bildar en större makrospricka. Bilderna är tagna med 5 sekunders mellanrum. 
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Vid analys av avlastningarna som utfördes 

efter att Fmax uppnåtts går det att se en 

mätbar styvhetsökning i det kräppade 

pappret. Detta till skillnad från det 

okräppade labbarket som visar en 

styvhetsminskning när det avlastas efter 

Fmax, vilket är det som förväntas av 

materialet. 

  

  

  

  

 

 

Fig  14. På bilden ser vi dragprovskurvor för kräppat papper som 

har avlastats i vissa punkter för att kunna observera 

lutningsförändringar. 

 

Fig  15. På bilden ser vi dragprovskurvor för labbarket 

som har avlastats i vissa punkter för att kunna observera 

lutningsförändringar. 

 

Fig  13. Detta är ett typiskt brott för labbarket. Skillnaden mellan detta och det kräppade är att det inte uppstår sprickor 

på flera ställen utan att det blir ett jämnt brott. 
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4.1 Värdering av resultat 

Påståendet med att det skulle vara virastrukturen som är den huvudsakliga faktorn till var 

sprickan uppstår och tillväxer betraktar vi som väldigt trovärdigt. I och med att viraduken som 

används under tillverkningen av det kräppade tissue-pappret har denna struktur med toppar 

och hålrum, som påverkar fibersammansättningen över hela materialet, kommer detta att 

resultera i att koncentrationen av fibrer är som minst på dessa toppar och som högst i 

hålrummen. Därför bör dessa områden också ge ett svagare fibernätverk. 

Med detta resultat skulle man kunna förklara vart sprickan uppstår och hur den sedan 

tillväxer, vilket uppfyller projektets uppsatta mål. 

Utöver detta spelar självklart även kräppningsprocessen en stor roll för strukturen. Men med 

tanke på att kräppningarna inte är synliga under mätningarna blir det svårt att säga hur stor 

betydelse de har. Pappret har även vissa toppar och dalar som tros bero på att vatten, eller 

någon annan förorening, gjort att pappret inte har full kontakt med coatingen på yankee-

cylindern. För att veta hur dessa påverkar papprets egenskaper behövs ytterligare mätningar 

på pappret, ex. genom att mäta materialet som har gått igenom en annan tillverkningsprocess. 

Om resultatet kan användas till att utveckla processerna och skapa ett mjukare, starkare och 

töjbarare papper skulle detta vara användbart på flera användningsområden. Detta kräver dock 

att vidare utredning görs. 

Om man skulle kunna tillverka ett papper med samma typ av egenskaper som idag fast med 

en mindre mängd fiber skulle detta självklart gynna miljön.  

4.2 Fortsatt arbete 

 

Tips till fortsatt arbete:  

 

 För att vara helt säker på att det är i just de svarare delarna av virastrukturen som 

sprickan uppstår och tillväxer är det nödvändigt att göra liknande prover på tissue-

papper som tillverkats på en annan typ av vira. 

 

 Man skulle kunna använda sig av mindre gripklor och bättre mikroskåp för att få en 

vinkel på kameran och därigenom bättre se vad som händer på makrostrukturen när 

pappret belastas.  

 

 Uppgradera programvaran till dragprovaren så att synkning med kameran sker 

automatiskt i programvaran. Denna funktion finns tillgänglig hos tillverkaren. Kostnad 

runt 10 000 kr enl. Stefan Andreasson på Zwick. 

 

 Jämföra med ett papper som haft mindre kontaktyta på yankee-cylindern, det vill säga 

att man skapar fler toppar och dalar i materialet, och se hur detta påverkar 

sprickbildning och tillväxt. 
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 Försöka fästa mikroskopet, ex. på lastcellen, så att man hela tiden följer en och samma 

punkt i materialet. 
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5 Slutsatser 

 

Om man tittar på de ingående målen och frågeställningen som upprättades för projektet så har 

målen uppnåtts och frågorna besvarats. Vi menar att sprickinitiering har kunnat bevisas börja i 

virastrukturens svagare punkter och även att tillväxten sker i dessa.  

Vår slutsats är att mikrosprickor uppstår i fiber-fiber-bindningarna som ligger i de svagare 

områdena på pappret, d.v.s. områden där fibrerna har hamnat på viradukens ”toppar”, där 

fiberkoncentrationen är som lägst. Eftersom viran ger pappret en tvärsgående diagonal 

nätstruktur tillväxer sprickorna i dessa svagare punkter på flera ställen, som sedan finner 

varandra och bildar ett fullbordat brott.  

Om man jämför brottet på det kräppade pappret med brottet på labbarket så ser man att det 

kräppade pappret brister i flera punkter innan brottet, medan labbarket spricker och tillväxer 

jämnt. 
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  Bilaga 1 

 

Bilaga 1: Serie 1 

 

Serie 1: Utfört på kräppat papper och filmat rakt fram ifrån med ca 20x zoom.10 stycken prov 

gjordes med bra spricktillväxt. Här ner kan ni se kurvorna över testen. 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 2 

 

Bilaga 2: Serie 2 

 

Serie 2: Utfört på kräppat papper, filmat rakt framifrån med ca 20x förstoring. Utifrån serie 1 

valdes punkter ut på kraft-töjningskurvan före och efter lutningsförändringar som avlastades 

för att se hur styvheten i materialet påverkas vid olika töjning och last. Punkterna för 

avlastning:  

 

 Vid 0,2 N ner till 0 N 

 Vid 0,5 N ner till 0,2 N 

 Vid 0,8 N ner till 0,4 N 

 Vid 2 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 4 % töjning ner till 0,2 N  

 Vid 5 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 12 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 15 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 20 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 23 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 25 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 27 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 28 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 29 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 30 % töjning ner till 0,2 N 

 Vid 32 % töjning ner till 0,2 N



  Bilaga 3  

 2 (2) 

Bilaga 3: Serie 3 

Serie 3: Utfört på labbark, filmat rakt fram ifrån med ca 20x zoom. Nio stycken mätningar 

gjorda med stabil spricktillväxt.  

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 4 

 

Bilaga 4: Serie 4 

Serie 4: Utfört på labbark och filmat rakt framifrån med ca 20x zoom. Utifrån serie 3 valdes 

punkter ut på kraft-töjningskurvan före och efter lutningsförändringar som avlastades för att 

se hur styvheten i materialet påverkas vid olika töjning och last.  

Punkterna för avlastning:  

 

 Vid 3 N ner till 0,5 N 

 Vid 5 N ner till 2 N 

 Vid 3 % töjning ner till 2 N 

 Vid 4,2 % töjning ner till 2 N 

 Vid 5,5 % töjning ner till 1 N 

 Vid 16 % töjning ner till 0,5 N 

 

 


