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Förord 
Följande rapport redovisar orienterande försök med MRI (Magnetic Resonance Imaging) för 
att studera olika limmers beständighet. Med beständighet menas i detta fall beständighet mot 
tillfört vatten som bryter ner limfogens hållfasthet. Försöken har utförts i samarbete med 
Umeå Universitet, institutionen för kemi. Resultaten är mycket intressanta och arbetet bör 
fortsätta med systematiska undersökningar. 

Ett mycket stort tack riktas till IRECO för finansieringen av detta (för oss mycket intressanta) 
arbete så att det kunnat genomföras. Ett tack riktas även till Casco Products för tillhanda
hållande av färska väldefinierade limmer. Ett särskilt tack riktas till Ulla-Maria Granåsen för 
en utmärkt utförd tredje uppgift hos Umeå Universitet via Uminova Center som skapade kon
takten mellan författarna och resulterade i ett mycket givande samarbete som mycket positivt 
vidareutvecklats efter detta arbetes start. 

Skellefteå i november 2001 

Owe Lindgren Greger Orädd 



Sammanfattning 
Arbetets syfte och mål har varit att genom orienterande försök undersöka om MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) skulle kunna vara en oförstörande metod för att undersöka limmers 
vattenbeständighet. Den stora finessen med att använda MRI är att mätningarna är oför
störande och kan göras i godtyckliga volymelement eller plan inuti provkroppen. 

Förhoppningen har varit att man även skulle kunna särskilja olika limtypers vattenbestän
dighet med en oförstörande mätmetod. Dessutom kanske det till och med vore möjligt att 
klassificera limmer inom samma beständighetsklass med MRI. 

MRI borde ge möjlighet att kunna iaktta hur vattnet påverkar limomgivande trä resulterande i 
limbrott eller i värsta fall hur limmet löses upp vid olika fuktbelastningar. 

Resultaten kan sammanfattas enligt: 

• Med MRI går det bra att följa hur PVAc-lim utan härdare börjar lösas upp av vatten inom 
4 timmar och delaminerar spontant inom 24 till 48 timmar. Således borde det vara möjligt 
att åtskilja beständigheten hos olika PVAc-lim. Det verkar som om det är vinylalkoholen 
själv som absorberar tillfört vatten. Detta sker inte hos andra undersökta lim. 

• Med MRI går det upptäcka att vatten trängt in i träskiktet närmast en limfog av karba-
midlim efter 56 timmars nedsänkning. Ett brott i limfogen uppträder efter påföljande 
konditionering. Det verkar således möjligt att åtskilja beständigheten hos olika karba-
midlim precis som för PVAc-lim genom att följa upprepad uppfuktning/uttorkning med 
MRI. 

• Ett brott i en limfog av melaminlim borde gå att upptäcka med M R I genom upprepad 
vacuum-Ztryckimpregnering. Man verkar behöva utföra minst två tryckimpregneringar 
med mellanliggande torkning till låg fuktkvot för att uppnå brott. En kombination av 
kokning/impregnering bör utredas vidare. 

• Det verkar som om limbrist i form av "tunna streck eller spår" i påfört lim kan generera 
fukt vandringsvägar in i limfogen som senare resulterar i brott. 

• Det är tveksamt om den huvudsakligen valda metoden med att limma "kämsida mot 
kämsida" är helt tillfyllest. Provkroppama är små och den resulterande svällningen/ 
krympningen kan lokalt bli liten. Ett förslag är att limma "kämsida mot radiell sida" för 
att få större lokala deformationer. Detta måste undersökas vidare. 



Summary 
The objective of this work has been to through different tests investigate whether MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) could be a non-destructive method to investigate the water 
durability of different glues. Hopes have even been to be able to separate different water 
durability for the same type of glue i.e. PVAc. 

MRI should give an opportunity to watch how water affects wood surrounding the glue line 
resulting in cracking or in the worst case how the glue absorbs water. The big advantage using 
MRI are that measurements are non-destructive and can be made in randomly chosen volume 
elements or three-dimensional planes inside the test piece. 

Results can be summarized as: 

• It seems like PVAc-glues absorbs water themselves. Using MRI they seem to start to 
dissolve after 4 hours and delaminate spontaneously after 24 hours. Therefore it might be 
possible to assess water durability for different PV Ac-glues. 

• Using MRI it is possible to see that water penetrates wood closest to a glue line of 
carbamide glue. This glue line opens after conditioning. Hence, it should be possible to 
compare differences in water durability between carbamide glue and melamine-/resorcinol 
glue using repeated water immersion/drying whereby images are taken during the second 
soaking cycle. 

• The same procedure could perhaps work (even with melamine glues) using repeated 
impregnation with water instead of soaking. 

• A combination of soaking and impregnations should be investigated further 

• Uneven spread of glue resulting in thin streaks without glue might result in open moisture 
penetration possibilities within the glue resulting in glue line cracking 



1. Inledning 
1.1 Syfte och mål 
Undersökningens syfte och mål har varit att genom orienterande försök undersöka om MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) skulle kunna vara en oförstörande metod för att undersöka 
limmers vattenbeständighet. 

MRI ger möjlighet att följa hur vatten vandrar in och ut ur trä och därmed borde man kunna se 
hur vattnet påverkar trä som omger lim resulterande i limbrott eller i värsta fall hur limmet 
löses upp av vatten. Den stora finessen med att använda MRI är att mätningarna är oför
störande och kan göras i godtyckliga volymelement eller tunna skivor inuti provkroppen. 

Förhoppningen har varit att man skulle kunna särskilja olika limtypers vattenbeständighet 
med en oförstörande mätmetod. Dessutom kanske det till och med vore möjligt att åtskilja 
limmer inom samma beständighetsklass med MRI. 

1.2 Limmers beständighet 
Vid val av lim utgår man ofta från lim efter de påfrestningar produkten kommer att utsättas 
för. Lim kan då exempelvis indelas i följande grupper (Raknes 1971): 

• Väderbeständiga lim är lika beständiga som trämaterialet självt. Således är de är väder-, 
vatten- och kokbeständiga. Exempel på sådana limmer är fenollim och resorcinollim. 

• Lim med god väderbeständighet har inte lika god väderbeständighet som limmen ovan 
men i övrigt har de lika goda prestanda. Exempel på limmer är melaminlim, melamin-
karbamidlim och EPI-lim. 

• Fuktbeständiga lim ska användas inomhus men klarar kortare perioder med hög fuktighet 
eller att de under kort tid utsätts för väta. Exempel på limmer är karbamidlim och 
kaseinlim. 

• Lim för bostadsrum har dålig vattenbeständighet och klarar bara i begränsad utsträckning 
hög luftfuktighet. Exempel på limmer är PVAc-lim, stärkelselim och animaliska limmer 

Vid normprovning av PVAc-limmer används EN 204-205 för klassificering. Hur normprov
ningen utsätter limfogen för belastning framgår av tabell 1. Siffrorna för klass D l , D2 etc 
anger brottspänning vid dragprovning. 



Tabell 1. Normprovning enligt EN 204-205. 
Konditionering D1 D2 D3 D4 

1 7 dvqn standardklimat >10 >10 >10 >10 
2 7 dygn standardklimat 

3 timmar kallt vatten 
7 dygn standardklimat 

>8 

3 7 dygn standardklimat 
4 dygn kallt vatten 

>2 >4 

4 7 dygn standardklimat 
6 timmar kokning 
2 timmar kallt vatten 

>8 

5 7 dygn standardklimat 
6 timmar kokning 
2 timmar kallt vatten 

>4 

6 7 dygn standardklimat 
6 timmar kokning 
2 timmar kallt vatten 
7 dygn standardklimat 

>8 

EN 301/302 delar in lim i två klasser A och B utefter deras lämplighet för användning under 
två olika klimatbelastningar. Tabell 2 visar klassificeringen för limmer av klass A och tabell 3 
för limmer av klass B. Limmer av klass A är lämpliga för att motstå temperaturer under eller 
lika med SÔ C och r.f upp tilJ 80%. Fuktkvoten kommer då uppnå 18%. Limmer av klass B är 
lämpliga att använda vid temperaturer som överskrider 50°C och r.f överstigande 80%. Fukt
kvoten kommer då att uppnå 20%. 

Tabell 2. Klimatbelastningar för klassificering av limmer enligt klass A. 
Klass Konditionering 

A1 7 dygn standardklimat 
A2 7 dygn standardklimat 

4 dygn kallt vatten 
A3 7 dygn standardklimat 

4 dygn kallt vatten 
7 dygn standardklimat 

A4 7 dygn standardklimat 
6 timmar kokning 

2 timmar kallt vatten 
A5 7 dygn standardklimat 

6 timmar kokning 
2 timmar kallt vatten 

7 dygn standardklimat 



Tabell 3. Klimatbelastningar för klassificering av limmer enligt klass B 
Behandling Parametrar Enhet Klassificerinc Behandling 

Bl B2 
Kallt vatten Absolut tryck kPa 25 +/-5 25 +/-5 

Tid minuter 15 5 
Absolut tryck kPa 600 +/- 25 600 +/- 25 
Tid timmar 2 1 
Antal cykler 2 2 

Torkning Temperatur C 28 65 +/- 5 Torkning 
Rel. Luftfuktighet % 30 +/-5 < 15 
Lufthastighet m/s 2,25 +/- 0,25 2,25 +/- 0,25 
Tid timmar 96 22 

Antal cykler 2 våt + 2 torr 2 3 Antal cykler 
Total tid dagar 8 3 

1.3 MRI 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) är en spektroskopisk metod för att med hög upplösning 
detektera bl a fuktvariationer i ett poröst material. Man kan med metoden studera såväl små 
volymer som plan i provkroppen. Volymelementen kan vara så små som 0,1 x 0,1 x 0,1 mm^. 

En översiktlig beskrivning av tekniken fmns i bilaga 1. 

I de här redovisade försöken består de resulterande bilderna av 512 x 512 pixels och deras 
placering på en gråskala är representativ för vattenhalten för olika positioner inom den 
betraktade skivan. Tjockleken på skivorna var 1 mm och storleken på bilderna ca 20 x 20 mm. 

1.4 Tidigare arbeten med MRI, trä och limning 
Redan under början av 1980-talet gjordes de första försöken att använda medicinsk M R I och 
trä. Då det visade sig att enbart vatten över fibermättnadspunkten kunde ses och eventuellt 
mätas avtog intresset. 

I början av 1990-talet framkom att University of Surrey, Guildford, England, trodde sig kunna 
genomföra mätningar med NMR (Lindgren et al (1993)) varvid och varefter de första för
söken genomfördes och redovisades i Lindgren (1994). 

En litteraturstudie genomfördes av Lindgren (1997) för oförstörande utvärdering av limför
band. Här framkom att medicinsk MRI då hade för låg upplösning för att kunna användas vid 
undersökning i limfogen. Detta ändrades drastiskt då University of Surrey utvecklade en 
MRI-utrustning med en upplösning av ca 8|J.m. Följden blev ett EU-projekt kallat 
MARWINGCA där Trätek ingår och limfogens härdningsförlopp undersöks. 



2 Material och metoder 
I samtliga försök har trä av furusplintved använts. För att åstadkomma deformation i limfogen 
har limfogama alltid försökts läggas så att kämsida limmas mot kämsida altemativt splint-
mot splintsida utom i första försöket där radiell sida limmades mot radiell sida. 

En Varian CMX Infinity 400 MHz använders för mätningar vid samtliga försök. 

2.1 Cyklisk uppfuktning/uttorkning - försök 1 
Här var de fyra lamellemas dimensioner axiellt 9 mm, radiellt 5 mm samt tangentiellt ca 
3 mm. De tunna lamellema förklaras av att hela provkroppens diameter får maximalt vara 
ca 16 mm för att rymmas i den provhållare som monteras i MRI utmstningen. Dessutom vill 
man undersöka så många lim som möjligt samtidigt. 

I försöket användes PVAc-lim, härdande PVAc-lim samt polyuretanlim. Påförd limmängd var 
så nära limleverantörens specifikationer som möjligt dvs. ca 100-150g/m^. Efter påföringen 
belastades provbitama med ca lOOkPa som tryck. 

Provbitama utsattes sedan för uppfuktning och uttorkning. Uppfuktning skedde inne i MRI 
utmstningen och uttorkning i ugn. Fuktbelastningsschemat som användes framgår enligt tabell 
4 nedan: 

Tabell 4. Fuktbelastnings schema under försök 1. 
Behandling Tid Temperatur 
Vattenbad 48 timmar 22 °C 
Torkning 48 timmar ca 40 °C 
Vattenbad 48 timmar 22 °C 
Torkning 48 timmar ca 40 °C 
Vattenbad 36 timmar 70 °C 

Mätningar med M R I utfördes vid tre tillfällen efter 4, 24 och 48 timmar. Därefter torkades 
provbitarna i 48 timmar. På detta följde uppfuktning i 48 timmar (totalt 96 timmar) varefter 
mätningar gjordes. Återigen torkades provbitama i 48 timmar med påföljande 36 timmars 
uppfuktning varefter mätningar gjordes. Vid varje tillfälle togs 6-8 bilder i axiell, radiell och 
tangentiell led. En sådan mätning tar ca 20 minuter. 

2.2 Uppfuktning/uttorkning - försök 2 
I försöket var som ovan de fyra lamellernas dimensioner axiellt 9 mm, radiellt 5 mm samt 
tangentiellt ca 3 mm. I försöket användes kallhärdande karbamid-, melamin- och polyuretan
lim. Påförd limmängd var ca 100-150g/m^. Efter påföringen belastades provbitama med ca 
lOOkPa som tryck. 

Provkroppama sänktes i vatten under 56 timmar och mätningar gjordes efter 4, 24 och 56 
timmar. Nya mätningar gjordes även under uttorkningsförlöppet. Vid varje tillfälle togs 5 
bilder i axiell, radiell och tangentiell led. 
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2.3 Vacuum-Ztryckimpregnering 
I försöket var dimensionerna för de tre lamellerna axiellt 9 mm, radiellt 5 mm samt tangen-
tiellt ca 6 mm. I försöket användes melamin- och fenolresorcinollim. Påförd limmängd var ca 
100-150g/m^. Efter påföringen belastades provbitama med ca lOOkPa som tryck. Vid uthärd-
ningen under tryckfasen användes en laboratoriepress där temperaturen i pressplattoma 
uppgick till 70°C. 

Provkroppama vacuum-Ztryckimpregnerades med vatten i 45 minuter (15 minuter vacuum + 
30 minuter 600 kPa övertryck) varefter MRI-bilder togs under uttorkningen det första dygnet. 
Tidpunkterna för mätning blev efter 3, 8, 13, 18 och 23 timmar.MRI-bildema sparades på 
dator för okulär utvärdering. Förhoppningen var att limfogen skulle spricka under torknings
förloppet. 

2.4 Uppfuktning/uttorkning/kokning 
Här var de fyra lamellemas dimensioner axiellt 9 mm, radiellt 5 mm samt tangentiellt ca 
1.5 mm. I försöket användes karbamid-, melamin- och fenolresorcinollim. Påförd limmängd 
var ca 100-150g/m". Här användes laboratoriepressen med pressplattor uppvärmda till 70°C 
samtidigt som lamellerna belastades med ca lOOkPa som presstryck. 

Provbitama utsattes sedan för uppfuktning och uttorkning. Uppfuktning skedde inne i MRI 
utmstningen de första fyra dygnen med påföljande uttorkning i ugn. Därefter kokades prov
kroppama i vatten under 4 timmar. Fuktbelastningsschemat som användes framgår enligt 
tabell 5 nedan: 

Tabell 5. Fuktbelastningsschema i försök 4. 
Behandling Tid Temperatur 
Vattenbad 48 timmar 22 °C 
Torkning 48 timmar ca 40 °C 
Vattenbad 48 timmar 22 °C 
Torkning 48 timmar ca 40 °C 
Kokning 4 timmar 90 °C 

Mätningar gjordes efter 4 och 56 timmar samt efter kokning. De sparades därefter på dator för 
utvärdering. 

2.5 Övriga försök 
Ytterligare två enkla försök genomfördes. 

• Våtlimning, där förhoppningen skulle vara att uttorkningsförloppet skulle följas för att 
eventuellt se områden där limmet inte fungerade. Provkroppen var här av samma dimen
sioner som ovan med 5 mm tangentiell dimension med endast en limfog av polyuretanlim. 
Fogen limmades i träets våta tillstånd 

• Limning av ek och fumsplint, där förhoppningen var att de olika träslagens olika morfolo
gi och fysikaliska egenskaper skulle resultera i iakttagbara limbrott. Provkroppen var av 
samma dimension som vid våtlimningsförsöket. Efter limningen med melaminlim 
vacuum-Ztryckimpregnerades provkroppen med vatten. 

11 



3 Resultat 
3.1 Cyklisk uppfuktning/uttorkning - försök 1 
Vid varje mätning togs 6-8 tvådimensionella bilder med en upplösning av c:a 80 | im i prov
kroppens tvärsnitt. 

Vid den första mätningen (efter 4 timmar) får man en skarp kontrast mellan provkroppen och 
omgivande vattnet. Det syns att vatten har trängt in i limfogen med PVAc-lim, men vatten har 
även trängt in i sommarveden och i provkroppens ändar i longitudinell riktning. Troligen 
absorberas vattnet av polyvinylalkoholen. 

Efter andra mätningen (24 timmar) visar det sig att det har trängt in ännu mer vatten i lim-
fogen med PVAc-Iim. På enskilda platser har limmet redan släppt men fogen håller fort
farande ihop. I det tangentiella snittet syns att vatten nu har trängt in i hela limfogen av 
PVAc-lim. Det syns även att vatten trängt in från sidorna i radiell riktning och lagrats lite här 
och var. 

Efter tredje mätningen (48 timmar) har vattnet i sommarveden nått provkroppens mitt. I 
tvärsnittet syns att de vattenpåverkade områdena som limfogen av PVAc-lim och sommar
veden blir bredare. Limfogen med PVAc-lim har troligen separerats från resten av 
provkroppen. 

Efter fjärde mätningen (96 timmar) kan det konstateras att lamellen limmad med PVAc-lim 
helt lossnat. Provkroppen har tagit in mer vatten i sommarveden och från sidorna. 

Efter femte mätningen (132 timmar) har vårveden fyllts med vatten vid provkroppens ytor. 
Vårveden framträder t.o.m. ljusare än vattnet omkring provkroppen. Limfogama av härdande 
PVAc- samt polyuretanlim är fortfarande svarta, vilket tyder på att de inte är upplösta av 
vatten och är därmed fortfarande intakta. Vattnet i sommarveden framträder med samma 
ljusstyrka som vattnet omkring provkroppen. 

Som exempel på hur bilderna framträder visas bilden efter 48 timmar. I bilden är gråskalan 
vald så att ljusa områden innehåller mer vatten än mörka områden. 

12 



Bild 1. Bild efter 48 timmar i försök 1. 

3.2 Cyklisk uppfuktning/uttorkning - försök 2 
Bild 2 visar de radiella snitten taget efter 56 timmars doppning i vatten i försök 2. Här är 
gråskalan inverterad jämfört med i försök 2 pga. datakompression vid bildlagringen. Således 
innehåller mörka områden mer vatten än ljusa områden. 

KHZ KHZ_ KHZ 

KHZ KHZ 

Bild 2. Radiella snitt efter 56 timmars doppning i vatten. 
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I bild 2 ser man hur vatten går in i träet med tiden.Man ser även att vatten ansamlats i gräns
skiktet mellan limfogen av karbamidlim, fogen längst till vänster i bildema, och det omgivan
de träet. De övriga limfogama ser mer homogena ut. Vid efterföljande konditionering sprack 
limfogen med karbamidlim upp på sidan. Det måste anses överraskande att limfog med ett 
karbamidlim redan efter 56 timmars nedsänkning i vatten visar tecken på att ge vika. 

3.3 Vacuum-Ztryckimpregnering 
Bild 3 visar ett av de radiella snitten efter 3, 8, 13, 18 och 23 timmars torkning i försök 3. 
Gråskalan är även här densamma som i försök 2 d v s mörka områden innehåller mer vatten. 

r 

Bild 3. Radiellt snitt efter 3, 8, 13, 18 och 23 timmar. 

I bild 3 ser man hur bilden blir ljusare och ljusare allt eftersom vattnet avgår ut provkroppen. 
Bägge limfogama är fortfarande intakta. Däremot hade fogen med melaminlim öppnats något 
när provkroppen torkats ner till 12 % efter två dygn. Detta borde ha visat sig i en MRI-bild 
efter en upprepad tryckimpregnering. 

3.4 Uppfuktning/uttorkning/kokning 
Bild 4 visar ett av de radiella snitten efter 6 timmars kokning. Mörka områden innehåller mer 
vatten än ljusa områden. 
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Bild 4. Radiellt snitt efter 6 timmars kokning I försök 4. 

I bild 4 verkar samtliga limfogar fortfarande intakta. I den översta högra limfogen av karba
midlim verkar formen på fogen göra att man kan misstänka att den är på väg att ge vika 
eftersom vatten ansamlats i omgivande trä. Detta visade sig också vara fallet vid uttorkningen 
i mmsklimat efter genomfört försök. 

Det mest intressanta i bild 4 är faktiskt den våta "pricken" en kort sträcka in från vänster i den 
mittersta limfogen av melaminlim. Detta våta område fortsatte vara våtare än omgivningen 
även under påföljande uttorkning. När sedan provkroppen konditionerats i 48 timmar i mms
klimat hade limfogen öppnat sig fram till precis denna punkt. Vid påföljande öppning av hela 
limfogen visade det sig att det fanns ett ytterst tunt spår av brist i påfört lim vid den positio
nen. Det verkar som om vatten transporterats in i längs detta spår, anrikats i omgivande trä 
och orsakat brott i limfogen. 

3.5 Övriga försök 
Resultaten i de övriga försöken var nedslående. I våtlimningsförsöket gick uttorkningsför
loppet så snabbt att limfogens eventuella brott inte hann iakttas innan bilden försvann. Vad 
gäller limningen av ek och furusplint hade inte tillräckligt vatten kommit in i eken under 
impregneringen varför inga användbara bilder erhölls. 
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4 Diskussion och slutsatser 
• Trä tar först och främst upp vatten i sommarveden och det sker från provkroppens ändar. 

Det tar c:a 48 timmar för vattnet att nå provkroppens mitt. 

• Vårved börjar inte ta upp vatten på allvar förrän efter vattenbadet i hög temperatur. Till 
slut har vårveden tagit upp mycket mer vatten än sommarveden beroende på att cellumen 
är större hos vårveden. 

• PVAc-lim börjar lösas upp av vatten inom 4 timmar och delaminerar spontant inom 48 
timmar. Förloppet går utmärkt att följa i MRI-utrustningen. Det borde således vara möjligt 
att klassificera olika PVAc-lims vatten beständighet med MRI. 

• För karbamidlim verkar vatten tränga in i träet som omger limfogen och senare resultera i 
brott. Således verkar upprepad doppning/torkning kunna inbördes åtskilja karbamidlims 
beständighet. Det verkar som om det behövs minst två uppfuktnings-/ uttorkningscykler 
för att kunna urskilja detta med MRI varvid bilder tas i slutet av första uppfuktningen och 
sedan kontinuerligt följs under den andra uppfuktningen. 

• Tryckimpregnering av vatten för beständighetsprovning med mätningar under första 
torkningsförloppet fungerade inte som tänkt. Man behöver precis som vid upprepad 
doppning/torkning utföra minst två tryckimpregneringar med mellanliggande torkning t i l l 
låg fuktkvot. Bilderna ska sannolikt tas direkt efter andra impregneringen. Då fmns 
kanske möjlighet att urskilja karbamid-, melamin- och recorcinollimmens beständighet i 
tre klasser. 

• Det verkar som om ett spår i påfört lim eller andra små missar i limpåföringen kan gene
rera fuktvandringsvägar in i limfogen som senare resulterar i brott. 

• Våtlimningsförsöket misslyckades men ett förslag till intressant försök är att man limmar 
en våt lamell mot en torr lamell varvid man borde kunna utvärdera om vattnet vandrar 
genom limfogen in i den torra lamellen 

• Det är tveksamt om den valda metoden med att limma "kärasida mot kärasida" är 
tillfyllest. Provkropparaa är små och den resulterande svällningen/krympningen kan lokalt 
bli väldigt liten. Ett förslag är att limma "kärasida mot radiell sida" för att få större lokala 
deformationer. 
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Bilaga 1 
Beskrivning av MRI 
Magnetic resonance imaging (MRI) utnyttjas sedan 1973 för medicinsk diagnostisering 
(Lauterbur (1973), Kumar et al (1975)). MRI ger en bild av spindensiteten i objektet och har 
en upplösning på ~ 1 x 1 x 1 mm^ vilket är jämförbart med upplösningen för en röntgen-
tomograf. Genom att minska provobjektets volym kan dock en högre upplösning erhållas 
<0,1 X 0,1 X 0,1 mm"̂  och denna imagingmetod har benämnts microimaging. En grund
läggande beskrivning av MRI och i synnerhet microimaging ges av Callagan (1993). 

Trots den förbättrade upplösning som microimaging medför är upplösningen betydligt grövre 
i jämförelse med elektronmikroskop. Den stora fördel som mikroimaging har framför andra 
metoder är att det är en oförstörande metod, att man kan studera dynamiska processer i levan
de system samt att metoden är känslig för rotations- och translationsrörelse. 

I rapporten undersöks olika limmers vattenbeständighet genom att studera vattenhalten i 
limmade prov kroppar. I denna typ undersökningar är det på grund av relaxationseffekter 
enbart protonerna i vattnet som bidrar till den spinndensitetsprofil man observerar och man 
kan således se hur vattnet transporteras in i och ut ur provkroppen vid uppfuktnings- respek
tive torkningsprocesser. Resultatet är ett tvådimensionellt plan med intensitet uttryckt i en 
gråskala som anger hur mycket vatten som finns i provet. 

Förutsättningen för att få en bild av spindensiteten i en viss punkt i objektet är att man kan 
skilja mellan spin i olika delar av provet. Detta uppnås genom att man applicerar magnetiska 
fältgradienter i olika riktningar över provet. Resonansfrekvensen kommer att påverkas av 
dessa gradienter och den rumsberoende resonansfrekvensen ges av 

co{r) = '^, + ')G-r (1) 

där G betecknar magnetfältsgradienten och r är spinnkoordinaten. Gradientpulsen skapar ett 
betydligt svagare fält än det statiska Bo fältet vilket innebär att den enda komponent som ger 
bidrag till resonansfrekvensen är den som är parallell med det statiska fältet. Detta samband 
ligger till grund for MRI som metod och genom ett intelligent val av gradienter kan man 
rekonstruera en bild av spindensiteten i objektet. 

Den pulssekvens som använts kallas Fourier Imaging och är schematiskt beskriven i figur 1.1 
denna metod tittar man på den tvådimensionella spindensiteten inom en tunn skiva i provet. 

Skivans tjocklek bestäms av den selektiva 90°-pulsen och som i detta fall är en modifierad 
sinc-puls. Den selektiva pulsen exiterar endast spinn inom ett väl definierat frekvensband och 
genom att lägga på en gradient över provet kan detta frekvensband relateras till en utvald 
skiva i planet. 
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Figur 1. Två dimensionell Fourier Imaging (Fl) spin eko pulssekvens och data processning 
vid full echo sampling. Den negativa inledande läsgradienten förskjuter signalekot och 
"negativa tider " kan samplas. 

Genom att samla in FEDien (Free Induction Decay) i närvaro av en s.k. läsgradient Gx kan 
man erhålla signal från olika punkter längs en linje i k-rummet. Man kan variera positionen 
för denna linje genom att lägga på en fasgradient Gy en tid innan uppsamlingen av FID:en. 
Fasgradienten leder till en fasmodulerad signal där fasmoduleringen beror på volymelemen
tets position efter y-axeln. Medelvärdet av signalen över skivan kan beskrivas av uttrycket 

oo oo 

S\k^,k^^= j j/7(x,;^)exp i2n\k-\-ky}!^ dxdy (2) 

där kx och ky ges av (27t)"'7Gxtx och (27:) '7Gyty. S(kx,ky) som alltså är den tvådimensionella 
Fourier-transformen av spinn-densitets funktionen över ytan p(x,y). Genom att utnyttja den 
inversa Fouriertransformen kan man återskapa spinn-densitets funktionen utifrån den 
uppsamlade signalen. 

p\x,y)= S k^,k^ &xp -UTT k^x + k^y dk^dk (3) 

För att återge hela planet måste s.k. "full-echo-sampling" utnyttjas vilket illustreras i f igur l . 
medan man varierar fasgradienten mellan ett positivt och ett negativt maxvärde där tiden 
under vilken gradienten är påslagen hålls konstant, s.k. "spin warp imaging". 

Aktuella experiment utfördes med TR = 1000 ms och TE = 15 ms (se figurl) . De resulterande 
bilderna består av 512x512 pixels och deras gråskala är representativ för vattenhalten för olika 
positioner inom skivan man betraktar. Tjockleken på skivorna var 1 mm och storleken på 
bilderna var i storleksordningen 20 x 20 mm. 
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