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Förord 
Denna rapport har sammanställts som ett underlag för delprojektet Design Values inom det 
nordiska forskningsprojektet Nordic Timber Bridge Project, Phase 3. Rapporten är en littera
turstudie av elastiska och tidsberoende materialegenskaper för trä i konstruktiva tillämp
ningar. 

Finansiering har erhållits av Nordisk Industrifond. 

Per-Anders Daerga 
Skellefteå, Januari 2000 



Sammanfattning 
Den här rapporten är en litteraturstudie av elastiska och tidsberoende materialegenskaper för i 
första hand nordiskt barrträ. 

Kapitel 1 ger en kort bakgrundbeskrivning. 

Kapitel 2 ger en grundläggande materialbeskrivning av trä och dess elastiska, termiska och 
fuktbetingade materialegenskaper. 

Kapitel 3 berör vilka materialfaktorer (inre variabler) och miljöfaktorer (yttre variabler) som 
påverkar materialegenskaperna. 

Kapitel 4 behandlar de tidsberoende egenskaperna och hur temperatur och fukt påverkar 
dessa. 
Bilaga 1 redovisar några numeriska värden på de beskrivna materialparametrarna. 
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1 Bakgrund och syfte 
Trä har under 1980/90-talen fått en renässans som byggnadsmaterial i bärande konstruktioner 
i Norden. Numera är broar av trä för gång- och vägtrafik lika accepterade som av stål eller 
betong, och flervåningshus med stomme, bjälklag och väggar av trä för bostäder och kontor 
byggs alltmer. Man kan se att trä ur teknisk, miljö och ekonomisk synvinkel är konkurrens
kraftig med andra byggmaterial. Det är också ett material som är förnybart och miljövänligt, 
som är lätt att bearbeta och som erbjuder frihet i gestaltning och formgivning. 

Trä är, på gott och ont, ett material som naturen givit många och varierande egenskaper. För 
att bygga och konstruera med trä behövs därför en detaljerad materialkännedom, och kunskap 
om vilka faktorer som påverkar träets egenskaper under förädlingsprocessen och använd
ningstiden. En konstruktör bör känna till träets materi al struktur och hur dess anisotropi och 
heterogenitet präglar materialets fysiska, termiska och mekaniska egenskaper. Vidare hur 
miljöfaktorer som omgivande temperatur och fukt förändrar styvheter, hållfastheter och be
ständigheten, och vad det ger för praktiska konsekvenser för konstruktioner i olika tillämp
ningar. De materialdata som finns publicerade i litteraturen är oftast framtagna med prov
kroppar av felfritt trä, d v s trä utan defekter. Men riktiga träkonstruktioner består av kompo
nenter, som plankor och reglar, vilka innehåller kvistar, sprickor och andra defekter. Kompo
nenterna har av den anledningen individuella egenskapsskillnader, vilket beaktas med s k 
karakteristiska egenskapsvärden. Komponenternas kvalitet och hur de sammanfogas avgör 
konstruktioners bärförmåga, stabilitet och sprödhet/seghet. För konstruktioner i fuktiga 
miljöer (t ex utomhuskonstruktioner) dikterar graden av konstruktivt träskydd komponenter
nas långtidsegenskaper och därmed konstruktionens livslängd. I Figur 1 visas ett försök till 
kategorisering av materialparametrar och deras sambanden med påverkansfaktorer. 
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Figur 1.Schematisk illustration av relationen mellan rena materialegenskaper, bygg-
komponenters egenskaper och konstruktioners egenskaper uttryckt i materialpara
metrar. 

Den snabba utveckling som sker på mjukvarusidan innebär numera att man kan, så att säga, 
utföra 3-dimensionella hållfasthetssimuleringar på ordinära PC med högre precision än vad 
som svarar mot noggrannheten i indata. Detta är en något absurd situation som antyder åt
minstone två behov av grundläggande karaktär: 

• Det behövs bättre kunskaper om träets materialegenskaper (d v s på indata i beräk
ningarna) och om egenskapspåverkande faktorer under en konstruktions användningstid. 

• Beräkningskompetens och konstruktionsnormer behöver förbättras så att den potential 
som är inbyggd i de datorbaserade beräkningsverktygen till fullo kan utnyttjas. 

Den här rapporten berör den första av ovanstående punkter. Den är en översikt (om än ofull
ständig) av de egenskaper hos barrträs' som är viktiga i konstruktiva tillämpningar. Den 
belyser hur dessa materialegenskaper varierar, och vilka faktorer som påverkar denna varia
tion. Rapporten kan ses som en plattform for fortsatt arbete. En avgränsning har försökt göras 
till nordiskt barrträ. Det visade sig emellertid under arbetets gång vara svårt firma relevant 
information enbart for gran och furu; dels är tillgången på publicerade materialdata begränsad, 
dels är de flesta publicerade experimentella undersökningar utförda utanför Norden och på 

I Norden används huvudsakligen gran och furu som byggmateriaJ i bärande konstruknoner. 



varierande träslag, och dels är många av studierna relativt gamla (merparten dateras till 
perioden 1940-1970-talet). Av den anledningen förekommer också materialegenskaper för 
närbesläktade träslag. 

Arbetet har utförts inom ramen för det samnordiska projektet Nordic Timber Bridges, 
Phase 3. 

2 Konstitutiva samband 
2.1 Grundläggande samband och symmetribegrepp 
Trä är ett material med utpräglat riktningsberoende egenskaper. Andra material som också har 
riktningsberoende egenskaper är t ex is, armerad betong och laminerade material. 

Ett material som har riktningsberoende egenskaper men saknar inre symmetriplan benämns 
anisotropt, och egenskapen anisotropi. Träets speciella materialstruktur ger upphov till 3 
stycken inre symmetriplan, som alla är inbördes vinkelräta (ortogonala). Man benämner ett 
sådant material för ortotropt, och egenskapen ortotropi, vilket är en kortfattad beteckning för 
ortogonal anisotropi. För ett ortotropt material varierar materialets egenskaper symmetriskt 
med avseende på de tre ortogonala symmetriplanen. Ett material vars egenskaper är riktnings
oberoende och som har oändligt många symmetriplan kallas för isotropt, och egenskapen 
isotropi. En schematisk illustration av materialsymmetri visas i Figur 2. 

oD number of planes 

(c) 

CD number of p l a n e s 

(d) 

Figur 2. Materialsymmetrier: (a) Ingen inre symmetri = anisotropi, (b) Tre inre sym
metriplan = ortotropi (ortogonal anisotropi), (c) Symmetri i XiX2-planet och oändligt 
många symmetriplan vinkelrätt emot = plan isotropi, (d) Oändligt många inre symmetri
plan kring alla axlar = isotropi. Från Bodig & Jayne 1982 s 88. 



De konstitutiva^ sambanden för trä kan beskrivas med Hookes generaliserade lag för ortotropa 
material, vilket medför totalt 12 stycken elastiska konstanter enligt 

3 elasticitetsmoduler: Ex, Ey, Ez 
3 skjuvmoduler: Gxy, Gyz, Gzx 

6 tvärkontraktiomtal: v^y, Vyx, Vyz, Vzy, Vxz, Vzx 

De sex tvärkontraktionstalen är emellertid parvis relaterade till varandra, vilket reducerar an
talet obekanta till 9 elastiska konstanter. Hookes lag för ortotropa material presenteras i 
Kapitel 2.3.1. 

2.2 Beskrivning av trä som ett ortotropt material 
Att beskriva träets mekaniska egenskaper med elasticitetsteori för ortotropa material förut
sätter vissa idealiseringar: Den största förenklingen är att materialet homogeniseras, d v s 
materialdefekter i form av kvistar, sprickor, snedfibrighet mm beaktas ej, likaså beaktas inte 
trädstammens koniskhet. Vidare utförs beräkningar vanligtvis i ett kartesiskt koordinatsystem, 
vilket medför att årsringarnas kurvatur också försummas. 

2.2.1 Materialkoordinater 
Med hänsyn till trädstammens cylinderform är det naturligt att använda ett cylindriskt koordi
natsystem L,R, O, Figur 3a,b. Man brukar anpassa beteckningarna för koodinataxlarna till 
träets ortotropa huvudriktningar L(ongitudinell),R(adiell), T(angentiell). Beräkningar sker 
dock oftast i kartesiska koordinater, varför transformationer mellan det ortotropa och det 
kartesiska systemet är nödvändiga. Det medför att årsringarna måste idealiseras som plana 
lager. Konsekvensen blir att träet, som material, beskrivs utan defekter med ortotropa egen
skaper (i tre huvudriktningar), och där materialets ortotropa koordinataxlar L,/?, T samman
faller med de kartesiska koordinataxlarna Z,X, Y, se Figur 3c. En kvalitativ bild av det fel man 
introducerar till följd av använda ett rätvinkligt ortotropt koordinatsystem illustreras i R,T-
planet i Figur 4. 

- Samband mellan spänningar och rcijningar. 



Z(L) 

> Y 

(b) 

> Y 

1 y 
1-

'—!—' T(Y) 

X (a) " (c) 
Figur 3. Materialbeskrivning av trä. (a) Idealiserad trästock med cylindriskt koor
dinatsystem, (b) Trästycke med cylindriskt koordinatsystem, (c) Ortotrop modell av 
ett trästycke, med sammanfallande ortotropt och kartesiskt koordinatsystem. 
Omritad efter Bodig & Jay ne 1982 sill. 
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Figur 4. De fel som introduceras med en ortotrop materialmodell beror av trästyckets 
storlek och läge. Att linjärisera år sr ingår na medför större fel för stycken som tas nära 
märgen än ute vid periferin. För stycke 1 är felet minst. För stycke 3 kan R, T riktningar
na bytas. För stycke 4-6 är felet lika stort. Omritad från Bodig & Jayne 1982 s 112. 

2.3 Materialsamband för trä 
Det konstitutiva sambandet för trä kan generellt skrivas på formen 

£ = 8e + £c r + £ T + £ m + £ms 

där den totala töjningen e är en kolumnmatris (vektor) bestående av töjningskomponenterna 
{ E L , £ R , E T , JLR, JUT, YRT} , fet stil betecknar här en matris eller vektor och { } är 
transponatet av en matris. Den totala töjningen är summan av den elastiska töjningen 
Et, kryptöjningen Ecr, temperaturtöj ningen e j , fukttöjningen Em, den mekano-sorptiva töj
ningen Ems och Eo som är en allmän samlingsterm för spänningsoberoende töjningar (ibland 
hänförs temperaturtöjning och krympning hit om de inte uttrycks explicit). 

2.3.1 Ortotrop elasticitetsteori 
Elastiska töjningar beskrivs med Hookes generaliserade lag. För ortotropa material kan, med 
beteckningar anpassade för trä, töjningama skrivas på vekhetsform 

10 
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eller med matrisnotation 

e = C a (3) 

där C är kompliansmatrisen (vekhetsmatrisen). Det konstitutiva sambandet kan även skrivas 
på styvhetsform enligt 

a = SE (4) 

där S är styvhetsmatrisen. S är inversen av C, d v s S = C . 

Man ser att töjningsfältet, uttryckt i de sex töjningskomponenterna, bestäms både av material
egenskaperna E-modulen E, skjuvmodulen G och tvärkontraktionstaletv(vilka kan betraktas 
som interna parametrar) och av den belastade kroppens geometri, lastfall och randvillkor vilka 
beskrivs av de sex spänningskomponenterna (externa parametrar). E och G beror för trä av 
densiteten, temperaturen och fuktinnehållet, se vidare Kapitel 3. 

Antagandet om ortotropi i kombination med att vekhetsmatrisen (och styvhetsmatrisen) är 
symmetrisk leder till att motstående element på ömse sidor om diagonalen är identiska. Detta 
medför att 

^LR _ ^Rl. ^l.r ^ ^TR 

EL EJ 

Antagandet om ortotropi uppfylls inte helt ut i verkligheten. Experimentella resultat visar på 
skillnader, men avvikelserna anses ligga inom acceptabla gränser, se Tabell 6 i Bilaga 1. 

De förutsättningar som gäller för att Hooke's lag skall kunna tillämpas är: 

1. Små deformationer 
2. Materialet är homogent och utan densitetsvariationer 
3. Spänningskomponenterna är inte kopplade till varandra. 

I Bilaga J ges numeriska värden på i litteraturen publicerade materialparametrar. 

11 



2.3.2 Temperaturtöjning 
Den temperaturinducerade töjningen beskrivs enligt 

eT=a^T 

Där E T ={otL , ttR, a j , O , O , 0}^. Numeriska värden visas i Bilaga 1. 

2.3.3 Fukttöjning 
Den fuktinducerade töjningen beskrivs analogt med den temperaturinducerade töjningen 
enligt 

8,„=pu (6) 

Där Em ={ PL , PR , PT , O , O , 0}^. Numeriska värden visas i Bilaga I . 

2.3.4 Mekano-sorptiv töjning 
Fenomenet mekano-sorption beskrivs närmare i Kapitel 4.1.3. I Sanatoja, Leino, Ranta-
Maunus & Hanhijärvi 1991, presenteras en konstitutiv modell för mekano-sorptiv krypning 
på formen 

(7) 

där Cms är den mekano-sorptiva kompliansmatrisen, (7är spänningen och wär fuktkvotens 
tidsderivata (förändringshastigheten). Den mekano-sorptiva töjningen kan bestämmas genom 
integration 

8 ms dl (8) 

Elementen i Cms har olika värdena beroende på om fuktkvotens tidsderivata är positiv eller 
negativ, varför kompliansmatrisen har två olika utseenden enligt 

där 
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Cms- är analog med Cms+ med den skillnaden att parametrarna v,„.,+ och m+ ersätts med v^s-
och w_ . Numeriska värden på elementen i Cms ges i Bilaga 1. 

3 Faktorer som påverkar träets elastiska 
egenskaper 

Träets mekaniska styvhet påverkas av ett flertal faktorer, en del beror av materialet självt 
medan andra är en följd av omgivningen. 

3.1 Materialfaktorer (interna variabler) 
3.1.1 Densitet 
Densiteten är den materialparameter som har det största enskilda inflytandet på träets hållfast
het och styvhet. Det är att förvänta eftersom densiteten är en funktion av kvoten mellan cell
väggens tjocklek och celldiametern. En ökning av densiteten leder följaktligen till en ökning 
av cellemas styvhet och styrka. Beaktar man den naturliga variation som förekommer bland 
olika träslag är sambandet olinjärt, men kan för ett och samma träslag, p g a den mindre 
densitetsvariationen inom träslaget, anses vara linjärt. Exempel på densitetens inverkan på 
elasticitetsmodulen visas i Figur 5. 

Skjuvmodulen G har för en del träslag visat sig bero av densiteten medan för andra träslag, 
exempelvis gran, inget samband mellan densiteten och G/./? respektive GLT har kunnat påvisas, 
Dinwoodie 1981 s 83. Enligt samma källa finns inget bevisat samband mellan tvärkontrak
tionstalen och densiteten. 
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Figur 5. Samband mellan elasticitetsmodulen och den specifika densiteten (specific 
gravity) för mer än 200 prov utförda på torrt och rått trä. Från Dinwoodie 1981 s 84. 
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3.1.2 Fiberriktning 
Karakteristiskt för anisotropa material är att materialets styvhet (eller vekhet ) är riktnings
beroende. För trä, som vanligtvis brukar beskrivs med en ortotrop materialmodell, varierar 
materialets styvhet (vekhet) om man roterar koordinatsystemet i något av huvudplanen LR, 
LT respektive RT. Elasticitetsmodulens riktningsberoende exemplifieras i Figur 6. 

Sitka spruce TL plane 

- Theoretical 

» Observed 

10000 

8000 

4000 

14000 Beech TL plane 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 h-

15 30 45 60 75 

Grain angle degrees 

Figur 6. Exempel på elasticitetsmodulens riktningsberoende i TL-planet för Sitka spruce 
(gran) och Beech (bok). Från Dinwoodie, 1981 s 83. 

3.1.3 Defekter 
De defekter som har störst inverkan på materialets styvhet är kvistar och sprickor (förekomst 
och orientering). Kvistar är en störning i vedstrukturen, vilket medför en reduktion av styvhet 
och hållfasthet, Dinwoodie 1981 s 83. Inverkan är svår att kvantifiera, då den beror av kvistar
nas storlek och antal, och deras placering och fördelning längs och tvärs trästycket. "Döda" 
kvistar, i synnerhet när de ramlat ut, reducerar styvheten mer än "gröna" kvistar. 

Sprickor kan också betraktas som en störning, och de reducerar både styvhet och hållfasthet. 
Lokalt höga spänningskoncentrationer uppstår kring sprickspetsarna när träet belastas, vilket 
medför att sprickor kan växa för nominellt låga spänningsnivåer orsakade av någon mekanisk 
påkänningen eller av temperatur- och/eller fuktgradienter. Sprickornas orientering i förhållan
de till belastningsriktningen är av stor betydelse för en konstruktions bärförmåga; en dragbe
lastning vinkelrätt ett sprickplan är mycket ogynnsam eftersom sprickan öppnas och förlängs 
(den växer), medan en tryckbelastning sluter sprickan och inte nämnvärt påverkar spännings
flödet i den belastade kroppen. 

' Vekheten är inversen av styvheten. Engelska benämningar är compUance respektive stiffness. 
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3.2 Omgivningsfaktorer (externa variabler) 

3.2.1 Temperatur 

I likhet med de flesta material utvidgar sig trä när temperaturen ökar, och liksom andra mate
rial uppvisar träets materialegenskaper ett termiskt beroende; hållfasthet och styvhet minskar 
med ökande temperatur. Sambandet påverkas även av fuktinnehållet. Vid låg fuktkvot är sam
bandet mellan elasticitetsmodul och temperatur svagt olinjärt, och approximeras vanligen där
för med ett linjärt uttryck. Graden av olinjäritet ökar med ökande fuktkvot. Dinwoodie 1981 
s 88 anger ett samband mellan E-modul och temperatur vid låga fuktkvoter enligt 

£(7 ' , ) = £ ( r o ) [ i - a ( r , - r o ) ] (10) 

där Ti och To är temperaturer; Ti>To, E(Ti) och EfTo) är motsvarande elasticitetsmoduler, 
och a är koefficient som för den longitudinella E-modulen vid låga fuktkvoter ligger i 
intervallet 0.001 -0 .007 . 

Exempel på temperaturens inflytande på E-modulen och hållfasthet visas i Figur 7. 

Temperaturens påverkan p i E-fnodulen Temperaturens inverkan på tryckhållfastheten 

Douglas t» Asli - » - Balsa 

1•• - -I 

•100 
Temperalur (C] 

-200 -180 -160 -140 -120 -tOO 
Temperatur (CJ 

Figur 7. Temperaturens påverkan på E-modul i böjning och tryckhållfasthet för Douglas 
fir (furu), Ash (ask) och balsa. Omritat från Dinwoodie 1981 s 88, 124. 

3.2.2 Fuktighet 
Virkets fuktinnehåll påverkar träets styvhet, dock inte lika mycket som det påverkar håll
fastheten. Carrington 1922 (källa Dinwoodie 1981 s 86), utförde experiment på Sitka spruce 
(gran), och fann att elasticitetsmodulen reduceras linjärt när fuktkvoten ökar upp t i l l fiber-
mättnadspunkten. För fuktkvoter däröver erhålls ingen ytterligare minskning. Reduktionen är 
riktningsberoende så att elasticitetsmodulen vinkelrätt fiberriktningen, Er och Et, minskar 
relativt mer än parallellt fiberriktningen, Skjuvmodulen G visar ett beroende liknande E-
modulen. E-modulens och skjuvmodulens fuktberoende har senare bekräftats med dynamiska 
mätmetoder. För tvärkontraktionstalen finns inget entydigt fuktberoende. Carringtons resultat 
återges i Figur 8. 

Enligt Barkas 1945 (källa Dinwoodie 1981 s 87), påverkas träets fuktinnehåll av mekanisk 
belastning. Trä som belastas i tryck under konstant relativ fuktighet avger fukt t i l l omgiv
ningen, och omvänt , vid dragbelastning upptar det fukt från omgivningen. Det töjningstill-
stånd som svarar mot jämvikt är summan av mekaniska töjningar och fukttöjningar orsakade 
av fuktupptagning eller fuktavgivning. Följaktligen finns en liten numerisk skillnad mellan 
elastiska materialkonstanter bestämda vid konstant omgivande relativ fuktighet E(h=konst) 
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respektive vid konstant fuktkvot E(u=konst). Hearmon 1948 (källa Dinwoodie 1981 s 87), 
anger ett förhållande E(h)/E(u)=Q.92 i den tangentiella riktningen, 0.95 i den radiella rikt
ningen och 1.0 i den longitudinella riktningen för gran (spruce) belastad vid 90% relativ 
fuktighet. Vid 40% RH har kvoterna ökat t i l l 0.98 respektive 0.99. 
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Figur 8. Fuktkvotens betydelse för de elastiska materialparametrarna E, G och v för 
Sitka Spruce (gran). Från Dinwoodie 1981 s 86, försök utförda av Carrington 1922). 

3.2.3 Kombinerade effekter 
Temperaturens och fuktinnehållets inverkan på materialstyvhetema har undersökts av flera. 
Den kombinerade effekten av temperatur och fuktighet på elasticitetsmodulen belyses t ex av 
Sulzberger 1947 (källa Dinwoodie 1981 s 88), se Figur 9. Siimes 1967 har studerat inverkan 
av densitet, temperatur och fuktighet på materialegenskaper för furu, gran och björk. 

Siimes, 1967 
Siimes 1967, har genomfört omfattande experimentella försök på felfri t t trä av gran, furu och 
björk, för att undersöka densitetens, fuktkvotens och temperaturens inverkan på drag- och 
tryckhållfastheten och på E-modulen vinkelrätt fibrerna. Totalt genomfördes 1972 försök för 
att bestämma E-modulen i drag, 2804 försök för E-modulen i tryck, 5639 dragförsök och 
2084 tryckförsök. 
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En tydlig inverkan av såväl densitet, fuktkvot och temperatur finns på elasticitetsmodul och 
drag- och tryckhållfasthet (hållfasthetssambanden visas ej här). Resultatet för E-modulen 
vinkelrätt"^ fiberriktningen, Ego, är sammanfattad i Figur 10. Varje diagram innehåller tre 
densitetsgrupper, och varje kurva gäller för en viss fuktkvot. Genomgående är materialstyv-
heten högre i drag än i tryck för både furu och gran. De oberoende variablernas inverkan är 
följande: 

115 r 

110 

105 

100 

V, 95 

90 h 

85 

80 

75 h 

70 

Moisture 
content 

^20^ 

-30 - 20 -10 O 10 20 30 40 50 60 

Temperature - °C 

Figur 9. Sambandet mellan temperatur, fuktkvot och elasticitetsmodul. Kurvorna är alla 
normerade relativt E-modulen för 0°C. Från Sulzberger 1947, källa Dinwoodie 1981 
s89. 

•* Det finns ingen notering om försöken utförts i radiell eller tangentiell riktning (eller både och). 
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Densitet: £ 9 0 ö k a r generellt med ökande densitet. Sambandet är tämligen linjärt inom 
träslagens variationer. 

Fuktkvot: £ 9 0 ökar med minskande fuktkvot vid konstant temperatur. Ökningstakten 
är proportionell mot densiteten, men avtar med minskande fuktkvot ( d v s 
ju torrare träet blir). I vissa fall har maximum för en fuktkvot mellan 4-
12%; det gäller för både furu och gran, tryck vinkelrätt fiberriktningen 
(gran - alla densitetsgrupper, furu - högsta densitetsgruppen), och för gran 
drag vinkelrätt fiberriktningen (högsta densitetsgruppen). 

Temperatur: ^p^^ökar med sjunkande temperatur vid konstant fuktkvot, men undantag 
finns vilket gör sambandet svårt att tolka. Nästan all kurvor har en 
"terrass" vid 40-60°C, som är mer markerad j u torrare träet är. För den 
lägsta fuktkvoten (4%), för både furu och gran, inträffar att E-modulen vid 
60 eller 80°C börjar öka; något som fysikaliskt förefaller orimligt. Siimes 
kommentar inte beteendet. 

En linjär regressionsanalys av provresultaten för E-modulen (vinkelrätt fiberriktningen) redo
visas i Tabell 1. Sambanden bekräftar vad som tidigare angetts, att styvheten ökar med ökan
de densitet och sjunker med stigande temperatur och fuktkvot. Ekvationerna antyder att en 
temperaturförändring på ca 5 °C ger lika stor förändring av E-modulen som en fuktkvots-
förändring på 1%. 

E-niodul. drag vinkeiran flberrlktnlngan. Furu E-modul, drag vinkelrätt fttwrrlktnlngen. Gran 

20 « 80 BO 20 40 to SO 
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20 40 60 
DenilW400k9tn' 
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0«r«il«l 4 S 0 H ^ ' 

Temperatur [C] och Deniltel [kg/m'] 

20 40 60 
Densi»tisi0k9ni* 

E-modul, tryck vinkelrätt tlljerrlktnlngen, Fu E-moduf, ffyc* vinketrJltl Rbefriktnlngen, Gran 
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D««itol 400 f»(^m*l 0«wl4l 4S0 (k^m*] 0»n»«« S10 IkQW.*] 

Tampvtalut (C) och Ovniltcl Ikg/m'] 

(b) 
Figur 10. Elasticitetsmodul vinkelrätt fiberriktningen, i drag, Et,9o, och tryck, Ec.90, (a) 
för furu och (b) gran. Sammanställning från Siimes 1967. 



Tabell 1. Regressionssamband för elasticitetsmoduler vinkelrätt fibrerna för furu och 
gran. Baserad på undersökningar av Siimes, 1967. 

Träslag Riktning Regressionsamband Enhet Korrelation 
Furu drag: =144,374-t-1,1956 po.i2 - 3 ,9543-T-17,1104-w [MPa] R \ i , = 0.917 Furu 

tryck: E, 90 =153,310-1-0,7920 Po ,2 -2 ,4637 • T -14,6563 • w [MPa] R^ad, = 0.900 

Gran drag: £ , 90 = 246.568-1-0.7759 12 - 2.8757 T - 1 3 . 4 3 5 4 w PvIPa] R 2 , j , = 0.932 Gran 

tryck: £,.90 =177.661 -f 0.7390-/90,2 -2 .5493-7-12.5354-w [MPa] R\d , = 0.876 

Där Po 12 = densiteten vid 12% fuktkvot [kg/m ] , T= temperaturen [°C] och u = fuktkvoten [ % ] . 

Kretschmann och Green, 1996 
Kretschmann och Green 1996, har undersökt hur densiteten och fuktkvoten påverkar elastiska 
och mekaniska egenskaper för Southern Pine. De undersökta egenskaperna är: draghållfasthet 
(parallellt och vinkelrätt fibrerna), tryckhållfasthet (parallellt och vinkelrätt fibrerna), böjhåll-
fasthet, spänningsintensitetsfaktorema Kic och Knc (i TL-p)anet), skjuvhållfastheten (paral
lellt fibrerna), E-modulen (i drag och tryck, parallellt respektive vinkelrätt fibrerna) och två 
Poisson's tal (LR och LT) . Undersökningen gjordes på provkroppar av felfr i t t trä, tagna från 
industriellt torkat virke av standarddimensioner (38x140 mm) och sorterade i fem fuktklasser 
med ca 40 prov i varje klass. Studien ingick i ett större FoU-program med syfte att erhålla 
grundläggande kunskaper om fuktkvotens betydelse för träets mekaniska egenskaper. 

Resultaten presenteras dels grafiskt som responsytor, varav några återges i Figur 11, och dels 
som regressionssamband. Utvärderingen visar att generellt ökar de olika hållfastheterna och 
materialstyvheterna när virket torkar och densiteten ökar, sambandet är dock olika starkt (se 
exempel i Figur a och b). För vissa av hållfasthetsegenskaperna framträder ett maximum vid 
låga fuktkvoter (densiteten har ingen inverkan), som för draghållfastheten (parallellt och 
vinkelrätt fiberriktningen) och Knc ligger i området 10-12%, för Kic i området 5-7%, och för 
skjuvhållfastheten i området 6-9%. 

Materialstyvheterna överlag ökar monotont med minskande fuktkvot, men ökningstakten 
minskar i vissa fa l l j u torrare träet blir. E-modulen i drag vinkelrätt fiberriktningen och i tryck 
parallellt fiberriktningen uppvisar ett sådant beteende; en brytpunkt anges ligga vid 6%. E-
modulen i drag parallellt fiberriktningen och i böjning ökar tämligen linjärt med minskande 
fuktkvot. Tvärkontraktionstalen uppvisar inte något beroende av densitet och fuktkvot, se 
Figur 1 Ic och d. Man kan även för en del hållfastheter och styvheter se att fuktkvotens påver
kan ökar med ökande densitet, d v s en fuktkvotsändring vid hög densitet ger större förändring 
av egenskapen än samma ändring vid låg densitet. Detta gäller för tryckhållfastheten (paral
lellt och vinkelrätt fiberriktningen), skjuvhållfastheten parallellt fiberriktningen och för E-
modulen i drag vinkelrätt fiberriktningen respektive i tryck parallellt fiberriktningen. 

Iakttagelsen att en del hållfastheter och styvheter "planar ut" eller även börjar minska för fukt
kvoter under ca 10% är av stort intresse och antyder en försämring av materialstrukturen, 
sannolikt i form av mikrosprickor. Man kan tänka sig att träets förädlingshistoria kan påverka 
materialstrukturen negativt, t ex att det under torkning, bearbetning, eller lagring kan upp
komma ogynnsamma fukt- och temperaturgradienter som alstrar fördelade mikrosprickor i 
företrädesvis LR och L T planen (vinkelrätt träets svaga riktning), vilket därigenom försvagar 
materialet tvärs fiberriktningen. Det kan även vara så att det vid låga fuktkvoter uppstår inre 
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spänningar i materialet som ger upphov t i l l en finfördelad sprickbildning. Studerar man vilka 
parametrar som planar ut eller går tillbaka vid fuktkvoter under 10%, är det just hållfastheter 
och styvheter som är relaterade t i l l dragbelastning vinkelrätt fiberriktningen. 

23.00 

Specific gravity 

22.00 

0.5 
Specific gravity 

23.00 

10.33 

0.5 
Spedflc gravity 

(b) 

23.00 

0.5 
Specific gravity 

(C) 

16 .67 

10.33 

Sp«dflc gravity 

1000 

667 2.3 *S 

23.00 

Specif ic Qrjvlty 

(e) (f) 

Figur 11. Responsytor för Southern Pine: (a) E-modulen i drag vinkelrätt fiberrikt
ningen, (b) E-modulen i tryck vinkelrätt fiberriktningen, (c) Poisson's tal i TL-planet, (d) 
Poisson's tal i LR-planet, (e) Draghållfastheten parallellt fiberriktningen, ( f ) Draghåll
fastheten vinkelrätt fiberriktningen. Från Kretschmann & Green, 1996 s 2-540 till 2-542. 
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Regressionssambanden visas i Tabell 2 för materialstyvheterna. Ekvationerna är konstruerade 
utifrån det allmänna uttrycket 

Egenskap = intercept + a • ,2 + b • + cu + d ir + e- • u 

där pnj2 är torrdensiteten vid 12% fuktkvot, u är fuktkvoten och a. b, c, d och e är modell

konstanter. 

Tabell 2. Regressionssamband för elastiska materialparametrar för felfritt trä av 
Southern Pine. Från Kretschmann & Green 1996. 

Egenskap Riktning Regressionssamband Enhet Korrelation 

E-modul Drag , II 
£ , 0 = 9 1 6 4 . 9 - 2 5 . 2 5 6 /30,12 + 0 0 6 4 - p o . i i " + 

499.0 M-8.723 -0 .9012 po,,2 " 
[MPa] R2 = 0.52 E-modul 

Drag , 1 
E,^ = - 5 0 3 . 1 - 2 . 7 1 8 - p o . i 2 -0.000287 • po ,2^ + 

54.7• M -1 .834 -0 .0734• Po.12 •" 
[MPa] R2 = 0.89 

E-modul 

Tryck , II 
E^.Q =-1444.0 -H 24 .024-Poi j + O . O I 4 p o , 2 ^ + 

862.5 w -28 .047 -1 .101 l po.12 " 
[MPa] R2 = 0.80 

E-modul 

Tryck , 1 

=-458 .01-2 .2448-Po . i2 +0.000249 -Po.i2^" 

25.132-M-0.1588-w^ -0.08988-po , i2 « pvrPa] R2 = 0.87 

Poisson's tal 

v,ji =0.284-0.00355-/70 .12 +0.000000233-po.12^ 

0.0056 - u - 0.000217 -«^ + 0.000009035 - Po.i 2 • « 
[ ] R2 = 0.41 

Poisson's tal v , j = - 0 . 3 5 5 + 0.002336-Po,2 -0.000002037-Po. 

0.0082 - M - 0.000131 - « ^ + 0.000008034 - po., 2 • « [ ] R2 = 0.37 

Där pn.i2 = densiteten vid 12% fuktkvot [kg/m ] , T= temperaturen [°C] och u = fuktkvoten 

[ % ] • 

Kommentar. Formeln för V l r ger negativt värde. 

3.2.4 Sammanstäl lning av egenskapssamband 
De redovisade sambanden från undersökningar av Siimes 1967 och Kretschmann och Green 
1996 är schematiskt sammanfattade i Tabell 3. För Poisson's tal finns inga entydiga samband. 
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Tabell 3. Principiella samband mellan hållfasthetsegenskaper och densitet, temperatur 
respektive fukt för barrträd. Sammanställd från resultat av Siimes 1967 och Kretschmann 
och Green 1996. 

Egenskap Densitet Temperatur 

E-modul 
parallellt 
fibrerna 

^90 

E-modul 
vinkelrätt 
fibrerna 

ko 

Draghållf. 
parallellt 
fibrerna 

f t , 90 

Draghållf. 
vinkelrätt 
fibrerna 

22 



Tabell 3 forts. 
Egenskap Densitet Temperatur 

Tryckhallf. 
parallellt 
fibrerna 

fmp u 

Tryckhallf. 
vinkelrätt 
fibrerna 

fmp u 

Poisson's tal 
parallellt -
vinkelrätt 
fibrerna 

Poisson s tal 
vinkelrätt -
parallellt 
fibrerna 
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4 Faktorer som påverkar träets tidsberoende 
egenskaper 

Trä beter sig i likhet med de flesta andra material (exempelvis polymerer och betong) visko-
elastiskt. För linjärt viskoelastiska material innebär det att sambandet mellan töjningar och 
spänningar enbart är tidsberoende, medan det för olinjärt viskoelastiska material också beror 
av spänningsnivån. 

Beroende på belastningssituation kan ett materials tidsberoende manifesteras på olika sätt, 
som krypning, relaxation, dämpning, långtidshållfasthet etc. I strukturella tillämpningar, i 
synnerhet med stor andel egenvikt eller statisk last, är krypningen det tidsberoende fenomen 
som är av störst betydelse. 

De olika formerna av deformation och deras benämningar åskådliggörs i Figur 12. V i d last-
påföringen sker en momentan deformation. Den är elastisk och reversibel, d v s avlägsnas 
lasten återgår deformationen helt. Vid höga lastnivåer kan den momentana deformationen 
innehålla en plastisk del som inte återgår vid en eventuell avlastning. Om lasten får kvarstå 
ökar deformationen med tiden. Man säger att materialet kryper, och benämner den tids
beroende deformationskomponenten krypning^ eller viskös deformation. Krypdeformationen 
ökar monotont så länge lasten kvarstår men deformationshastigheten avtar med tiden. Om 
lasten avlägsnas vid tidpunkten ti återgår en del av deformationen momentant, den momen
tana återhämtningen motsvarar approximativt den (initiella) elastiska deformation som erhölls 
vid pålastningen. En ytterligare återhämtning sker med tiden men med en avtagande hastighet, 
denna komponent benämns försenad elastisk deformation. V id tidpunkten t2 är den försenade 
elastiska återhämtningen avslutad. Den kvarstående deformationskomponenten är bestående, 
d v s irreversibel, och utgörs av en momentan plastisk del (som kan vara noll) och en tids
beroende viskös del, se Figur 12. 

^ Bngelsk benämning är mep. 
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Figur 12. De olika deformationskomponenterna for ett viskoelastiskt material. 

Trä är liksom andra polymerer ett viskoelastiskt material, som vid långvarig statisk belastning 
deformeras elastiskt, försenat elastiskt och visköst. 

4 . 1 K r y p n i n g 

Krypning är den tidsberoende deformation som uppstår i en kropp när den belastas med en 
statisk ( i tiden konstant) last. Krypning far inte forväxlas med krympning. Medan krypning 
primärt orsakas av en mekanisk belastning, orsakas krympning av materialets uttorkning. 
Både kryp- och krympdeformationen ökar monotont med en i tiden avtagande hastighet, så 
länge belastningen respektive uttorkningen pågår. 

Trä brukar approximeras som ett linjärt viskoelastiskt material. Det innebär att forhållandet 
mellan spänning och töjning, eller mellan kryptöjning och momentan töjning, enbart är en 
funktion av tiden och inte av spänningsnivån. Det är dock ett acceptabelt betraktelsesätt 
endast vid låga spänningsnivåer. Strikt beter sig trä som ett olinjärt viskoelastiskt material i 
både konstant klimat och i cykliskt varierande klimat. 

Övergången t i l l ett olinjärt beteende sker gradvis och varierar med träslag, belastningsfall, 
temperatur och fuktighet. Enligt Dinwoodie 1981 s 93 inträffar det, under konstant temperatur 
och fuktkvot (och troligen även for " fe l f r i t t " trä), for föl jande belastningsfall: 
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Belastningsfall Begynnande olinjärt viskoelastiskt beteende 
Drag parallellt 
fiberriktningen: 

ca 75% av draghållfastheten 
(dock är spridningen stor, värden mellan 36-84% har rapporterats) 

Tryck parallellt 
fiberriktningen: 

ca 70% av tryckhållfastheten 

Böjning: ca 56-60% av böjhållfastheten 

En ökning av omgivande temperatur eller träets fuktinnehåll medför att övergången sker vid 
lägre spänningsnivåer. Med tanke på att träkonstruktioner i allmänhet belastas i bruksgräns-
tillstånd, med laster som understiger halva brottlasten, är det acceptabelt att beskriva trä som 
ett linjärt viskoelastiskt material. 

Generellt kan sägas om påverkansfaktorer på krypning: 

Fukt; Har ett mycket stort inflytande på de reologiska egenskaperna. Krypningen (både kryp
deformation och kryphastighet) ökar starkt med ökande fuktighet i virket, och blir speciellt 
stor om uttorkning sker medan lasten verkar, se t ex Dinwoodie 1981 s 100-102, Mohager 
1987 s 20-24 och referenserna däri. Även så små förändringar av luftens RF som ± 1 % på
verkar krypningen. Man skiljer pk grundkrypning^, som är krypning under konstant fukt
klimat, och mekano-sorptiv^ krypning, som är krypning under varierande fuktförhållanden 
(uttorkning/uppfuktning). Varierar det omgivande klimatets fuktighet under belastningstiden 
blir den totala deformationen större än summan av krypdeformation och fuktinducerad defor
mation (fuktrörelsen) var för sig. Fenomenet illustreras i Figur 13 och beskrivs närmare i 
avsnitt 4.1.3. 

Temperatur: Har också ett stort inflytande på de reologiska egenskaperna. Krypningen ökar 
med ökande temperatur, och kryphastigheten accelereras under temperaturökning. 
Krypningen är större för varierande temperatur än för konstant temperatur, därtill ökar den 
irreversibla töjningens andel av den totala töjningen med ökande temperatur, se t ex 
Dinwoodie 1981 s 98, Mohager 1987 s 24 och referenserna däri. 

E-modul: Påverkar starkt materialets krypegenskaper (krypdeformation, kryphastighet), både 
vid krypning i konstant och i varierande fuktklimat, Mohager 1987 s 7. Krypdeformationen 
minskar med ökande elasticitetsmodul. Det betyder att faktorer som förändrar E-modulen 
också påverkar krypbeteendet, exempelvis medför en ökning i densitet (egenskapsfaktor), 
minskning i fuktkvot eller temperatur (omgivningsfaktorer) att krypningen reduceras. En 
ökning av E-modulen innebär följaktligen även att träet beter sig mer linjärt viskoelastiskt. 

Riktningsberoende: Krypdeformationen är större vinkelrätt fiberriktningen än parallellt 
fiberriktningen, Dinwoodie 1981 s 92. 

Belastningsfall: Krypdeformation är större vid tryck- än dragbelastning, se exempelvis 
Mohager 1987 s 21 (referens Ellwood 1954). 

Ålder: Träets ålder (tid efter avverkning) och åldring påverkar krypegenskaperna. Krypdefor
mation och kryphastighet avtar med ökande ålder, med undantag för krypning vid låga spän-

^ På engelska basic creep. 
^ På engelska mechanosorptive creep. Benämningen introducerades av Cirossman (1976). 
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ningsnivåer i cykliskt varierande fukt., Mohager 1987 s 8. Mohager förklarar det med att trä 
under klimatpåverkan blir mindre hygroskopiskt och får lägre fuktrörelser tvärs fiberrikt
ningen. 

100 

90 

Cykliskt varierande fukt 
RH=15 åc 94X . T=21 'C 

Konstruk tionsträ 

Konstant klimat . E=13300 MPa 

E=10000 MPa 
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Figur 13. Exempel på långtidsdeformation vid cykliskt varierande fuktklimat (RF^15-
94%) och konstant klimat vid statisk böjning av konstruktionsvirke. Krypdeformationen 
ökar vid uttorkning och minskar vid uppfuktning. E-modulens inverkan på krypningen 
illustreras liksom återhämtningen efter avlastning. Från Mohager 1987 s 101. 

4.1.1 Metoder att beskriva krypning 
V i d måttliga spänningar är krypningen nära proportionell mot den pålagda spänningen. Den 
kan därför anges som en specifik krypning, som är kryptöjning dividerad med pålagd spänning 
[m^/N]. Den elastiska deformationen är också proportionell mot spänningen. Förhållandet 
mellan krypdeformation och elastisk deformation är därför vid måttliga spänningar oberoende 
av spänningsnivån. Kvoten brukar kallas relativ krypning, krypkoefficient eller krypfunktion, 
och betecknas i en del litteratur med cp. 

De två begreppen, specifik krypning och kryptal är utgångspunkten för de vanligaste metoder
na att beskriva krypning - krypkompliansmetoden respektive krypkoefficientmetoden. Meto
derna gäller för krypning under konstant klimat, d v s grundkrypning. 

Med krypkompliansmetoden uttrycks den spänningsberoende (elastisk + kryp) töjningen vid 
tiden / enligt 
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£ (t) = J{t-t^) G (11) 

där J(t-to) är krypkompliansen eller vekhetsfunktionen, to är tidpunkten för belastningens 
påförande. Den totala töjningen är 

£(t) = J(t-lo)(T + £QO) (12) 

där €o(t) är en samlingsterm för spänningsoberoende töjningar (temperaturtöjning, 
krympning etc). 

Med krypkoefficientmetoden uttrycks kryptöjningen i den elastiska töjningen med 
krypfunktionen (p(t-to) enligt 

£^.,(t) = (pit-to)s, (13) 

Den totala töjningen blir 

=£,(i + ^a-/„))+£„(/) (14) 

där den elastiska töjningen erhålls med Hooke's lag, d v s £^ = ^ • i det endimensionella fal 
^(^o) 

De båda metoderna illustreras principiellt i Figur 14. Krypkompliansmetoden omfattar den 
hela spänningsberoende töjningen vid en viss tidpunkt. Krypkoefficientmetoden däremot 
separerar den spänningsberoende töjningen i en elastisk (momentan) och en viskös (tids
beroende) del, vilket i praktiken är en svår gränsdragning. Sambandet mellan krypkomp
liansen J(t-to) och krypfunktionen (p(t-to) är med Ekv 12 och 14 

Den initiella elasticitetsmodulen kan bestämmas ur krypkompliansen enligt 

At = t-to är belastningstiden vid "momentan" pålastning ((p(t-fo) är noll i detta fall). 

Likaså kan en " f i k t i v " långtidselasticitetsmodul, för beräkning av långtidsdeformationer, 
införas med hjälp av Ekv 15 och 16 enligt 

E(t-lo)=- ~ — (17) 

Den tidsberoende förändringen av elasticitetsmodulen kan således beskrivas med kryp
funktionen (p(t-to). 
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Krypfunktioner för trä 
Mohager 1987 s 54 har jämför t empiriska krypmodeller som förekommer i litteraturen med 
krypförsök på böjbelastade balkar. De undersökta krypmodellerna är 

e,,=a + b\og{t) 

e^, = a + 6 s i n h ( c / " ' ) 

(18.) 

(18b) 

(18c) 

(18d) 

(18e) 

Ecr är kry-ptöjningen, t är tiden och a,b,c,d,m.n är alla materialkonstanter som b e s t ä m s experimentellt. 

O A a A 

to tid to tid 

8(t) t e(t) A 

J(t-to)a 

ecr(t-to) = (p{t-to)-ee 

to tid to tid 

(a) (b) 

Figur 14. Spänning och tidsberoende töjningar med: (a) Krypkompliansmetoden. (b) 
Kryptalsmetoden. 

Ingen av de ovanstående krypmodellema kunde tillfredställande beskriva balkamas krypning. 
En anledning t i l l detta enligt Mohager kan vara att krypmodellema inte beaktar individuella 
skillnader i försöksmaterialets deformationsegenskaper (i detta fall balkarna). Ekv (18d) var 
den funktion som bäst beskrev krypförsöken. Den är även enligt Dinwoode 1981 s 96 den 
modell som bäst överensstämmer med utförda experiment. Dinwoodie anger ett värde på 
exponenten m t i l l 0.33. 

De klassiska reologiska krypmodellerna inom viskoelasticitetsteorin, som bygger på sam
verkan mellan sammankopplade mekaniska gmndelement (elastisk f jäder respektive plastisk 
kolv) används även för att beskriva ett materials tidsberoende deformation. Burgers modell, 
som är ett seriekopplat Kelvin- och Maxwellelement, är den modell som fått störst tillämp-
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ning på trä. Dinwoode 1981 s 97 visar exempel där överensstämmelsen är god, medan 
Mohager 1987 s 55 hävdar att Burgermodellen inte förmår beskriva krypning för böjbelastade 
balkar, beroende på att modellen förutsätter ett linjärt viskoelastiskt beteende medan trä beter 
sig olinjärt viskoelastiskt, där sambandet mellan parametrarna E och (Jär olinjärt. 

4.1.2 Temperaturens inverkan 
Undersökningar av temperaturens inverkan på krypningen försvåras av att även fuktinnehållet 
ändras när temperaturen ändras. Generellt är krypdeformationen omvänt proportionell mot E-
modulen, och E-modulen minskar med ökande temperatur. Således ökar krypningen när mate
rialets temperatur stiger. Det har experimentellt bekräftats av bl a Ellwood 1954 (se Mohager 
1987 s 21) vid tryck- och dragbelastning vinkelrätt fiberriktningen. Det innebär alt kryp-
kompliansen J(t-to) och krypfunktionen (krypkoefficienten) (p(t-to) båda beror av tempera
turen. 

En höjning av temperaturen ökar både krypdeformationen och kryphastigheten, därtill ökar 
den irreversibla krypningen markant, Dinwoodie 1981 s 99. Som exempel anges en 2.5-faldig 
ökning av krypdeformationen i tryck efter 60 timmar när temperaturen höjs från 20 t i l l 54 °C. 

Cykliskt varierande temperatur under statiskt belastning ger upphov t i l l större krypning än 
vad som erhålls om temperaturen hålls konstant vid den övre nivån, Dinwoodie 1981 s 100. 

4.1.3 Fuktighetens inverkan 
Krypdeformationen ökar påtagligt med ökande fuktkvot. Detta gäller både i drag- och tryck
belastning, och parallellt och vinkelrätt fiberriktningen. I analogi med temperaturvariationer, 
ökar krypningen markant om fuktigheten varierar under belastningstiden. 

Under konstanta klimatförhållanden visar krypförsök utförda av t ex Norén 1965, Grossman 
& Kollman 1968 och Nielsen 1968 (se Mohager 1987 s 20-23) att den relativa krypningen 
(krypkoefficienten) är oberoende av fuktkvoten. Ellwood 1954 (se Mohager 1987 s 21) har 
för tryck- och dragbelastning vinkelrätt fiberriktningen visat att krypdeformationen ökar vid 
en ökning av fuktkvoten (och även vid en ökning av temperaturen, se Kapitel 4.1.2). Vid 
uttorkning observerades större krypdeformation vid tryck- än dragbelastning. Det kan åter
föras t i l l att elasticitetsmodulen minskar med ökande fuktkvot. 

Om det omgivande klimatets fuktighet varierar under belastningstiden ökar den totala defor
mationen mer än summan av krypdeformation och fuktinducerad deformation (fuktrörelsen) 
var för sig. Fenomenet rapporterades först av Armstrong & Kingston 1962. Deras hypotes var 
att den uppkomna fuktgradienten inducerade fuktspänningar vilket orsakade fenomenet. 
Grossman 1976 införde benämningen mekano-sorptiv krypning. Karakteristiskt för fenomenet 
är: 
• Även små förändringar i den omgivande fuktigheten, ned mot ±1 % av RF, ger påtagliga 

effekter på krypdeformationen. 
• Krypdeformationen minskar vid absorption (uppfuktning) och ökar vid desorption 

(uttorkning). Det har experimentellt visats för böj - och dragbelastning. 
• Krypdeformationen är större vid tryckbelastning än dragbelastning. 
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• Den uppkomna deformationen är inte permanent, utan betydligt mer reversibel än grund-
krypningen. En stor del återhämtas om träet sedan det avlastats utsätts för ytterligare 
fuktcykler. 

Försök av Armstrong 1972 på tunna provkroppar har visat att en konstant fuktgradient genom 
materialet, som leder till en kontinuerlig transport av vattenmolekyler, ej ger upphov till 
fenomenet. 

Den praktiska konsekvensen för statiskt belastade träkonstruktioner i varierande omgivande 
klimat är av stor betydelse. Exempelvis fann Hearmon & Paton 1964, att långtidshållfastheten 
vid böjning under cykliska klimatvariationer var 37% av korttidshållfastheten. Vad beträffar 
deformationer fick Armstrong & Kingston 1960, 1962 dubbelt så stora deformationer under 
samtidig uttorkning vid böjning. 

Enligt Mohager 1987 s 21-23, Mårtensson 1992 s 38, finns flera konstitutiva modeller men 
ingen riktigt accepterad vetenskaplig förklaring till fenomenet mekano-sorption. Troligen 
existerar flera samverkande faktorer på molekylär, mikrostrukturen och makrostrukturell nivå. 
Mårtensson 1992 s 27-41, ger en resumé av fenomenet och presenterar några olika förkla
ringshypoteser. 

4.1.4 Utförda experiment 
Ranta-Maimus och Kortesmaa (\999) har utfört krypförsök i böjning under 8 år, på gran och 
furu med olika låga belastningsnivåer (2 och 7 MPa), olika ytbehandlingar (ingen ytbehand
ling, alkyd, alkyd-akrylat färg), olika impregneringar (kreosot, salt) i olika klimat (ouppvärm
da respektive uppvärmda lokaler). Man använde balkar av sågat virke, limträ, L V L (Kerto) 
och balkar med I-profil med liv av board (Masonite). 

Vid utvärderingen användes Ekv (18d) relaterad till den elastiska töjningen, dvs uttryckt som 
relativ krypning enligt 

^ = a;' (19) 

t är tiden i år, a=0.44 och b= 0.17 (böjförsök på balkar av gran och furu) 

Man fann att det inte är någon praktisk skillnad mellan ouppvärmda och uppvärmda lokaler. 
Däremot har ytbehandlingen och impregnering stor betydelse; de kreosotimpregnerade 
balkarna hade lägst krypdeformation, därefter de målade med alkydfärg. Krypkoefficienten 
efter 7 års krypning varierade mellan 0.3 till 1.0. För de obehandlade balkarna av sågvirke 
som belastades med den lägsta spänningsnivån (2 MPa) var krypkoefficienten lika med 0.6. 

4.2 Relaxation 
En annan egenskap hos viskoelastiska material är att de relaxerar. Innebörden är att en kropp 
som belastas mekaniskt under förhindrad deformation, med tiden får minskande spänningar. 
Beteendet beskrivs vanligen med en relaxationsmodul R 
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„ ^ (varierande) spänning 
Rit, r , u) = — 2. 

konstant töjning 

Relaxationsförsök har visat att de faktorer som orsakar denna form av tidsberoende beteende 
är desamma som orsakar krypning, Dinwoodie 1981 s 100. Det finns därför ett samband 
mellan relaxationsmodulen och krypkompliansen, även om det kanske bara är uppenbart vid 
tiden t = 0. 

Inom träbyggande har fenomenet relaxation mycket liten praktisk tillämpning, varför området 
inte har ägnats någon ingående forskning. 
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B I L A G A 1: Materialparametrar 

1 Elastiska materialparametrar 

Materialparametrarna E, v, G varierar med densitet, fuktinnehåll, temperatur, belastnings-
hastighet och ett antal andra faktorer. 

Tabell 4. Elastiska materialparametrar för gran- och furuträslag. 

Träslag S U E L ER ET VLR VRL VLT VTL VRT VTR GLR GLT GTR Re Träslag 
[kg/ml f%] MPa] n [MPa] 

Re 

Norway 
spruce 390 12 10700 710 430 0.38 0.030 0.51 0.025 0.51 0.31 312 203 33 A 

Sitka spruce 390 12 11600 900 500 0.37 0.029 0.47 0.020 0.43 0.25 750 720 39 A 
Sitka spruce 390 11-13 11605 903 500 746 716 39 D 

Spruce 370 12 9894 731 407 0.44 0.031 0.56 0.013 0.57 0.29 496 607 21 B 
Spruce 390 12 10797 676 427 0.38 0.030 0.50 0.022 0.57 0.31 538 607 28 B 
Spruce 430 12 11010 889 483 0.45 0.030 0.54 0.019 0.56 0.30 717 496 34 B 
Spruce 500 12 16589 848 689 0.36 0.018 0.52 0.023 0.43 0.33 627 841 34 B 
Spruce 440 9.8 15920 687 392 765 618 39 C 
Spruce 500 12 16716 814 638 628 853 39 E 

Scots Pine 550 10 16300 1100 570 0.42 0.038 0.51 0.015 0.68 0.31 1160 680 66 A 
Pine 540 9.7 16294 1099 569 1746 667 69 C 

Douglas fir 590 9 16400 1300 900 0.43 0.028 0.37 0.024 0.63 0.40 1180 910 79 A 
Douglas fir 450-510 11-13 15706 1062 772 0.29 0.020 0.45 0.020 0.34 0.37 882 882 90 B 
Douglas fir 590 9.5 16373 1295 903 1177 912 78 C 
Douglas fir 450-510 11-13 15696 991 785 883 883 88 D 

A: Dinwoodie, 1981 s. 82. Subindexen för v̂ har skiftats för att stämma överens med notatio
nen i denna rapport. (ursprungHg källa: Hearmon, 1948). B: Bodig & Goodman, 1973. (ur
sprunglig källa: Hearmon, 1948). C: Kollmann & Coté, 1984. (ursprunglig källa: Hörig, 
Stamer 1935). D: Kollmann & Coté, 1984. (ursprunglig källa: Doyle, Drow, McBurney 
1945/46). E: Kollmann & Cöté, 1984. (ursprunglig källa: Carrington 1923) 

Bodig & Jayne, 1982 s 115, anger följande ungefärliga relativa samband mellan material-
styvheterna, vilka dock bör användas försiktigt och i brist på kända samband. Det anges inget 
om sambanden avser softwood eller hardwood. Däremot påpekar man att de varierar med EL. 

Tabell 5. Relationer mellan materialstyvheterna. Från Bodig & Jayne 1982 s 115. 
E L : E R : E T 20: 1.6: 1 

Gi.R: Gi.i : G R T 10 : 9.4: 1 
E l . : G L R 14 : 1 
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Tabell 6. Experimentell verifiering av vekhetsmatrisens symmetri, jämför Ekv 2. Enhet 
[N/mm']''. Från Bodig & Jay ne 1982 s 113. 

Träslag-
Densitet 
[kg/mT 

Fuktkvot 
[%] 

L , R R , T 
Referens Träslag-

Densitet 
[kg/mT 

Fuktkvot 
[%] Vm/Eu 

x10^ 
VRL/ER 

xlO'^ 
VLT/EL 

x10'^ 
VTL/ET 

x10'^ 
VRT/ER 

x10'® 
VTR/ET 

x10"® 
Referens 

Norway spnice 390 12 35.5 42.2 47.7 58.1 718.3 720.9 A 
Sitka spruce 390 12 31.9 32.2 40.5 40.0 477.8 500.0 A 

Scots pine 550 10 25.8 34.5 31.3 26.3 618.2 543.9 A 
Scots pine - - 26.0 34.9 31.0 26.0 540.0 619.8 B 

Spruce - - 28.0 41.0 23.9 33.0 639.8 679.7 B 
A: Dinwoodie, 1981: Subindexen för v har skiftals för att stämma överens med notationen i denna rapport. 
B: Bodig & Jayne, 1982: omräknad från in'/lb. 

2 Materialpa ra metrar för temperaturinducerad töjning 

Tabell 7. Parametrar för temperaturinducerad deformation. 

Träslag aL aR ar Referens Träslag 
[ T - ' l 

Referens 

Gran (Picea Abies) 5.4E-6 34.1E-6 A 
Limträ (Pinus Sylvestris) - 33E-6 B 

A: Dinwoodie, 1981 s. 82. B: Daerga «fe Fjellström. 1999 s 16. 

3 Materialparametrar för fuktinducerad töjning 

Tabell 8. Parametrar för fuktinducerad deformation. 

Träslag p.. pH Referens Träslag 
n 

Referens 

Barrträ 0.005 0.13 0.27 A 
A: Sanatoja, Leino, Ranta-Maunus & Hanhijärvi, Appendix 2. 1991. 

4 Materialparametrar för mekano-sorptiv töjning 

Tabell 9. Parametrar för Mekano-sorption. 
Mekano-soTptiva parametrar 

Referens 

Uppfiiktning 
t»iA 

w;.7+ 

W7R+ 

^R7 + 

VRÎ wrt-

VlJ{,m+ VLT.ms+ 

VrKms-i-

VK7'.W.+ Referens 
Uttorkning 

W R _ 
mi.-
m.r-

mm-

mr-
VRL,ms-

Vl.K.ms-

Vn^ms-

V\Jl,ms-

Vm.m,-

VRTWJ-

Referens 

Enhet fPa n fPa-'l [] 

Referens 

Barrträ 
-0.4E-9 0 0 -8E-9 -8E-9 0 0 0 1 

A Barrträ 
-0.5E-9 -0.1 E-6 -0.2E-6 -lOE-9 -lOE-9 - lE-6 0 0 1 

A 

A: Sanatoja. Leino, Ranta-Maunus & Hanhijärvi, Appendix 2, 1991. 
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