
D ) l D 

Owe Lindgren 

Användning 
datortomografi 

bildbehandling för 
f uktsorption i trämaterial 

Utilization of Computed Axial Tomography 
and Digital Image Processing for Studies 

of Moisture Sorption into Wood 

Trätek 
rUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNI 



Owe Lindgren 

Användning av datortomografi och bildbehandling för studium av fuktsorption i 
trämaterial (BFR anslag 870045-7) 
Utilization of Computed Axial Tomography and Digital Image Processing for Studies of 
Moisture Sorption into Wood 

Trätek, Rapport I 9109063 

ISSN 1102-1071 
ISRN TRÄTEK-R--91/063--SE 

Nyckelord 

computed axial tomography 
digital image processing 
moisture 
sorption 
wood 

Skellefteå september 1991 



Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
I eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 
for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order together 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is acknowledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig trä-
bearbetande industri), träfiberskivor, spånskivor 
och plywood. Ett avtal om forskning och utveck
ling mellan industrin och Nutek utgör grunden för 
verksamheten som utförs med egna, samverkande 
och externa resurser. Trätek har forskningsenhe
ter, förutom i Stockholm, även i Jönköping och 
Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Re
search serves the five branches of the industry: 
sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous
es, furniture and other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. A research 
and development agreement between the industry 
and the Swedish National Boardfor Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute's activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Apart from Stockholm, re
search units are also located in Jönköping and 
Skellefteå. 



INNEHÅLL 

Förord 2 

1. SAMMANFATTNING 3 

2. BAKGRUND 4 

3. UTFÖRT ARBETE 5 
3.1 Litteraturstudie 5 

3.1.1 Ändamål med litteraturstudien 5 
3.1.2 Introduktion 5 
3.1.3 Mätmetoder 6 

3.1.3.1 Konstant fuktgradient 6 
3.1.3.2 Ej konstant fuktgradient 7 

3.1.4 Diffusionskonstanter 7 
3.2 Förförsök 8 

3.2.1 Uppfuktning - konditioneringsförlopp 8 
3.2.2 Uppfuktning - fritt vatten 11 

3.3 Huvudförsök 14 
3.3.1 Trä i kontakt med vattenånga 14 

3.3.1.1 Provmaterial 14 
3.3.1.2 Uppfuktning - konditioneringsförlopp 16 
3.3.1.3 Beskrivning av mätmetod 16 
3.3.1.4 Resultat 21 

3.3.1.4.1 Furu 22 
3.3.1.4.2 Gran 33 

3.3.2 Trä i kontakt med flytande vatten 43 
3.3.2.1 Provmaterial 43 
3.3.2.2 Uppfuktning - tomograferingar 44 
3.3.2.3 Beskrivning av mätmetod 45 
3.3.2.4 Resultat 45 

3.3.2.4.1 Furu 46 
3.3.2.4.2 Gran 57 

4. KOMMENTARER - FÖRSLAG T I L L FORTSATT ARBETE 62 

5. REFERENSLITTERATUR 64 

6. SUMMARY 65 



FORORD 

Målet med det arbete som här avrapporteras har varit att studera hur fukt 
tränger in och fördelar sig i obehandlat trämaterial och att därefter eventuellt 
försöka utveckla någon form av empirisk modell härför. Under försöken har 
fukten befunnit sig i både ångfas och flytande fas. Arbetet har finansierats av 
Statens Råd för Byggnadsforskning (BFR), kompetensutvecklingsmedel för 
Träteks Skellefteåenhet samt styrgrupp 5-Tråmaterial ur Träteks ramprogram. 

Efter diskussioner med medlemmar i referensgruppen har vi bedömt att 
empiriska samband inte är intressanta att redovisa. Arbetet har sitt största 
värde som katalog över referensmätningar mot vilka teoretiska modeller kan 
verifieras. Ett tack framförs till projektets referenspersoner: 

Henrik Lindberg 
Ingvar Johansson 
Julius Boutelje 
Ove Söderström 
Tom Morén 
Johan Claesson 

Institut 
Högskolan i Luleå 
Trätek 
SLU 
Trätek 
Högskolan i Luleå 
Lunds Tekn. Högskola 

Institution, ort 
Institutionen i Skellefteå 
Stockholm 
Uppsala 
Stockholm 
Institutionen i Skellefteå 
Inst. för byggnadsmaterial 

För hjälp med genomförandet av alla mätningar riktas ett varmt tack till: 

Stig Grundberg 
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Märta Pettersson 
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Skellefteå Lasarett 
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QH 
Skellefteå 
Skellefteå 
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Owe Lindgren 



1. SAMMANFATTNING 

Projektet har haft som mål att studera hur fukt tränger in och fördelar sig inuti 
obehandlat trämaterial. De träslag som använts är furu och gran - både 
kärnved och splintved. Därvid har vattnets inträngning (axiellt. radiellt och 
tangentiellt) följts genom att mäta upp fuktkvotsskillnaden relativt en referens
nivå med hjälp av datortomograf och bilddator med kända tidsintervall. Under 
försöken har dessutom vattnet befunnit sig i både ångfas och fast fas. Således 
har resultatet i första fallet blivit fuktkvotskurvor som utjämnas till en 
slutfuktkvotsnivå under fibermättnadspunkten i ett konditioneringsförlopp. I det 
andra fallet fås kurvor där fuktkvoten närmast ytan kan ligga klart över 
fibermättnadspunkten och ibland överstiga 100%. Dessutom kan en 
"fuktkvotsplatå" vid ca 50-75% som vandrar inåt i materialet iakttas. 
Ursprungligen avsågs att försöka utveckla någon form av empirisk modell 
härför. Referenspersonerna anser dock att empiriska samband inte är 
intressanta att redovisa. Arbetet har sitt största värde som referensmätningar 
mot vilka teoretiska modeller kan verifieras. Referensmätningarna finns 
lagrade på disketter som kan rekvireras från Träteks Skellefteåenhet. I 
projektet återstår att utvärdera inträngningen av fritt vatten i grankärnved 
radiellt och tangentiellt som kommer att utföras under 1992. 

Resultaten kan sammanfattas enligt: 

- Inträngning av fukt i trä sker snabbast axiellt. Den radiella och tangentiella 
inträngningen under konditionering kan inte särskiljas statistiskt. Däremot 
skiljer sig kurvornas form i samtliga fall från varandra. Detta förklaras 
av olika fysikaliska/morfologiska förutsättningar som styr uppfuktningen i 
träets tre riktningar. 

- Inträngning av fukt i kärnved går saktare än inträngning i splintved under 
konditionering på så sätt att fuktkvotsnivåerna är högre vid motsvarande 
tidpunkt och position för splintved. Efter 1,5 vecka är dock fuktkvotsnivån 
tillräckligt hög för att rötangrepp ska kunna ske i kärnveden. Se 
kommentarer sid 34. 

- Inträngning av flytande vatten går i samtliga fall mycket snabbt de första 
5 -20 millimetrarna in i träet. Inträngningen sker även här snabbast axiellt. 
Kärnvedsbildning innebär att de höga fuktkvoterna inte går så långt in i 
trämaterialet vilket kan förklaras med poraspiration, extraktiver m m. 

De uppmätta kurvornas form stämmer inte med de kurvor som man 
förväntar sig teoretiskt för konditioneringsförlopp. Konditioneringsförlopp 
för fuktsorption beräknade efter Ficks lagar överensstämmer således inte 
med funna resultat. 

- De uppmätta kurvornas form stämmer inte heller med de kurvor man 
förväntat sig för trä i kontakt med fritt vatten. Bl a kan man se en "fuktkvots
platå" vid ca 50-75% som vandrar inåt i materialet. Uppkomsten av denna 
platå återstår fortfarande att förklara. 

- Sorptionen går allmänt sett saktare i gran än i furu. Kurvornas form 
stämmer dock väl överens med varandra. Skillnaderna kan eventuellt 
förklaras med färre märgstrålar och färre porer. 



2. BAKGRUND 

Trä är ett biologiskt material som av naturen konstruerats för att hålla uppe 
och försörja trädkronan med näring och vatten. Veden är uppbyggd av 
polymerkedjor och blir genom sin kemiska struktur hygroskopisk. Avsevärda 
mängder vatten kan tas upp - i ett rått material kan en fuktkvot på upp till 200% 
uppmätas. 

Vatten kan tillföras trämaterial både i form av vattenånga och som fritt 
(flytande) vatten. I det första fallet kan uppfuktningen kallas konditionering och 
sker vid olika temperatur och relativ luftfuktighet {f{^ varvid en diffusion av 
vatten kan ske in i trämaterialet. I det andra fallet kallas uppfuktningsförloppet 
ibland kapillärsugning, vilket inte kan anses helt tillfyllest då förloppet består 
av kapillärsugning, kapillärkondensation och diffusion. 

De undersökningar som finns redovisade i litteraturen hänför sig nästan 
uteslutande till konditioneringsförlopp uppmätta på hela provkroppar. Orsaken 
kan vara att det är relativt lätt att genomföra mätningarna och att teoretiska 
modeller kan tas fram relativt enkelt för diffusion. Så är inte fallet för 
kapillärsugning då mätmetoderna uppvisar stora brister. Man vet inte var 
vattnet tar vägen och mätnoggrannheten är svårbestämd. Dessutom måste 
modellerna innefatta tre olika typer av fuktvandring, vilket komplicerar det 
teoretiska modellbyggandet. 

Genom att använda datortomografi i kombination med digital bildbehandling 
får man tillgång till ny information. Genom att utnyttja den vid Trätek 
utvecklade oförstörande mätmetoden får man veta hur mycket vatten som 
vandrat in på godtycklig plats i materialet. Dessutom kan man även mäta höga 
fuktkvoter med god precision. 

Arbetet har därför inriktats på att genomföra ett antal uppfuktningsförlopp -
både konditionering och kapillärsugning - och utvärdera hur den tillförda 
vattenmängden fördelar sig inuti materialet. Detta har skett i trämaterialets tre 
riktningar axiellt, radiellt och tangentiellt. Resultatet har blivit fuktkvotskurvor i 
ett konditioneringsförlopp som utjämnas till en slutfuktkvotsnivå under 
fibermättnadspunkten, samt kurvor från ett kapillärsugningsförlopp där 
fuktkvoten närmast ytan kan ligga klart över fibermättnadspunkten och ibland 
överstiger 100%. Den resulterande datamängden är ca 6 MB fuktkvoter och 
kan rekvireras på disketter. 



3. UTFÖRT ARBETE 

3.1 LITTERATURSTUDIE 

3.1.1 Ändamål med litteraturstudien 

Litteraturstudien ingick som delundersökning i projektet för att undersöka hur 
långt forskningen hunnit inom sorptionsområdet, vilka mätmetoder som 
används samt att införskaffa kunskap om beteckningar, teorier m m. 
Datasökningen har utförts i databasen Forest med användning av sökorden 
moisture distribution, moisture movement, drying theory, permeability, 
penetrability, physical properties, diffusion, sorption samt wicking. Sökningen 
gav vid söknings-tillfället ca 30 användbara artiklar. 

3.1.2 Introduktion 

Trä är ett biologiskt material. Vedens uppgift är att hålla uppe och försörja 
trädkronan med näring och vatten. Veden har flera specifika drag som gynnar 
ovannämnda funktion. Veden är uppbyggd av polymerkedjor som hålls 
samman med vätebindningar. Delar av veden har hög kristallinitet medan 
andra är amorfa. Veden innehåller dessutom tvärbundna strukturer. Liksom i 
alla polymera material har veden en viss fri volym, som beror på struktur, 
tillstånd och temperatur. Veden i alla träd har en densitet på ca 1500 kg/m3. 
Matehalet har dock en densitet som är mycket lägre - mellan 100-1200 kg/m^. 
Den låga densiteten i torrt tillstånd beror på porositeten hos materialet, vilken 
kan variera mellan 20 och 90%. 

Materialet blir genom sin kemiska uppbyggnad och struktur hygroskopiskt. I 
den porösa trästrukturen kan avsevärda mängder vatten tas upp. Nyfällt rått 
material kan ha en fuktkvot på upp till 200% då även porerna är fyllda. Vatten i 
trämaterial kan befinna sig i tre olika tillstånd; bundet vatten, vattenånga och 
fritt vatten. 

- Bundet vatten 

Det vatten som finns i själva veden kallas bundet vatten. Vattnet kan bindas 
på olika sätt i veden - dock inte i den kristallina delen. I de amorfa områdena 
fungerar vattnet som mjukgörare mellan polymerkedjorna. I alla polymera 
material kan också anhopningar av vatten befinna sig i mikrohålrum, där 
molekylkedjorna av en eller annan orsak inte har uppnått maximal 
packningsgrad. Detta föranleder hos polymerer uppkomst av S-formade 
kurvor när mängden upptaget vatten plottas mot roten ur tiden. Dessa 
anhopningar av vatten deltar inte gärna i diffusionsprocessen. Enligt Tong 
(1986) har man funnit att vatten slutar diffundera när fuktkvoten är lägre än 
6%. Diffusionen av bundet vatten är en aktiverad process, där 
aktiveringsenergin är möjlig att ta ut ur det Arrheniusuttryck som bestämmer 
diffusionskoefficienten. Aktiveringsenergin är beroende av den 
aktiveringsvolym som finns till förfogande; energin minskar med minskande 
volym; processen är således temperaturberoende. 

Förhållandet medför dock vissa svårigheter då aktiverade processer alltid 
konkurrerar med varandra, varvid den process som ger största bidraget till 
minskningen i Gibbs fria energi också kommer att vara bestämmande för 



vattendiffusionen. Polymerkedjornas relaxation ur de spänningar som uppstår 
vid krympningen under torkning eller svällningen under uppfuktning är en 
annan aktiverad process som konkurrerar med diffusionen. 

Det bundna vattnets mängd ökar till en gräns som brukar kallas fibermättnads
punkten och ligger mellan 25 och 30%. Denna gräns är i jämvikt med en 
relativ luftfuktighet nära 100%. 

- Vattenånga 

Under fibermättnadspunkten finns i trämaterialet också vattenånga i porerna i 
jämvikt med den relativa luftfuktigheten. Drivkraften för ångtransporten är en 
tryckgradient vid högre koncentrationer, medan drivkraften vid lägre 
koncentrationer även i porerna kommer från aktiverade processer. Flödena 
som uppkommer vid denna aktiverade process brukar benämnas glidflöde 
eller Knudsenflöde. 

På grund av komplexiteten och variabiliteten hos trämaterial brukar de flesta 
forskningsresultat bygga på en sammanslagning av diffusionen av vatten i 
ångfas och bundet vatten med användning av Fick s lagar till beräkningarna 
(Morén 1987). 

- Fritt vatten 

Över fibermättnadspunkten finns bundet vatten, vattenånga och fritt vatten i 
trämaterialet. Det bundna vattnets bidrag till vattenrörelserna anses så liten att 
det försummas. Fritt vatten diffunderar som följd av tryckskillnader. Utöver 
tryckskillnader som verkar globalt på hela materialet, uppstår tryckskillnader 
lokalt på grund av olika dimensioner på hålen i celler och cellväggar, vilket lätt 
ger upphov till koncentrationsskillnader. Dessa kan bli så stora att cellväggar 
kollapsar vid torkning (Siau 1983 ). 

3.1.3 Mätmetoder 

Det finns ett antal mätmetoder som används vid bestämning av vatten
diffusionen i trä. Dessutom finns metoder för bestämning av parametrar som 
har betydelse för fuktrörelser i trä t ex permeabilitet och osmos. 

Mätmetoderna för fuktdiffusion kan indelas i två huvudmetoder: 
- steady-state (konstant fuktgradient) 
- unsteady-state (tidsvariant fuktgradient) 

3.1.3.1 Konstant fuktgradient 

Den vanligaste mätmetoden som utnyttjar konstant fuktgradient är 
koppmetoden. Den används för att studera transport av bundet vatten och 
vattenånga i trä, målat eller på annat sätt ytbehandlat trä, träfiberskivor och 
andra material. 

Provet sätts här in som mellanvägg mellan två kamrar, där varje kammare 
håller konstant relativ luftfuktighet. Normalt sett tillgår detta på så sätt att det 
sidtätade trämaterialet monteras som ett lock på en behållare som innehåller 
en plastkopp med en mättad saltlösning ( ger konstant relativ luftfuktighet). 



Hela anordningen sätts sedan in i en konditioneringskammare med konstant 
temperatur och yttre relativ luftfuktighet. Denna yttre relativa luftfuktighet och 
temperatur kan sedan ändras mellan försöken och vi erhåller en halv-
dynamisk metod. 

Metoden tillgår sedan praktiskt så att provmaterialets vikt vägs med jämna 
tidsintervall tills dess viktökningen avstannat. Med hjälp av Ficks första lag kan 
sedan diffusionskoefficienten bestämmas. 

Metoden är standardiserad enligt SS 021582, BS 3177:1959 m fl. 

En variant på koppmetoden använder en varm och en kall sida på 
trämaterialet. Den kalla sidan behålles oftast vid konstant temperatur och 
relativ luftfuktighet medan temperaturen på den andra sidan varieras 
tillsammans med fuktkvoten. Temperaturen på den kalla sidan mäts med 
termoelement medan den relativ luftfuktigheten på den varma sidan bestäms 
med våttemperatur. Om vikten på den kalla sidan ökar motsvarar detta ett 
negativt flöde, alltså en nettodiffusion från den varma till den kalla sidan. Siau 
et al (1985) och Avramides et al (1987) har använt metoden för att ta fram 
modeller både enligt ovan men även för modeller där kemisk potential har 
använts. 

3.1.3.2 Ej konstant fuktgradient 

Metoden innebär att viktförändringen från ett jämviktsklimat till ett annat 
registreras på en provkropp som yttätats på fyra sidor. Mätningen blir då 
endimensionell; fuktgradienten utvecklas i en av träets tre riktningar åt 
gången. Försök har även gjorts för mätningar över fibermättnadspunkten. 
Man har dessutom försökt väga utsnittade provbitar och att använda röntgen 
för att studera fuktutbredningen i provet. 

Diffusionskonstanten bestäms som en korttidslösning av Ficks andra lag, där 
en kurva visande en normaliserad viktökning plottas mot roten ur tiden. 
Diffusionskonstanten kan grafiskt enklast beräknas som lutningen i 
diagrammet. 

Ekvationerna tar inte hänsyn till ytmotståndet. Forskare emellan diskuteras 
huruvida något ytmotstånd finns eller inte. Skulle ett sådant motstånd finnas 
kan inte små, tunna provbitar användas för bestämning av 
diffusionskonstanten 

Nämnas bör att diffusion enligt Ficks andra lag innebär att fuktfördelningen 
inuti trämaterialet är matematiskt sett strängt avtagande, dvs t ex kurvorna är 
av formen e"^. Huruvida detta stämmer med verkligheten återstår fortfarande 
att se. 

3.1.4 Diffusionskonstanter 

Diffusionskonstanten för bundet vatten längs fibrerna brukar anges till 
50 * 10-''2 m2 / s. De radiella och tangentiella konstanterna är mindre och det 
bör påpekas att stora variationer förekommer. 



3.2 Förförsök 

3.2.1 Uppfuktning - konditioneringsföriopp 

- Provmaterial, uppfuktning och tomograferingar 

Som utgångsmaterial användes furusplintved som hade dimensionerna 
30 X 30 mm (tvärsnitt) x 150 mm. 3 st provbitar tillverkades enligt figur 1 och 
ändtätades med alkydfärg och silikon på samtliga sidor utom en. 

Figur 1. Provbitar till förförsök 1. Av figuren framgår att I svarar mot radiell 
inträngning, II svarar mot tangentiell inträngning och III svarar mot 
axiell inträngning av vatten. 

Efter tillverkningen konditionerades materialet i klimatkammare i 21 OC, 65% 
relativ luftfuktighet vilket motsvarar ca 12% fuktkvot. Efter transport till 
röntgenavdelningen tomograferades materialet enligt nedan. Därefter 
konditionerades materialet i en låda innehållande en luftfuktare som under 
uppfuktningsförloppet visade 21 OC, 85-90 % relativ luftfuktighet vilket 
uppmättes med en Fluke luftfuktighetsmätare. Därvid bör fuktkvoten stiga ca 
6-8 % under uppfuktningen. 

Provbitarna tomograferades efter 2, 24, 48,72,120 och 168 timmars 
uppfuktning. De monterades då i ett 190 mm diameters plexiglasrör omgivna 
av PE-granulat. Provbit I och II enligt ovan tomograferades samtidigt och mitt i 
respektive provbit. Positionen bestämdes med hjälp av sk scoutviews dvs man 
utnyttjar en digital planröntgenbild där bl a avstånd kan mätas. Här mättes 
provbitarnas längd och bilden positionerades till halva längden. 
Mätnoggrannheten kan antas vara +/- 0,5 mm. Provbit III tomograferades för 
sig 3, 5, 7, 9, 11, 15 och 20 mm in i biten från ena änden. Scanpositionen 
bestämdes även här med scoutviewteknik. 

Provbit I och II scannades med en scanbredd av 10 mm. Provbit III scannades 
med en scanbredd av 1,5 mm t o m positionen 9 mm in i provbiten. Därefter 
valdes 10 mm scanbredd till positionen 21 mm. 

Tomografens inställning var 120 kV, 70 mA, 8 s. "Detail"algoritmen användes 
för bildrekonstmktion. Bilden visades i 512 x 512 matris med en 
rekonstruerad diameter av 9,6 cm vilket ger en pixelstoriek av 0,1875 mm. 



- Mätningar i datortomograf. 

I tomografen mättes i provbit III medelvärdet av densiteten över hela tvärsnittet 
för samtliga snitt vid respektive tomograferingstillfälle. Scannets position i 
längsled anger då inträngningen i mm i diagrammet nedan (figur 2). 

För provbit I och II blev situationen annorlunda. Först mättes ytan av 
provbitarnas tvärsnitt, bredd och höjd (uttryckt i antal pixels). Därefter 
beräknades hur stora 5 rektanglar ska vara för att täcka hela tvärsnittet 
tillsammans. Rektanglarna lades in i bilderna och medeldensiteten för 
respektive rektangel mättes vid respektive mättillfälle. Därvid fås även 
automatiskt rektangelns mittposition som då i diagrammen nedan (figur 3 och 
figur 4) anger positionen för vatteninträngningen i mm. 

Fuktkvotsförändringen utgående från 12% jämviktsfuktkvot vid försökets start 
beräknades enligt Lindgren (1988) och lades in i dator för grafisk beskrivning 
av uppfuktningsförioppet. 

- Resultat 

Figur 2 visar förändringen i fuktkvot för provbit III dvs för axiell inträngning. 

AU [%] 

6 H 

4H 

• Au 2h 

• Au 24h 

• Au 48h 

• Au 72h 

• AU 120h 

• Au168h 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 2. Axiell inträngning under konditionering. 
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Figur 3 visar fuktkvotsförändringen för provbit I dvs för radiell inträngning 

Au i%] 

o 10 2 0 

I n t r ä n g n i n g [mm] 

Figur 3. Radiell inträngning under konditionering. 

• Au 2h 

• Au 24h 

• Au 48h 

O Au 72h 

• Au 120h 

• A u i e S h 

3 0 

Figur 4 visar förändringen i fuktkvot för provbit II dvs tangentiell inträngning. 

AU [%J 

I n t r ä n g n i n g [mm] 

• Au 2h 
Au 24h 

D Au 48h 
Au 72h 

U Au 120h 
• Au 168h 

Figur 4. Tangentiell inträngning under konditionering. 



De värden som i diagrammet inte syns under 0% ligger i storleksordningen 
0,2-0,4% och inom felmarginalen. 

Av diagrammen kan vi dra slutsatsen att uppfuktningen går snabbast axiellt, 
vilket också är väntat. Fuktkvotsändringen är redan efter 2 timmar signifikant. 

3.2.2 Uppfuktning - fritt vatten 

-Provmaterial 

Tre provbitar med dimensionerna 20 x 60 x 80 mm tillverkades av furusplint. 
De konditionerades före försöket till 12% fuktkvot ( 21 OC, 65% relativ 
luftfuktighet) och ändtätades på samma sätt som vid konditioneringsförloppet. 

- Mätningar i datortomograf 

Provbit 1 (för axiella mätningar av inträngningen) monterades i fantomhållare 
omgiven av polyetengranulat. Därefter tomograferades den enligt figur 5 med 
inställningen 120 kV, 70 mA , 8 s scantid. Rekonstruktionsalgoritmen var 
"Detail" och bilden rekonstruerades med en diameter av 12 cm. 
Scanpositionen bestämdes med scoutview-teknik. Scanbredden valdes till 5 
mm. Bilden sparades på tape. 

5mm 
scan 

Provbit 

PMMA-
rör 

Skruvar 

• r r r r r r r r . 

PE-granulat 

7ffTJf7fJT>>>. 

Patientbord 

Figur 5. Montering av provbit för axiell mätning. 

Efter tomograferingen tömdes PE-granulatet ut och fantomhållaren fylldes 
med vatten. Tomografibilder togs efter 20 minuter, 24, 48, 96 och 144 timmar 
och sparades på tape. Vatten omger således träbiten runt om och tränger in 
längs fiberriktningen. Alla sidor var ändtätade utom exempelvis i figur 5 den 
översta ytan. 
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Provbit 2 och 3 för mätning av radiell och tangentiell inträngning 
monterades omgiven av PE-granulat enligt figur 6. Tomograferingen gjordes 
på samma sätt som ovan med skillnaden att 10 mm scanbredd valdes. 
Tidsintervallet mellan bilderna var även de detsamma. Se figur 6. 

10 mm 
Scanbredd Provbit 

Ej tätad 
yta 

PMMA-

Skruvar 

PE~granu]. 
och sedan 
vatten 

•-rrr-r-rrm 

Patientbord 

Figur 6. Montering av provbitar för radiell och tangentiell inträngning. 

Förfarandet upprepades därefter för tangentiell inträngning av vatten. 
Samtliga bilder sparades på tape och bilderna lästes in i bilddatorn. 

Trämaterialet sväller och bilderna transformerades geometriskt på så sätt att 
de svällda tvärsnitten transformerades till att motsvara det konditionerade 
tvärsnittet. Därefter mättes densiteten i bilddatorn genom att lägga in en 
mätbox i respektive bild. Bilddatorn sparade sedan matrisen av densitets
värden. För att reducera datamängden beräknades medelvärdet av de 62 
pixels som utgjorde mätboxens bredd. Se även beskrivningen under punkt 
3.3.1.3 Beskrivning av mätmetod. Däremot medelvärdesbildades ej densitets
värdena längs mätboxens höjd, så inträngningen registrerades i steg av 
mätboxens pixelstoriek. Resultatet blev således en densitetsvektor från 
respektive mättillfälle. Därefter användes de empiriska samband som finns i 
Lindgren (1988) för att bestämma fuktkvotsförändringarna. 
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- Resultat 

I figur 7, 8 och 9 visas fuktkvotsförändringarna (utgående från 12% fuktkvot vid 
tillverkningstillfället) för axiell, radiell och tangentiell inträngning. 

Au [%] 
150 

125 H 

1 5 2 0 2 5 
I n t r ä n g n i n g [mm] 

Au 20min 
Au 24h 
Au 48h 
Au 96h 
Au144h 

Figur 7. Axiell inträngning av fritt vatten. 

Au [%] 

\ 
Au 20 min 
Au 24h 
Au 48h 
Au 96h 
Au 144h 

8 10 12 14 16 18 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 8. Radiell inträngning av fritt vatten. 
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Au [%] 

8 10 
Inträngning 

Au 20 min 
Au 24h 
Au 48h 
Au 96h 
Au 144h 

[mm] 

Figur 9. Tangentiell inträngning av fritt vatten. 

I figurerna kan man se att inträngningen går snabbast och når högre nivåer 
axiellt. Det oregelbundna mönstret vid radiell inträngning närmast ytan beror 
på relativt grova årsringar och de svårigheter tomografen har att göra korrekta 
mätningar närmast ytan. Vi kan också se att fibermättnadspunkten ( en 
fuktkvotsökning av ca 20%) passeras inom 20 minuter axiellt ca 20 mm in i 
provbiten. Motsvarande värde radiellt och tangentiellt är ca 1 mm. Detta 
resulterar i att mätningarna i huvudförsöket måste göras med tätare 
tidsintervall. Då kan även utvecklingen av fuktkvotsplatån som aldrig 
redovisats tidigare vid ca 75% fuktkvot axiellt (Au = ca 62,5%) följas. 

Den utvecklade mätmetodiken verkade således fungera och huvudförsöket 
genomfördes. 

3.3 HUVUDFÖRSÖK 

3.3.1 TRÄ I KONTAKT MED VATTENÅNGA 

3.3.1.1 Provmaterial 

Huvudförsöket avsåga följa uppfuktningen axiellt, radiellt och tangentiellt i 
trämaterial. De träslag som valdes var furu (splint- och kärnved) samt gran 
(splint- och kärnved). Allt provmaterial kom från Södermanland (Vagnhärad) 
förutom furusplintveden som kom från södra Småland. Materialet kondition-
erades i klimatrum med 21 OC, 65% relativ luftfuktighet motsvarande ca 12% 
fuktkvot i fyra månader. 

Provbitar med dimensionerna 20 x 20 x 90 mm sågades ut och ändtätades på 
fem sidor. En sida lämnades således öppen för vatteninträngning. Änd-
tätningen bestod av två lager alkydfärg med ett topplager silikon. Därefter 
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konditionerades materialet i en månad i samma klimat före 
uppfuktningsförsöken. Av figur 10, 11 och 12 framgår hur ändtätningen lagts 
samt hur scannet lagts vid tomograferingen för att mäta axiell, radiell och 
tangentiell inträngning. 

Figur 10. Provbit för axiell inträngning. 

Figur 11. Provbit för radiell inträngning. 
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111 
Figur 12. Provbit för tangentiell inträngning. 

3.3.1.2 Uppfuktningsförlopp-konditionering 

Provmaterialet fraktades upp till röntgenavdelningen på Skellefteå Lasarett 
och tomograferades omedelbart. Därefter placerades materialet i en låda av 
plywood innehållande en luftfuktare som slagits på 4 timmar tidigare. Klimatet 
i lådan avlästes med Fluke och visade 21 oc, 98 % relativ luftfuktighet med 
små variationer de första 6 dygnen. Det sjunde dygnet började vatten 
kondensera uppifrån varför lådan öppnades något. Följden av detta visade 
sig också under mätningarna på så sätt att högsta fuktkvotsnivåerna närmast 
ytorna uppmättes efter 168 timmar. Materialet tomograferades sedan efter 24, 
48, 168, 216 och 264 timmar. 

3.3.1.3 Beskrivning av mätmetod 

Provbitarna tomograferades vid varje mättillfälle i en "fantom''hållare 
bestående av PMMA (plexiglas) med en diameter av 190 mm. Hållaren fylldes 
med polyeten (PE)-granulat eftersom tomografen ger bästa mätresultat för 
cirkelrunda objekt som ej innehåller luft. Annars fås artefakter - fel - i bilderna. 

Orsaken till att scanriktningen lagts enligt figur 10, 11 och 12 är att 
datortomografen ger noggranna mätningar när tomografibilden är så grå som 
möjligt, dvs när trämaterialet upplevs homogent för tomografen. 

Vid tomograferingen körs först ett s k scoutview vilket kan liknas vid en vanlig 
planröntgenbild av trämaterialet inuti ''fantom"hållaren. Den stora skillnaden 
är emellertid att bilden är digital och man kan med hjälp av s k fönsterteknik 
med en noggrannhet av +/- 0,5 mm mäta sig fram till provbitens kanter. 
Scannets position bestäms sedan som medelvärdet av dessa mått 
(mittpunkten) och tomografen intar sedan denna position genom 
programmering för respektive provbit. 
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Tomografen kördes sedan med 120 kV, 70 mA och 8 sekunders scantid. 
Rekonstruktionsfiltret var "Detail" och bilden rekonstruerades med en diameter 
av 12 cm. Scanbredden var vid samtliga tillfällen 10 mm. 
Samtliga bilder sparades på datortape och bilderna lästes in i bilddatorn. 

Trämaterialet svällde mellan mättillfällena. Därför transformerades bilderna 
geometriskt på så sätt att de svällda tvärsnitten överensstämde med det 
konditionerade tvärsnittet. Därefter mättes densiteten i bilddatorn genom att 
en 62 pixels bred mätbox lades in i respektive bild. Höjden på mätboxen 
avgjordes av provbitens storlek. Bilddatorn sparade sedan matrisen av 
densitetsvärden. För att reducera datamängden beräknades medelvärdet av 
de 62 pixels som utgjorde mätboxens bredd. Däremot medelvärdesbiidades 
ej densitets-värdena längs mätboxens höjd, så inträngningen registrerades i 
steg av mätboxens pixelstorlek. Se figur 13. 

a1 a2 a3 a4 a5 a62 

bl b2 b62 

c l 

dl 

Figur 13. Densitetsmatris som medelvärdesbildats till vektor. 

Resultatet blev således densitetsvektorer från respektive mättillfälle. 
Vektorerna konverterades sedan från VAX/IBM till Macintosh för grafisk 
beskrivning. Figur 14 visar grafiskt hur densiteterna förändras i tiden för 
furusplint och axiell inträngning. 
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D e n s i t e t 
Ikg/m-" ] 

490 

480 

470 H 

460 H 

450 

Dans Oh 
Dens 24h 
Dens 48h 
Dens168h 
Dens 218h 
Dens 264h 

50 60 70 80 
Inträngning [mm] 

Figur 14. Densitetsgradienter under uppfuktning för axiell inträngning i 
furusplint. 

Därefter användes Lindgrens (1988) empiriska samband för att bestämma 
fuktkvotsförändringarna. Sambanden utgår från att trämaterialets 
volymssvällning är 11-12% när det når en tibermättnadspunkt av 30%. 
Enkelt uttryckt kan man säga att en ökning av 2 - 2,5 kg/m3 svarar mot en 
fuktkvotsökning av 1 %. Figur 15 visar hur fuktkvoten ändrats för motsvarande 
provbit som i figur 14. 
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AU [%] 

• Au 24h 
• Au 48h 

• Au 168h 

o Au216h 
• Au 264h 

Inträngning [mm] 

Figur 15. Fuktkvotsförändring under uppfuktning för axiell inträngning i 
furusplint. 

Av figuren framgår att fuktkvoten kan variera kraftigt från en pixel till en annan 
eller med ett individuellt avstånd av 0,2 mm. Tidigare har det visats att 
tomografen inte har särskilt god noggrannhet vid mätningar från en pixel till en 
annan. Därför har kurvan i figur 15 jämnats ut - smoothing - på så sätt att man 
beräknar medelvärdet av vektorns 15 första fuktkvoter (vektorcell 1-15) och 
placerar in medelvärdet i vektorns cell nr 7. Därefter beräknas medelvärdet av 
vektorns fuktkvoter i cellerna 2-16 varefter medelvärdet placeras in i cell nr 8. 
Värdena i cell 1-6 stryks. Detta fortsätter stegvis tills dess hela vektorn räknats 
igenom. Exempelvis består vektorer för axiella mätningar av ca 400 vektor
celler. I figur 16 kan smoothing-effekten ses för en av gradienterna i figur 15. 
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Au [%] 

• Au168h 

• Äu168hsm 

Inträngning [mm] 

Figur 16. Effekten av smoothing på fuktkvotsförändringen 
efter 168 h i figur 15. 

Resultatet blir att vi får en fuktförändringskurva där även inträngningen 
medelvärdesbildats. Sannolikt motsvarar detta mätningar med ett individuellt 
avstånd av ca 1,5 mm (7 x 0,2 mm). Nämnas bör att vid en jämförelse av 
5 mätningar enligt mätproceduren fås en standardavvikelse av 0,3% fuktkvot i 
varje pixel. I figur 17 visas avslutningsvis en smoothing-effekt på figur 15, 
vilket valts för samtliga figurer som följer i rapporten. 
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AU [%] 

12H 

10 H 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

50 60 70 
Inträngning 

80 
mm] 

Figur 17. Smoothing av figur 15. 

I figuren kan man också se att inga fuktkvotsvärden närmast ytan redovisas. 
Detta är en fördel eftersom datortomografen inte mäter densiteten noggrant 
nära föremålens kanter. 

3.3.1.4 Reslutat 

Den stora datamängden resulterar i ett stort antal diagram. För att begränsa 
antalet visas för varje provbit enbart den avslutande fuktkvotsändringen [%] 
relativt inträngningen [mm]. I diagrammen finns förkortningar vars innebörd är: 

Au 24h - Förändring i fuktkvot efter 24 timmars uppfuktning 
Au 48h - Förändring i fuktkvot efter 48 timmars uppfuktning 
Au 168h - Förändring i fuktkvot efter 168 timmars uppfuktning 
Au 216h - Förändring i fuktkvot efter 216 timmars uppfuktning 
Au 264h - Förändring i fuktkvot efter 264 timmars uppfuktning 
sm - Fuktkvotsförändringen visas efter smoothing enligt ovan. 
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3.3.1.4.1 Furu 

- AxieJI inträngning i splintved 

I figur 18, 19 och 20 visas fuktkvotsförändringen för axiell inträngning i 
furusplintved för de tre provbitar som använts. 

Au [%] 

12H 

l o H 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au 168h sm 
• Au 216h sm 
• Au 264h sm 

1—'—r 
1 0 20 30 40 50 60 70 80 

Inträngning [mm] 

Figur 18. Axiell inträngning i furusplintved - provbit 1. 

Au [%J 

30 40 50 60 
Inträngning [mm] 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au168hsm 
• Au 216h sm 
• Au 264h sm 

Figur 19. Axiell inträngning i furusplintved - provbit 2. 
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Au [%1 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

1 

1 O 
1 ' r 

20 30 
Inträngning [mm] 

Figur 20. Axiell inträngning i furusplintved - provbit 3. 

Av samtliga figurer (18-20) framgår att fuktkvoten är som högst närmast ytan 
efter 168 timmars uppfuktning. Det visade sig senare att samtliga kurvor 
uppträdde på detta sätt beroende på att luftfuktaren som tidigare nämnts 
avgav mycket vatten under sjätte dygnet. Risk fanns för kondensation av 
vatten under lådans tak. Därför öppnades lådan något vilket innebar att 
luftfuktigheten sänktes. I figurerna kan man se att fuktkvoten fortsatte att öka 
längre in i materialet trots detta. 

- Radiell inträngning i furusplintved 

Av figur 21, 22 och 23 framgår fuktkvotsförändringen för radiell inträngning i 
furusplintved för de tre provbitar som använts. 

Au i%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

1—'—I—'—r 
8 10 12 14 
Inträngning [mm] 

Figur 21. Radiell inträngning i furusplintved - provbit 1. 
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Au [%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

r—•—r 
8 10 12 14 

Inträngning [mm] 

Figur 22. Radiell inträngning i furusplintved - provbit 2. 

Au [%] 

Q Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au168hsm 
• Au 216h sm 
• Au 264h sm 

r 
8 10 12 
Inträngning [mm] 

Figur 23. Radiell inträngning i furusplintved - provbit 3. 

- Tangentiell inträngning i furusplintved 

Figurerna 24, 25 och 26 visar fuktkvotsförändringen för tangentiell inträngning 
i furusplintved för de tre provbitar som använts. 
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Au [%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

12 16 20 
Inträngning [mm] 

Figur 24. Tangentiell inträngning i fumsplintved - provbit 1. 

Au [%] 

Q Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au 168h sm 
o Au 216h sm 
• Au 264h sm 

1 ' r 
6 8 10 

Inträngning [mm] 

Figur 25. Tangentiell inträngning i fumsplintved - provbit 2. 

Au [%] 

Inträngning 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

Figur 26. Tangentiell inträngning i furusplintved - provbit 3. 
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Figur 24 och 25 uppvisar snarlika beteenden. Däremot avviker provbit 3 i 
figur 26 från de andra. Ett maximum - i fortsättningen kallad puckel -
registreras ca 6 mm in i provbiten. Man kan redan efter 48 timmar se en 
antydan till puckel. Orsaken till att en sådan bildas kan vara att vattnet inte går 
rent tangentiellt utan tar en omväg t ex i axiell led, längs någon osynlig 
spricka, eller att ytbehandlingen inte håller tätt. Anmärkningsvärt är också att 
fuktkvoten efter 264 timmar ligger på ca 8% mot de övrigas ca 11%. 

- Jämförelse mellan axiell, radiell och tangentiell inträngning 

I figur 27 visas fuktkvotsförändringen efter 48 timmar axiellt (A1=axiellt, 
provbit 1), radiellt (R2=radiellt, provbit 2) och tangentiellt (T2=tangentiellt, 
provbit 2). 

Au [%i 

• Al 48h 
• R2 48H 
• T2 48H 

12 16 20 
Inträngning [mm] 

Figur 27. Fuktkvotsförändringen efter 48 h axiellt, radiellt och tangentiellt i 
furusplintved. 

Här ser vi att uppfuktningen går snabbast axiellt, medan uppfuktningen 
oväntat nog ser ut att gå snabbare tangentiellt än radiellt de första 8 mm . 
Skillnaden mellan radiell och axiell riktning är signifikant, medan skillnaden 
axiell-tangentiell respektive radiell-tangentiell ej är signifikant. 

I figur 28 visas fuktkvotsförändringen efter 264 timmar axiellt (A1=axiellt, 
provbit 1), radiellt (R2=radiellt, provbit 2) och tangentiellt (T2=tangentiellt, 
provbit 2). 
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Au [%] 

• Al 264H 
• R2 264H 
ö T2 264H 

t > r 
12 16 20 

Inträngning [mm] 

Figur 28. Fuktkvotsförändringen efter 264 h axiellt, radiellt och tangentiellt 
i furusplintved. 

Av figur 28 framgår att det inte finns någon signifikant skillnad mellan axiell, 
radiell och tangentiell inträngning åtminstone 12 mm in i materialet efter 264h. 

- Axiell inträngning i furukärnved 

I figur 29 och 30 visas fuktkvotsförändringen för axiell inträngning i 
furukärnved för de två provbitar som använts. 

Au [%] 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 
Inträngning [mm] 

Figur 29. Axiell inträngning i furukärnved - provbit 1. 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au216h sm 
Au 264h sm 
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Au [%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

40 50 60 
Inträngning [mm] 

Figur 30. Axiell inträngning i furukärnved - provbit 2. 

Ävenavfigur 29 och 30 framgår att lådan som innehåller luftfuktaren måste 
öppnas något. Om man gör det blir resultatet sänkta fuktkvoter 40 mm i 
provbiten efter 216 timmar. 

- Radiell inträngning i furukärnved 

I figur 31 och 32 visas fuktkvotsförändringen för radiell inträngning i 
furukärnved för de två provbitar som använts. 

Au [%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

1 *^—r 
6 8 10 

Inträngning [mm] 

Figur 31. Radiell inträngning i furukärnved - provbit 1. 
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AU [%] 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au 168h sm 
• Au 216h sm 
• Au 264h sm 

6 8 
Inträngning [mm] 

Figur 32. Radiell inträngning i furukärnved - provbit 2. 

-Tangentiell inträngning i furukärnved 

I figur 33, 34 och 35 visas fuktkvotsförändringen för tangentiell inträngning i 
furukärnved för de tre provbitar som använts. 

Au [%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

r 
6 8 

Inträngning 
1 O 
mm] 

Figur 33. Tangentiell inträngning i furukärnved - provbit 1. 
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Figur 34, 

Au i%] 
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I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

. Tangentiell inträngning i furukärnved - provbit 2. 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

• 
• 

Au 24 h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 216h sm 
Au 264h sm 

4 5 6 
I n t r ä n g n i n g [mm] 

Figur 35. Tangentiell inträngning i furukärnved - provbit 3. 

I figurerna 33-35 har vi valt att visa inträngningen till 5 å 10 mm djup beroende 
på att provmaterialets årsringar böjde kraftigt efter denna mätningslängd och 
att en korrekt tangentiell mätning är svår att göra. I figur 33 verkar mätningen i 
bilddatorn ha resulterat i att mätningen efter 168 och 216 timmar är 
densamma, i figur 34 visas att fuktkvotsnivån efter 216 timmar är hög genom 
hela provbiten och sedan torkar efter 264 timmar. Ett sådan utseende på 
kurvan finns ingen förklaring till såvida inte överföringen datortomograf-
bilddator ej fungerat tillfredsställande. 
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- Jämförelse axiell, radiell och tangentiell inträngning i furukärnved 

I figur 36 visas inträngningen axiellt, radiellt och tangentiellt för furukärnved 
efter 48 timmars uppfuktning. De i figuren angivna förkortningarna står för 
A1 = axiellt - provbit 1; R2=radielit - provbit 2; T3=tangentiellt - provbit 3. 

Au [%] 

• A148hsm 
• R2 48H 
• T3 48H 

1—'—I—'—I—'—r 
8 10 12 14 

I n t r ä n g n i n g [ mm 

Figur 36. Axiell, radiell och tangentiell inträngning i furukärnved efter 
48 timmar. 

I figur 37 visas inträngningen axiellt, radiellt och tangentiellt för furukärnved 
efter 264 timmars uppfuktning. De i figuren angivna förkortningarna är 
desamma som ovan. 

Au [%] 
12 
11 -
10 -

9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
0 

0 

• A l 264h sm 
• R2 264H 
• T3 264H 

—I—'—I—'—r 
10 12 14 

I n t r ä n g n i n g [mm] 

Figur 37. Axiell, radiell och tangentiell inträngning i furukärnved efter 
264 timmar. 

Precis som i fallet med splintved går uppfuktningen snabbast i axiell led. Här 
kan inte ses någon skillnad radiellt och tangentiellt. Efter 264 timmar verkar 
uppfuktningen de första 8-10 millimetrarna ha gått lika långt i alla riktningar. 
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- Jämförelse mellan furusplintved och furukärnved 

I figur 38 visas som jämförelse uppfuktningen axiellt efter 24 och 168 timmar 
för furusplint och furukärna. De i figuren angivna förkortningarna står för 
SA1 = splint-axiellt - provbit 1; KA1 = kärna-ax/ellt - provbit 1 ; 

Au [%] 

S Al 24H 
SA1 168H 
KA1 24H 
KA1 168H 

r 
25 30 35 
I n t r ä n g n i n g 

40 
[ m m ] 

Figur 38. Uppfuktning axiellt för furusplint och furukärna efter 24 respektive 
168 timmar. 

I figur 39 visas som jämförelse uppfuktningen radiellt efter 24 och 168 timmar 
för furusplint och furukärna. De i figuren angivna förkortningarna står för 
SR2 = splint-radiellt - provbit 2; KR2 = kärna-radiellt - provbit 2. 

AU [%] 

SR2 48H 
SR2 168H 
KR2 48H 
KR2168H 

T—'—r 
8 10 12 14 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 39. Uppfuktning radiellt för furusplint och furukärna efter 48 respektive 
168 timmar. 

I figur 40 visas som jämförelse uppfuktningen tangentiellt efter 24 och 168 
timmar för furusplint och furukärna. De i figuren angivna förkortningarna står 
för ST2 = splint-tangentiellt - provbit 2; KT3 = kärna-tangentiellt - provbit 3. 
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Au [%] 

ST2 48H 
ST2 168H 
KT3 48H 
KT3 168H 

O 2 4 6 8 1 0 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 40. Uppfuktning tangentiellt för furusplint och furukärna efter 48 
respektive 168 timmar. 

Sammanfattningsvis kan man ur dessa mätningar säga att fuktkvotsökningen 
furusplinten visar något högre värden än för furukärnan i samtliga riktningar. 
Det bör påpekas att skillnaderna är små och på gränsen till signifikanta. 

3.3.1.4.2 Gran 

- Axiell inträngning i gransplintved 

I figur 41, 42 och 43 visas fuktkvotsförändringen för axiell inträngning i 
furusplintved för de tre provbitar som använts. Beteckningarna i figurerna är 
desamma som för fumsplintvedsdiagrammen förutom att uppfuktningen efter 
216 h timmar ej redovisas. 

Au [%] 

Figur 41. Axiell inträngning i gransplintved - provbit 1. 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au168hsm 
• Au 264h sm 

1—'—r 
40 50 60 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 
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Au [%] 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au 168h sm 
o Au 264h sm 

1 — ' — r 
40 50 

I n t r ä n g n i n g 
60 

[mm] 

Figur 42. Axiell inträngning i gransplintved - provbit 2. 

- Radiell inträngning i gransplintved. 

I figur 43 och 44 redovisas diagram för radiell inträngning i gransplintved för 
de två provbitar som använts. 

Au [%] 

mm 
8 10 

I n t r ä n g n i n g 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 264h sm 

Figur 43. Radiell inträngning i gransplintved - provbit 1. 
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Au [%] 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
a Au168hsm 
• Au 264h s 

8 10 12 14 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 44. Radiell inträngning i gransplintved - provbit 2. 

Det ojämna utseendet i figur 43 beror på relativt breda årsringar inom vilka 
tomografens densitetsmätningar inte är pålitliga. Observera även att en puckel 
förekommer i figur 43. 

- Tangentiell inträngning i gransplintved 

1 figur 45 och 46 redovisas tangentiell inträngning för de två provbitar som 
använts. 

Au [%] 

8 10 12 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 264h sm 

Figur 45. Tangentiell inträngning i gransplintved - provbit 1. 
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Au [%] 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au 168h sm 
o AU 264h sm 

8 10 12 
I n t r ä n g n i n g 

14 
mm] 

Figur 46. Tangentiell inträngning i gransplintved - provbit 2. 

I figur 45 och 46 kan vi se oväntade gradienter under uppfuktningen. I figur 45 
kan kurvans utseende förklaras med att några droppar vatten fallit ned före 
den tredje mätningen (168 timmar) som sedan torkar ut och ger en jämn 
gradient vid 264 timmar. Figur 46 kan endast förklaras med att vatten vandrat 
helt andra vägar än tangentiellt alternativt att förseglingen inte är tät. 

- Jämförelse mellan axiell, radiell och tangentiell inträngning i gransplintved 

i figur 47 visas som jämförelse fuktkvotsgradienterna axiellt, radiellt och 
tangentiellt efter 24 timmar. Beteckningarnas betydelse är : 
A2 = axiellt - provbit 2; R2=radiellt - provbit 2; TI =tangentiellt - provbit 1. 

Au [%] 
12 

IL, 

B A2 24H 
• R2 24h 
• TI 24H 

O 2 4 6 8 10 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 47. Axiell, radiell och tangentiell uppfuktning i gransplintved efter 
24 timmar. 

Av figuren kan ingen signifikant skillnad utläsas i uppfuktningsförlopp. 



I figur 48 visas motsvarande diagram efter 264 timmars uppfuktning. 
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Au [%] 

• A2 264H 
• R2 264H 
• TI 264H 

8 10 12 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 48. Axiell, radiell och tangentiell uppfuktning i gransplintved efter 
264 timmar. 

Av figuren framgår att jämviktsfuktkvoten axiellt är lägre än i de två andra rikt
ningarna. Det är även i detta fall omöjligt att påstå att någon skillnad 
förekommer i uppfuktningsförlopp. 

- Axiell inträngning i grankärnved 

I figur 49 och 50 visas axiell inträngning i grankärnved för de två provbitar som 
använts. 

AU ]%] 

30 40 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 49. Axiell inträngning i grankärnved - provbit 1. 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 264h sm 
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Au [%] 

• Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au168hsm 
• Au 264h sm 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 50. Axiell inträngning i grankärnved - provbit 2. 

- Radiell inträngning i grankärnved 

I figur 51 och 52 visas radiell inträngning i grankärnved för de två provbitar 
som använts. 

Au [%] 

B Au 24h sm 
• Au 48h sm 
• Au 168h sm 
o Au 264h sm 

r 
8 10 12 14 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 51. Radiell inträngning i grankärnved - provbit 1. 
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Au [%] 
12 

loH 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 264h sm 

r 
6 8 10 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 52. Radiell inträngning i grankärnved - provbit 2. 

- Tangentiell inträngning i grankärnved 

I figur 53 och 54 visas tangentiell inträngning i grankärnved för de två 
provbitar som använts. 

Au (%) 

Spricka under ytan 

Au 24h 

Au48h 

Au168h 

Au216h 

Au 264h 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 53. Tangentiell inträngning i grankärnved - provbit 1. 

Detta säregna utseende beror på att det visade sig att det fanns en ca 1 mm 
bred spricka i trämaterialet under ytan. Uppfuktningen har således inte skett 
tangentiellt (ca 15mm in i materialet) utan transporten har tagit helt andra 
vägar. 



ho 

Au [%] 

Au 24h sm 
Au 48h sm 
Au 168h sm 
Au 264h sm 

9 12 15 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 54. Tangentiell inträngning i grankärnved - provbit 2. 

Av figur 54 framgår att en puckel utvecklas vid ca 10 mm inträngning. 

- Jämförelse mellan axiell, radiell och tangentiell inträngning i grankärnved 

I figur 55 och 56 visas som jämförelse inträngningen vid 48 resp 168 timmar 
axiellt, radiellt och tangentiellt för grankärnved. Beteckningarna i figurerna står 
för A2=Axiellt - provbit 2; R2=radiellt - provbit 2;T2=tangentiellt - provbit 2. 

Au [%] 

n t r a n g n i n g 

B A2 48h 
• R2 48h 
• T2 48h 

Figur 55. Axiell, radiell och tangentiell inträngning i grankärnved efter 48 
timmars uppfuktning. 
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Au [%] 

H A2 168h 
• R2 168h 
• T2 168h 

r 
12 16 20 

I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 56. Axiell, radiell och tangentiell inträngning i grankärnved efter 168 
timmars uppfuktning. 

Det är svårt att dra några slutsatser av figurerna, men även här verkar det som 
om axiell inträngning går snabbast. Efter 168 timmar är skillnaderna inte 
längre signifikanta. Nämnas bör att kurvans utseende tangentiellt ger 
farhågor för att vatten har vandrat andra vägar än den avsedda. 

- Jämförelse mellan gransplintved och grankärnved 

I figur 57 visas inträngningen axiellt i gransplintved och grankärnved efter 48 
och 168 timmar. Beteckningarna står för: SA2=splint-axiellt - provbit 2; 
KA2=kärna-axielIt - provbit 2. 

Au [%] 

• SA2 48H 
• SA2 168H 
• KA2 48h 
o KA2 168h 

r 
30 

I n t r ä n g n i n g 
40 

[mm] 

Figur 57. Axiell inträngning i gransplintved och grankärnved efter 48 och 
168 timmars uppfuktning. 

I figur 58 visas inträngningen radiellt i gransplintved och grankärnved efter 48 
och 168 timmar. Beteckningarna i figuren står för: 
SR3=splint-radiellt - provbit 3; KR2=kärna-radiellt - provbit 2. 
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Au [%] 

B SR3 48H 
• SR3 168H 
• KR2 48h 
• KR2 168h 

T—•—r 
10 12 

I n t r ä n g n i n g 
14 
[ m m ] 

Figur 58. Radiell inträngning i gransplintved och grankärnved efter 48 
och 168 timmars uppfuktning. 

I figur 59 visas inträngningen tangentiellt i gransplintved och grankärnved 
efter 48 och 168 timmar. Beteckningarna i figuren står för: ST2=splint-
tangentiellt - provbit 2; KT2=kärna-tangentiellt - provbit 2. 

Au [%] 

ST2 48H 
ST2168H 
KT2 48h 
KT2 168h 

9 12 15 
I n t r ä n g n i n g [ m m ] 

Figur 59. Tangentiell inträngning i gransplintved och grankärnved efter 
48 och 168 timmars uppfuktning. 

Av figurerna kan vi dra slutsatsen att uppfuktningen går längre in axiellt i 
splintveden. Radiellt och tangentiellt kan vi emellertid inte se någon skillnad. 
Den tangentiella mätningen visar överhuvudtaget ett märkligt beteende 
troligen orsakat av att vattnet vandrat andra vägar än den önskade. 
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3.3.2 TRÄ I KONTAKT MED FLYTANDE VATTEN 

3.3.2.1 Provmaterial 

Huvudförsöket avsågsfölja uppfuktningen för trämaterial i kontakt med fritt 
vatten axiellt, radiellt och tangentiellt. Träslagen var även här furu (splint- och 
kärnved) samt gran (splint- och kärnved). Provmaterial togs ur samma 
konditionerade material som tidigare, dvs det kom från Södermanland 
(Vagnhärad) förutom furusplintveden som kom från södra Småland. 

Provbitar tillverkades på samma sätt som tidigare med dimensionerna 20 x 20 
X 90 mm sågades ut och ändtätades på fem sidor, dvs en sida lämnades 
öppen för vatteninträngning. Ändtätningen bestod av två lager alkydfärg med 
ett topplager silikon. Materialet konditionerades i en månad 21 OC, 65% 
relativ luftfuktighet. Av figur 60, 61 och 62 framgår hur ändtätningen och 
"scannef lagts vid tomograferingen för att mäta axiell, radiell och tangentiell 
inträngning. 

Figur 60. Provbit för axiell inträngning. 



Figur 61. Provbit för radiell inträngning. 

Figur 62. Provbit för tangentiell inträngning. 

3.3.2.2 Uppfuktning-tomograferingar 

Provmaterialet transporterades upp till röntgenavdelningen på Skellefteå 
Lasarett och tomograferades. Därefter hölls provmaterialets öppna sida ca 
5 mm under vattenytan i en behållare med hjälp av en materialhållare. Se 
figur 63. 



ks 

Provmateria" 

:::.-.v::::::::,,-

Vatten 

Materialhal lare 

Behållare 

Figur 63. Metod för uppfuktning av trämaterial i kontakt med fritt vatten. 

Provmaterialet tomograferades sedan efter totalt sett 0,5,1,5 , 3,5, 7,5, 22 och 
44 timmars doppning i den utrustning som beskrivits i figur 63. 

Tomograferingarna genomfördes på samma sätt som under konditionerings-
försöken dvs materialet monterades i fantomhåilare och omgavs av PE-
granulat osv. Bilderna sparades på datortape. 

3.3.2.3 Beskrivning av mätmetod 

Fuktmätningarna genomfördes på samma sätt som under konditionerings-
försöken. Se beskrivningen under punkt 3.3.1.3 ovan. 

3.3.2.4 Reslutat 

Av alla till buds stående möjligheter att redovisa mätningarna har vi även här 
valt att begränsa antalet diagram genom att för varje provbit visa uppfukt
ningen som ändringen i fuktkvot utgående från 12% (efter konditioneringen). 
Detta innebär att fibermättnadspunkten i diagrammen ligger strax under en 
fuktkvotsökning på 20%. Som x-axel visas inträngningen i trämaterialet 
uttryckt i mm. I figurerna förekommer beteckningar vars betydelse är: 

Au 0,5h 
Au 1,5h 
Au 3,5h 
Au 7,5h 
Au 22h 
Au 44h 
sm 

Förändring i fuktkvot efter 0,5 timmars doppning 
Förändring i fuktkvot efter 1,5 timmars doppning 
Förändring i fuktkvot efter 3,5 timmars doppning 
Förändring i fuktkvot efter 7,5 timmars doppning 
Förändring i fuktkvot efter 22 timmars doppning 
Förändring i fuktkvot efter 44 timmars doppning 
Fuktkvotsförändringen visas med smoothing. 
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3.3.2.4.1 Furu 

- Axiell inträngning i furusplintved 

I figur 64, 65 och 66 visas axiell inträngning i furusplintved för de tre provbitar 
som valdes. 

Au [%] 

• Au 0,5h sm 
• Au 1,5h sm 
• Au 3,5h sm 
• Au /,5h sm 
• Au 22h sm 
• Au 44h sm 

30 40 50 60 
Inträngning [mm] 

Figur 64. Axiell inträngning i furusplintved-provbit 1. 

Au [%] 

30 40 50 
Inträngning [mm] 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Figur 65. Axiell inträngning i furusplintved-provbit 2. 



hl 

Au [%] 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

40 50 60 
Inträngning [mm] 

Figur 66. Axiell inträngning i furusplintved-provbit 3. 

Kurvor med det utseende som visas i t ex figur 66 har vad vi sett inte 
förekommit i litteraturen. Inte annat än under förförsöken^ch de är svåra att 
förklara. Fuktkvotsändringen under första halvtimmen måste kunna anses 
vara kapillärsugning. Orsaken till att det bildas en "platå" vid 60-70% fuktkvot 
är okänd. En hypotes kan vara att vattenmolekyler binds ovanpå varandra till 
kapillärkondensation och diffunderar sedan in i materialet. Detta är emellertid 
inget annat än en hypotes och den sanna orsaken återstår att finna. 

Uppfuktningen går snabbt; fibermättnadspunkten passeras inom 0,5 timmar 
10 mm in i trämaterialet och i 2 fall av 3 har fibermättnadspunkten passerats 
inom 44 timmar 50 mm in i materialet. 

I figurerna förekommer fuktkvotsförändringar med negativa värden. De uppgår 
till ca 4% fuktkvot vilket ligger inom felmarginalen för denna typ av 
utvärdering. 

har heller resultat framkommit som gett upphov till sådana kurvor 
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- Radiell inträngning i furusplintved 

I figur 67, 68 och 69 visas uppfuktningen radiellt i furusplintved för de tre 
provbitar som utvaldes. 

Au [%] 

12 15 18 

Inträngning [mm] 

Figur 67. Radiell uppfuktning i furusplintved - provbit 1. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Au (%] 

8 1 O 
Inträngning 

12 
[mm] 

Figur 68. Radiell uppfuktning i furusplintved - provbit 2. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7^5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 
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Au I%] 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

15 20 
Inträngning [mm] 

Figur 69. Radiell uppfuktning i furusplintved - provbit 3. 

Av figur 68 framgår att "platån" inte går lika långt in i materialet som i de två 
andra figurerna. Detta orsakas troligen av att det fanns tjurved i provbit 2. 
Uppfuktningen går även här snabbt - inom 0,5 timmar har fibermättnads-
punkten passerats 5 mm in i materialet. 

- Tangentiell uppfuktning i furusplintved 

I figur 70 och 71 visas uppfuktningen tangentiellt för de två provbitar på vilka 
mätningar gick att genomföra. Den tredje provbiten innehöll en spricka. 

Au [%] 

8 1 o 
Inträngning 

12 
[mm] 

Figur 70. Tangentiell inträngning i furusplintved - provbit 1. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 
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Au [%] 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

O 3 6 9 12 15 
Inträngning [mm] 

Figur 71. Tangentiell inträngning i furusplintved - provbit 2. 

I figur 71 ser vi att det - precis som i konditioneringsfallet - ibland bildas en 
puckel troligen orsakad av att vattnet inte vandrat i efterfrågad riktning 
9 -12 mm in i materialet. 

- Jämförelse axiell, radiell och tangentiell inträngning i furusplintved 

I figur 72 och 73 visas inträngningen axiellt, radiellt och tangentiellt efter 3^5 
respektive 22 timmars uppfuktning. Beteckningarna står för: 
A1=axiellt - provbit 1; R1=radiellt - provbit 1; T1=tangentiellt - provbit 1 

Au [%] 

B Al 3,5h 
• R1 3,5h 
• TI 3 5h 

Inträngning 

Figur 72. Uppfuktning axiellt, radiellt och tangentiellt efter 3,5 timmars 
uppfuktning. 
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Au 

• A1 22h 
• R1 22h 
• T1 22h 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Inträngning [mm] 

Figur 73. Uppfuktning axiellt, radiellt och tangentiellt efter 22 timmars 
uppfuktning. 

I figur 72 och 73 ser man att inträngningen axiellt är avsevärt snabbare och 
går längre in i materialet än de övriga vägarna. Den främsta innebörden av 
detta är att fritt vatten primärt måste hindras från att kunna vandra in längs 
med fibrerna för att förhindra nedbrytning av t ex rötsvampar. 

Radiell uppfuktning passerade fibermättnadspunkten 5 mm in i materialet efter 
0,5 timmar vilket ska jämföras med axiell uppfuktning som passerade 
fibermättnads-punkten 10 mm in i materialet under samma tidsrymd. Den 
troliga orsaken är att i det axiella fallet vandrar vattnet in längs med cellerna 
via deras öppna porer. För radiell transport måste vattnet vandra in via 
märgstrålarna och de vägarna är färre till antalet. Tangentiellt bildas ingen 
"platå" alls vilket då kan förklaras med att det inte finns några fria vägar för 
vattnet att vandra in i materialet. 
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- Axiell inträngning i furukärnved 

I figur 74 och 75 visas axiell inträngning i furukärnved. Beteckningarna i 
figurerna är desamma som tidigare. 

Au [%] 

25 30 35 
Inträngning 

Figur 74. Axiell uppfuktning i furukärnved - provbit 1. 

40 
;mm] 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Au [%] 

40 H 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

40 50 60 

Inträngning [mm] 

Figur 75. Axiell uppfuktning i furukärnved - provbit 2. 

Vi ser att det i figur 75 bildas en platå vid ca 45 % fuktkvot som saknas i figur 
74. De negativa värdena på fuktkvotsförändringen ligger inom felmarginalen. I 
figur 74 ser vi att kurvorna "går om varandra". En orsak kan vara att provbiten 
vid de olika mättillfällena kommit ca 1 mm snett vid inläggningen i tomografen. 
Scannets position är dock densamma. 
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- Radiell uppfuktning av furukärnved. 

I figur 76 och 77 visas radiell uppfuktning av furukärnved på samma sätt som 
tidigare. 

Au [%] 

1 2 -

10 -

8 -I 

6 -

4 -

2 -

• 

m ° 

: •• \ 

10 15 
Intränging [mm] 

Figur 76. Radiell uppfuktning av furukärnved - provbit 1. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h m 
Au 44h sm 

Au [%] 

6 8 10 

Inträngning [mm] 

Au 0^5h sm 
Au 1.5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Figur 77. Radiell uppfuktning av furukärnved - provbit 2. 

I figurerna ser vi att fibermättnadspunkten överhuvudtaget inte nås i 
kärnveden. Här bör det således vara frågan om ren diffusion trots kontakten 
med fritt vatten. 
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- Tangentiell inträngning i furukärnved 

I figur 78 och 79 visas tangentiell inträngning i furukärnved på samma sätt 
som tidigare. 

Au [%] 

6 8 10 

inträngning [mm] 

Figur 78. Tangentiell uppfuktning av furukärnved - provbit 1 

Au 22h sm 
Au 44h sm 
Au 1^5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 0,5h sm 

Au [%] 

10 -V" 

Au 0,5h 
Au 1,5h 
Au 7,5h 
Au 22h 
Au 44h 

Inträngning [mm] 

Figur 79. Tangentiell uppfuktning av furukärnved - provbit 2. 

Även tangentiellt passeras aldrig fibermättnadspunkten vilket förklaras med att 
det inte finns några fria vägar för vattnet att vandra in i träet i den riktningen. 



55 

- Jämförelse av axiell, radiell och tangentiell uppfuktning i furukärnved. 

I figur 80 och 81 visas axiell, radiell och tangentiell uppfuktning i furukärnved 
efter 1̂ 5 resp 22 timmars uppfuktning. 

Au [%] 

• A21,5h 
• R1 1,5h 
• TI 1,5h 

8 10 12 14 
Inträngning [mm] 

Figur 80. Axiell, radiell och tangentiell uppfuktning i furukärnved efter 1,5 
timmes uppfuktning. 

Au [%] 

60 - • 
• 

50 -
• 
B 

4 0 -
• 
• 
• 

30 -

20 -

10 -

0 -

• A2 22h 
• R1 22h 
• TI 22h 

25 30 
Inträngning 

Figur 81. Axiell, radiell och tangentiell uppfuktning i furukärnved efter 22 
timmars uppfuktning. 

Enligt figurerna sker nästan ingen fuktvandring radiellt och tangentiellt. Det 
verkar som om kärnved nätt och jämnt uppfuktas efter 1,5 timmar i kontakt 
med fritt vatten i dessa två hktningar. Axiellt passeras fibermättnadspunkten 
redan efter 1,5 timme ca 5 mm in i materialet. 
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- Jämförelse furusplintved - furukärnved 

I figur 82 visas som jämförelse den axiella inträngningen efter 3,5 och 22 
timmar I furusplint- och fumkärnved. Beteckningarna i figuren står för: 
FSA=furu-splint-axiell; FKA=furu-kärna-axiell 

Au 

FSA 3,5h 
FSA 22h 
FKA 3,5h 
FKA 22h 

40 50 60 
Inträngning [mm] 

Figur 82. Axiell inträngning efter 3,5 och 22h uppfuktning i furusplint- och 
furu kärnved. 

I figuren ser man att kärnvedsbildningen medfört att vattnet fått svårare att 
vandra in axiellt. "Platån" ligger också avsevärt lägre. 

I figur 83 visas motsvarande diagram för radiell uppfuktning. Beteckningarna i 
figuren står för: FSR=furu-splint-radiell; FKR=furu-kärna-radiell. 

Au [%] 

• FSR 3,5h 
• FSR 22h 
• FKR 3,5h 
o FKR 22h 

r 
9 12 15 
Inträngning [mm] 

Figur 83. Radiell inträngning efter 3,5 och 22h uppfuktning i furusplint-
och furukärnved. 

Här ser man att kärnvedsbildningen i stort sett stoppat uppfuktningen. 

I figur 84 visas diagrammet för tangentiell uppfuktning. Beteckningarna i 
figuren står för: FST=furu-splint-tangentiell; FKT=furu-kärna-tangentiell. 
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AU [%] 

20 H 

• FST 3,5h 
• FST 22h 
• FKT 3,5h 
• FKT 22h 

6 8 10 
Inträngning [mm] 

Figur 84. Tangentiell inträngning efter 3,5 och 22h uppfuktning i 
furusplint- och furukärnved. 

I figur 84 ser vi att fuktvandringen går långsammare och fuktkvotsförändringen 
når lägre värden i kärn- relativt splintveden. 

3.3.2.4.2 Gran 

Nedan redovisas motsvarande kurvor för gran. 

- Axiell uppfuktning i gransplintved 

I figur 85, 86 och 87 visas axiell uppfuktning i gransplintved. Beteckningarna i 
figuren är desamma som för furusplintved. 

Au [%] 

100 H 

40 50 60 
Inträngning [mm] 

Figur 85. Axiell uppfuktning i gransplintved - provbit 1. 

Au 0^5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7/5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 
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Au [%] 
100 

30 40 50 60 
Inträngning [mm] 

Figur 86. Axiell uppfuktning i gransplintved - provbit 2. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7^5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Au [%] 

100 H 

40 50 
nträngning 

60 
[mm] 

Au 0,5h sm 
Au 1̂ 511 sm 
Au 3,5h sm 
Au 7.5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Figur 87. Axiell uppfuktning i gransplintved - provbit 3. 

Figur 86 skiljer sig från figur 85 och 87 på så sätt att fuktkvotskurvorna går om 
varandra och en höjning av fuktkvoten uppträder ibland mitt i provbiten. Detta 
fel beror på att provbit 2 blivit monterad något snett inuti fantomhållaren. 

I övrigt liknar kurvorna motsvarande resultat från furusplintveden på så sätt att 
det bildas en platå. Platån går emellertid mindre långt in i materialet vilket 
skulle kunna förklaras med att förbindelserna mellan fibrerna i gran är färre än 
i furu. 
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- Radiell inträngning i gransplintved 

I figur 88 och 89 visas motsvarande diagram för inträngning i gransplintved. 

Au [%] 

6 8 
Inträngning [mm] 

Figur 88. Radiell uppfuktning i gransplintved - provbit 1. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Au [%] 

• 

8 10 12 
Inträngning (mm) 

Au 0.5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5h sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Figur 89. Radiell uppfuktning i gransplintved - provbit 2. 

Vid radiell uppfuktning uppstår ingen platå utan fuktvandringen ser ut att ha ett 
rent diffusionsförlopp. 
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- Tangentiell uppfuktning i gransplintved 

I figur 90 och 91 visas motsvarande diagram för uppfuktning tangentiellt i 
gransplintved. Beteckningarna är desamma som ovan. 

Au [%] 
20 

16 

12 

8 

4 

O 

• A • _ °n 
• o 

:::>i:.. 
• 

• 

8 
(mm) Inträngning 

Figur 90. Tangentiell uppfuktning i gransplintved - provbit 1. 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3^5h sm 
Au 7511 sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Au (%] 

6 8 10 
Inträngning [mm] 

Au 0,5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au 7,5fi sm 
Au 22h sm 
Au 44h sm 

Figur 91. Tangentiell uppfuktning i gransplintved - provbit 2. 

Mätningarna i figur 91 går under 0% vilket även här beror på att provbiten 
hamnat något snett i fantomhållaren. I övrigt veri<ar även den tangentiella 
inträngningen följa ett diffusionsförlopp. 
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- Jämförelse av axiell, radiell och tangentiell inträngning i gransplintved. 

i figur 92 och 93 visas den axiella, radiella och tangentiella inträngningen 
efter 3,5 respektive 22 timmars uppfuktning. Beteckningarna i figurerna står 
för: A=axiellt; R=radiellt; T=tangentiellt. 

Au [%] 
100 

• A 3,5h 
• R 3,5h 
• T 3,5h 

12 16 
Inträngning 

20 
[mm] 

Figur 92. Axiell, radiell och tangentiell uppfuktning av gransplintved efter 
3,5 timmar. 

Au 
100 H 

• A22h 
R22h 
T22h 

25 30 35 40 
Inträngning [mm] 

Figur 93. Axiell, radiell och tangentiell uppfuktning av gransplintved efter 
22 timmar. 

I figurerna ses att den allt överskuggande inträngningen sker axiellt i 
gransplintved. Den platå som finns i furusplintved förekommer också, men 
orsaken till dess bildning och utveckling återstår ännu att finna. 
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- Axiell uppfuktning i grankärnved 

I figur 94 visas axiell uppfuktning i grankärnved för den provbit som vi hann 
undersöka i projektet. Beteckningarna i figurerna är desamma som tidigare. 

Au [%] 
140 

1 ^ 

00 H 
Au 0^5h sm 
Au 1,5h sm 
Au 3,5h sm 
Au ^5h sm 
Au 22h sm 
Au 44 h sm 

12 16 20 
Inträngning [mm] 

Figur 94. Axiell uppfuktning i grankärnved - provbit 1. 

Vi ser - precis som i fallet med fumkärnved - att det inte heller nu bildas någon 
fuktkvots-"platå". Orsaken måste även här vara att porerna mellan fibrerna 
aspirerat. Inträngningen har inte heller gått särskilt långt; fibermättnads-
punkten passeras ca 2 mm in i materialet efter 0,5 timmar. 

4. KOMMENTARER - FÖRSLAG TILL FORTSATT A R B E T E 

I rapporten redovisas endast fuktkvotsförändringen relativt inträngningen i 
trämaterialet efter olika tidpunkter för samtliga provbitar. Det hade varit 
ogörligt att redovisa alla möjliga typer av diagram som kan åstadkommas med 
alla data. Exempelvis borde kanske densitetsmätningar och densitets
förändringar vid respektive tidpunkt, vissa inträngningsintervall vid enbart två 
eller tre tidpunkter ha redovisats för samtliga provbitar. Skulle något eller 
några typer av diagram upplevas som särskilt intressant/-a går det utmärkt att 
kontakta författaren. Samtliga data kan också rekvireras på disketter som 
sedan kan konverteras till önskad dator för egna utvärderingar. 

I avtalet mellan Industriellt Utvecklingscentrum och Skellefteå Lasarett fanns 
tidigare tillgång till ett laboratorium för uppställning av försöksutrustning. 
Avtalet löpte ut våren 1990 och utrymmet gjordes om för ultraljudsunder
sökningar. Vi fick då tillgång till ett mindre rum där tyvärr en konditionerings-
utrustning inte ryms. Därför valde vi att använda en luftfuktare i en låda istället. 
Tyvärr avgav den så mycket vatten det 6:e dygnet att vatten började 
kondensera och risk fanns för att vatten skulle droppa ner på provmateriaiet. 
Lådan öppnades därför något. Detta visade sig också i samtliga diagram på 
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så sätt att fuktkvotsnivåerna visade sina högsta värden efter 168 timmars 
uppfuktning. Värdena sjönk efter 216 och 264 timmar. Konditionerings-
förloppet är således inte helt relevant genomfört. Intressant är dock att detta 
verkligen gick att följa. Således bör förlopp bestående av uppfuktning. 
uttorkning, uppfuktning gå att studera med denna mätmetodik. 

Av försöken återstår fortfarande inträngningen av fritt vatten i grankärnved att 
redovisa. Kompletteringen beräknas vara klar 1991. 

Vid mätningar av den tangentiella inträngningen visade sig ofta en s k puckel_, 
dvs en oväntad höjning av fuktkvoten långt innanför ytan där ingen fuktkvots-
ökning borde uppträda. Orsaken till att de förekommer är att antingen går 
vattnet en oväntad väg in i materialet, förseglingen med två lager alkydfärg 
och silikon inte håller tätt eller att provmaterialet monterats snett i dator-
tomografen. Mest sannolikt är det dock att vattnet gått en oväntad väg vilket 
kanske kunde ha undvikits med en något annorlunda försöksdesign. 

Det har visat sig att teorier som renodlat bygger på Ficks 1 :a och 2:a lagar inte 
är helt tillfyllest för att beskriva uppfuktningsförloppen. Vid lösning av 
differentialekvationerna måste kurvorna vara strängt avtagande - fuktkvots-
värdet på ytan ska vara högst och alla andra värden ska vara lägre. Ficks 
andra lag anger dessutom att förhållandet mellan värdena inte är linjärt dvs att 
kurvorna t ex är av formen e"^. I försöken visas ett antal exempel på att 
fuktkvoten efter en tid är i stort sett konstant en bit in i materialet för att sedan 
avta på ett sätt där linearitet inte kan uteslutas. Det finns också exempel på att 
uppfuktningen visar ett matematiskt sett "kaotiskt" beteende på så sätt att en 
liten störning i uppfuktningen (t ex tangentiellt) kan ge stora och oväntade 
förändringar. 

Av några diagram framgår det att fuktkvotsfö ränd ringen kan anta ett 
maximalvärde någon eller några millimeter in i materialet. Idag ser vi två 
orsaker till detta. Den ena är att materialet närmast ytan inte kan absorbera allt 
vatten beroende på övergångsmotstånd, ökad extraktivämneshalt närmast 
ytan eller dyl. Den andra orsaken är att det är känt att tomografen inte kan 
mäta densitet noggrant nära ytor på grund av partial-volume-effekten. Det 
sannolikaste är att mätfelet i tomografen orsakar detta. 

Det fortsatta arbetet innebär först och främst att genomföra de återstående 
mätningarna för grankärnved i kontakt med fritt vatten. Vid diskussioner med 
kontaktpersoner har det framkommit att primärt bör konditioneringsförsök 
genomföras där uppfuktningen sker stegvis. Då skall trämaterial konditioneras 
till jämvikt i stegen 65-75%, 75-85% och 85-95% relativ luftfuktighet Därvid får 
vi t ex svar på om det är lättare att fukta upp trämaterial i ett omgivande klimat 
med relativa luftfuktigheter mellan 75-85% än mellan 85-95% vilket är av 
intresse ur materialsynpunkt. 

Det har också framkommit önskemål om att följa upprepad uppfuktning / 
uttorkning för rått trämaterial. Då skulle nyavverkat material tomograferas med 
jämna mellanrum under torkningen, fuktas upp till viss nivå, torkas ner, 
uppfuktas osv. Här skulle då poraspirationens inverkan på uppfuktningen 
kunna studeras. 
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6. SUMMARY 

The project goal was to study how moisture penetrates into and is distributed in untreated wood. 
The species studied were pine and spruce, heart wood as well as sapwood. The sorption of water 
axially, radially and tangentially was followed by, at known intervals, measuring the difference 
in moisture content compared to a reference level with the help of computed axial tomography 
and digital image processing. 

The sorption in the three directions of wood differs in that the shapes of the graphs differ. 
Neither do the shapes of the graphs correspond to the types of graphs theoretically expected as 
regards conditioning processes. For wood in contact with free water, it is furthermore possible 
to see a so far unexplicable "moisture content plateau" at a moisture content level of approx. 
50-75 % which wanders into the material. 

The great merit of the work are the reference measurements against which theoretical models 
can be verified. 
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