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Sammanfattning 

Kräppat pappers kraft och töjningskurva är mer dragstyv till 5 % töjning för att sedan bli 

mindredragstyv. Vid tillverkningens kräppningsprocess veckas pappret det borde göra det 

mindredragstyvt i början av kraft och töjningskurvan för att sedan bli mer dragstyv när fiber – 

fiber – bindningarna tar upp last.  För att få mer förståelse för fibrerna kontra kräppningens 

betydelse för kräppats pappers materialegenskaper, har en jämförelse mellan kräppat och 

okräppat papper gjorts. 

Arbetet har genomförts genom att observera kräppat papper och okräppat papper i en 

dragprovare under tiden har det spelats in av en usb – mikroskops - kamera. De 

dragprovstester av kräppat och okräppat papper som utfördes var standardtester ISO 12615 - 

4: 2005, avlastningstester, vinklad kameratester och stabil spricktillväxttester. Resultaten ifrån 

mätningarna var att kräppat papper får en markant styvhetsökning vid avlastningstester det 

fick inte okräppat papper. Luftfickorna eller kratrarna som bildas av pappersmassan som inte 

ligger emot beläggningen på yankeecylindern, börjar dras ut först i den mindredragstyva 

delen av kräppat pappers kraft och töjningskurva.  Det behövs bättre åtkomst för 

mikroskopskameran vid dragprovarens inspänning eller ett mindre mikroskop, för att kunna 

vinkla kameran och få bättre bilder på kräppstrukturen. 

 

Abstract 

Creped-paper stress-strain curve has higher stiffness until 5 % strain thereafter it becomes less 

stiff. At manufacturing the creeping process wrinkles the paper that should make the paper 

less stiff in the beginning of the stress-strain curve and stiffer when the fiber-fiber- 

connections starts to take up load. A comparison has been made between creped-paper and 

un-creped-paper, for the benefit to get better knowledge of the importance between the fibers 

and the creeping process for creped papers material properties. The practical work of the 

project has been to observe creped-paper and un-creped-paper in a material testing machine 

while it has been recorded by a usb – microscope - camera. The material testing machine test 

of creped-paper and un-creped-paper that was executed was standard tests of ISO 12615 - 4: 

2005, release-of-load-tests, camera-angle-tests and stable-crack-tests. 

The results from the release-of-load-tests, was that creped-paper gets a significant stiffness 

increase, that didn’t un-creped-paper get. The air-pockets or craters who are made by the 

paper-mass that aren’t stuck to the yankee-cylinders adhesive, the craters begins to stretch out 

during the less stiff part of creped-papers stress-strain-curve. To get good angle usb-

microscope-camera footages of the creping-structure, the usb-microscope-camera has to be 

smaller or the area at the material testing machines grip to grip has to be larger.     
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Förord 

Jag vill tacka Sverker Albertsson ifrån Södra skogsägarna som har varit min handledare på 

företaget. Tack för ditt engagemang och ditt kunnande och för att du gjorde min vistelse hos 

er på Södra så trevlig som möjligt.  

Tack till Metsä tissue för ni ställde upp på frågor och rundvandring på mitt studiebesök hos er. 

Tack till Christer Korin min handledare på Örebro Universitet för att du har brytt dig om 

projektet och ställt upp med ditt engagemang och kunnande. 

Tack till min Mamma och Pappa för att ni har brytt er och stöttat mig under projektet. Syrran 

Tobbe, Majken och Tintin för glädjen jag får när vi ses. Tack också till min farmor, mormor 

och morfar för att ni stöttat mig under mina studier.         

Projektet har utförts på Örebro Universitet och Södra Cell Väröbacka. Kursen är på 15 

högskolepoäng och är en del av Maskiningenjörsprogrammet. 
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Terminologi  

 

Vira  

Viran är en duk som samlar upp fibrerna efter dess struktur och avlägsnar vattnet i dess 

håligheter.  

Schaber 

Är ett knivblad som för av massan ifrån yankeecylindern. 

Yankeecylindern 

Är en cylinder som är uppvärmd inifrån med ånga och sluten på utsidan med en kåpa som 

innehåller torkar. På yankeecylindern får massan sin slutgiltiga torrhalt. 

Filt 

Används för att transportera massan till yankeecylindern. 

Kräppningsprocess  

Processen sker när massan skrapas av ifrån yankeecylindern med hjälp av schabern. 

Tissue produkter 

Är toalettpapper, näsdukar, kaffefilter och servetter. De har genomgått en kräppningsprocess, 

upplevs som mjuka, är absorberande, har låg ytvikt mellan 15 - 30 g/m
2
. 
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1 Inledning 

1.1 Södra ekonomisk förening 

 

1.1.1 Historik 

Södra har varit en ekonomisk förening sedan 1938 och föreningen är sprungen ur 

sammanslagningar mellan skogsägare. Dessa sammanslagningar har ägt rum sedan början av 

1920 talet med syftet att få bästa avsättning för deras skogsråvaror. Under andra världskriget 

rådde det brist på oljeimport till Sverige då försedde Södras råvaror Sverige med energi till 

gengasaggregat som motorfordon drevs med. Efter krigslutet började Sverige importera olja 

och det förde med sig att efterfrågan på ved minskade. Södra började så småningom satsa på 

egna massafabriker de placerades Mönsterås, i Mörrum och Värö. Under 1990 talet och 

framåt har Södras lönsamhet ökat och fler skogsägare har anslutit till föreningen.[1] 

1.1.2 Fakta om Södra  

Södra består av ca 50 000 medlemmar de äger 36 000 skoggårdar och mer än hälften av den 

privatägda skogen i södra Sverige.[2] Hela Södra koncernen omsätter ca 17 miljarder kronor 

och har 3800 anställda som är fördelade inom industri och skogsbruk. Södra Cell som har tre 

massafabriker har en omsättning på ca 9 miljarder och har 1100 anställda. Fabrikerna 

tillverkar tillsammans ca 1.6 miljoner ton pappersmassa per år. Av massan görs produkter som 

kaffefilter, toalettpapper, tidningspapper, veckotidningar och andra pappersprodukter.[3] 

1.1.3 Branschen, konkurrenterna och eventuella problem   

Skogindustrin där pappersmassa företag räknas in är en av Sveriges viktigaste basindustrier. 

Sverige är näst störst i världen av att exportera papper, pappersmassa och sågade 

trävaror.[4]Södras konkurrenter är bland annat skogsindustriföretaget SCA, Stora Enso och 

Metsä – tissue. Träd består antingen av långfiber eller kortfiber. Långfiber kommer ifrån 

barrträd till exempel gran och tall, kortfiber kommer ifrån lövträd som kan vara björk och 

eucalyptus. Södra är intresserade av att hantera granens långfiber på bästa sätt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 (29) 

1.1.4  Södras affärsområden 

 Södra Timber som är ett sågverksföretag med tio anläggningar som producerar 

trävaror i södra Sverige och ett sågverk i Norge. De tillverkar konstruktionsvirke och 

byggprodukter och levererar till bygg varuhandeln.[5] 

 

 Södra Skog har 535 anställda de sköter om Södras skog med plantering, skogsvård och 

slutavverkning.[6] 

 

 

 Södra Cell tillverkar blekt sulfatmassa för avsalumarknaden och deras sammanlagda 

årsproduktion är 1.6 miljoner ton. Massafabrikerna ligger i Mönsterås som tillverkar 

750 000 ton pappersmassa och är den största fabriken. I Mörrum tillverkas både textil 

och pappersmassa. Sedan finns Södra Värö som ligger 6 mil söder om Göteborg och i 

anslutning finns flera av Södra koncernens verksamheter bland annat Södra 

innovation. Det arbetar 330 personer vid Södra cell Värö och fabriken producerar 

425 000 ton massa årligen. 

   

 Södra Interiör har en omsättning på ca 1,3 miljarder kronor och 600 anställda, 

huvudkontoret är i Kallinge. De tillverkar träinredningsprodukter som lister, 

parkettgolv, limfogsskivor och paneler.[7]  

Avdelningen som är inblandad i examensarbetet är Södra innovation som till största del har 

uppdrag mot Södra Cell och ligger i Väröbacka Halland. 

 

1.2 Projektet 

 

1.2.1 Beskrivning av projektet 

Projektet är ett laborativt arbete som innefattar en jämförelse mellan kräppat papper och 

okräppat papper innanbrott. Okräppat papper har inte genomgått en kräppningsprocess utan 

har framställts i en laboratoriemiljö och det kommer att benämnas labbark fortsättningsvis. 

Kräppat papper har genomgått en kräppningsprocess och är tillverkat efter Crescent former 

eller dubbel vira metoden. 
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1.2.2 Tissue produkter  

Signifikativt för tissue produkter är att det är mjukpapper med låg ytvikt runt 15-30 g/m
2
 och 

det har genomgått en kräppningsprocess. Andra egenskaper är att det är absorberande, mjukt 

och lent. Det är vanligt med flera lager som har laminerats ihop. Vanliga produkter är toalett 

papper, kaffefilter, näsdukar och servetter. 

1.2.3 Tillverkning av kräppat papper 

Det finns två olika tillverkningsmetoder av kräppat papper de är dubbel vira eller Crescent 

former. Här följer en beskrivning av dubbel vira metoden: Tillverkningen startar med att 0.2 

till 0.4 % fiber blandat i vatten sprutas in mellan två viror. Blandningen fångas upp av en vira 

som med hjälp av dess struktur och centrifugalkraften avlägsnar 98 % av vattnet. Massan förs 

sedan vidare till en filt där torrhalten är ca 20 %. Därefter för filten massan till 

yankeecylindern där torrhalten efter press ökas till 40 – 45 %.  Yankeecylindern ökar massans 

torrhalt till 95 %, med hjälp av att den är uppvärmd inifrån med ånga och innesluten med en 

kåpa med torkar på utsidan. Massan förs av yankeecylindern med schabern som veckar 

massan och sedan rullas den upp på en rulle.         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

På Yankeecylindern sprutas en beläggning på för varje varv. Beläggningens uppgift är att 

skydda yankeecylinderns yta ifrån att korrosion, fästa fibrerna på yankeecylindern. 

Beläggningen består av ett grundmedel och ett släpp medel.[8] 

 

 

 

Fig 1. Dubbel vira tillverkningsmetoden, i våtpartiet fångas fibrerna upp av viran och får sin 

grundstruktur. Vid presspartiet pressas pappersmassan på yankeecylindern.  På yankeecylindern sker 

kräppningsprocessen, vid upprullningen rullas pappret upp på en rulle.  ( Bild hämtad ifrån Södra 

presentation Tissue, tillverkning och produkter.pdf).  
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En yankeecylinder är utrustad med 3 knivblad de kallas schaber och de har olika funktioner. 

Den första schabern är reservschabern och den träder i kraft ifall kräppningsschabern fallerar 

och uppgiften kan vara bland annat att föra av massan vid banbrott. Sedan finns 

kräppningsschabern vars huvuduppgift är att föra av pappersmassan ifrån yankeecylindern.  

Det är den schabern som utför själva kräppningen vilket betyder att pappersmassan skrapas av 

med hjälp av schabern ifrån yankeecylindern. Det gör den genom att schabern skär i 

beläggningen och i botten av pappersmassa - skiktet när den gör det så veckas pappersmassan 

och den får en skrynklad form som påminner om en sinuskurva med olika amplituder.[8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Skiss på kräppningsprocessen där pappersmassan veckas av schabern ifrån yankeecylindern.  

Den sista schabern är placerad under kräppningsschabern och den ser till så att beläggningens 

tjocklek är konstant.[8] Medans pappret veckas så rullas det samtidigt upp på en rulle och det 

är själva upprullningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 (29) 

1.2.4 Kraft och töjningskurvan för kräppat papper och okräppat papper 

Kräppat papper startar med att vara merdragstyvt till ungefär 5 procent töjning och efter det 

blir materialet mindredragstyvt under ett flackareparti innan brottgränsen är nådd vid ca 25 % 

töjning.  

Fig 3. Bild från en standarmätning ISO 12615 - 4: 2005 på kräppat pappers kraft och töjningskurva. 

Diagrammets x-axel visar materialets töjning i procent.  Lutningen på kurvan visar materialets 

styvhetsförändringar.  Det är en brant lutning till 5 % därefter blir lutningen flackare till brott uppstår vid ca 25 

% töjning.  Y – axeln visar storleken på kraften materialet utsätts för.( Mätningen utförd av S. Albertsson, Södra) 

 

Okräppat klarar av att ta upp mer last och töjer sig mindre än kräppat papper 

 

Fig 4. Bild på okräppat pappers kraft och töjningskurva ifrån egen stabil spricktillväxtmätning.  På y – axeln 

läses kraften av, på x – axeln läses materialets töjning av, kurvanslutningsändringar visar hur materialet ändrat 

styvhet.     
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1.2.5 Jämföra skillnaderna mellan kräppat papper och okräppat papper innan brott 

Det här arbetet ska jämföra skillnaderna mellan kräppat, Fig 3, och okräppat papper, Fig 4, 

innanbrott.  

1.2.6.  Varför ska jämförelsen utföras 

Södra önskar jämförelser för att öka förståelsen för kräppningen kontra fibrernas betydelse för 

materialegenskaperna i kräppat papper. Kunskapen är också önskvärd för att Södra vill ta vara 

på fibrerna på det mest optimala sättet för framtida produkter. Södra blir mer pålitlig för 

kunder om de kan förklara varför kräppat papper har sin speciella karaktäristik och hur de ska 

gå tillväga för att ta tillvara på pappersmassan på bästa sätt vid tillverkning av kräppat papper. 

1.2.7 Vilka tester har gjorts 

Tester som har gjorts förutom standardtester är stabil spricktillväxttester, avlastningstester och 

vinklad kameratest. Standardtester har utförts på kräppat papper och labbark under samma 

förhållande enligt ISO 12615 - 4: 2005. Stabil spricktillväxt görs för att få en så noggrann 

sprickinitiering, spricktillväxt eller annan deformation av materialet som möjligt. 

Avlastningstester utförs på så vis att man avlastar kraften vid intressanta lutningsförändringar 

i kraft och töjningskurvan för att se om lutningen ändras efteråt. Vinklad kameratester, där 

kameran vinklades i 45 grader vid dragprovarens inspänning. Syftet med vinklad 

kameratesterna var att observera under vilken del av kräppat pappers kraft och töjningskurva, 

Fig 3, kratrarna, Fig 24, som inte ligger emot yankeecylinderns beläggning dras ut. Alla tester 

förutom vinklad kameratesterna har utförts på kräppat och okräppat papper. 
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1.2.8 Verktyg 

Laborationerna utfördes i Södra innovations laboratorium i Värö. Utrustning som användes 

var dragprovare, mikroskopskamera, kräppat papper, okräppat papper, spritpennor ej 

vattenbaserade, två datorer med mjukvaran TestXpert, papperskärare, och läskark.  

 

Fig 5. Bild på mikroskopskameran, dragprovarens gripklämmor där provremsan är fastspänd och dragprovaren. 

 

1.2.9 Projektets avgränsningar   

Projektet är avgränsat till att genom laborationstester observera och se skillnaderna mellan 

kräppat papper med ytvikt 18.6 g/m
2
 och okräppat papper med ytvikt 25 g/m

2
 med samma 

fiberblandning innanbrott.  Med fokus på de två lutningsförändringarna som uppstår vid 5 

procents töjning och vid ca 15 procents töjning i kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 

3, . Med målet att hitta skillnader mellan dem och förklara dem till 50 %.  I projektet ingår 

inte att observera skillnaderna när materialet har nått brottgränsen eller efter brottgränsen, 

Fig. 3, . Projektet ska inte hitta en förklaringsmodell till varför sprickinitieringen eller 

deformationerna sker som de sker i kräppat papper eller vad som händer i materialet. 
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1.2.10 Projektets resultat 

Vid observation av stabil spricktillväxttesterna på kräppat papper märktes att håligheterna, Fig 

6, där fiberansamlingarna är som glesast mellan vira strukturen, Fig 7, töjdes ut innan brott. 

Vid okräppat papper kunde inte deformationen ses för materialet är styvare och brottet 

uppstod abrupt. 

 

 

Fig 6. Bild ifrån egen stabil spricktillväxttest på kräppat papper. Pilarna pekar på håligheter med glesare fiber 

mellan vira strukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Bild ifrån egen stabil spricktillväxttest på kräppat papper. Pilarna pekar i vira strukturens riktning. 
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Vid avlastningstesterna fick kräppat pappers återlutningskurvor en märkbar lutningsändring åt 

det brantare hållet, som är detsamma som att dess styvhet ökade desto mer materialet töjdes 

ut. Okräppat pappers återlutningskurvor hade mindreökning. 

Vinklad kameratest uppmärksammade att kratrarna, Fig 8, som syns vid observation av 

provremsans sida som har legat emot yankeecylinderns beläggning. Inte drasut under den 

dragstyva delen på kräppat papper kraft och töjningskurva. Utan de börjar drasut under det 

mindredragstyva partiet. Utdragningen av kratrarna drasut successivt med töjningsökningen 

av materialet.          

Fig 8. Egenbild på kräppat papper ifrån vinklad kameratest på bilden syns kratrar utspridda oregelbundet över 

provremsan. 
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2 Bakgrund 

2.2 Problemet 

 

2.2.1 Bakgrund till projektet 

Södra levererar deras massa till kunder som tillverkar tissue produkter. När man tillverkar 

tissue produkter så görs det genom en kräppningsprocess. Det är kräppningsprocessen som 

ger pappret sina egenskaper som mjukhet och töjbarhet. 

 

2.2.2  Kräppat pappers kraft och töjningskurva  

Vid starten av projektet berättade Sverker Albertsson ifrån Södra om att med tanke på 

kräppningsprocessen, Fig. 2, som kräppat papper genomgår uppför sig inte dess kraft och 

töjningskurva som förväntat, Fig. 3, . 

2.2.3 Södras önskemål 

Södra strävar kontinuerligt efter att öka sin förståelse av sin massa för att kunna ta tillvara på 

sina fibrer på det mest optimala sätt och för att kunna vara konsulter till deras kunder. När 

Södra uppmärksammade kräppat pappers kraft och töjningskurva, kom önskemål ifrån deras 

sida att få mer förståelse av kurvans utseende.  Det är med den bakgrunden det här projektet 

inleddes, tanken är att vidarearbete för förståelsen av kräppat pappers kraft och töjningskurva 

ska fortsättas i framtiden.   

2.2.4 Test i laboratorium      

För att få mer förståelse för kräppat pappers kraft och töjningskurva så har dragprovstester 

utförts på kräppat papper och labbark. Materialet har samlats in genom inspelning med usb -

mikroskops - kamera som har synkats med papprets dragprovskurva. Det har gjorts för att 

skapa underlag för en jämförelse mellan dem båda innanbrott. På så sätt skapa mer förståelse 

för kräppat pappers kraft och töjningskurva. 
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2.3 Vad har företaget gjort tidigare 

Södra har gjort dragprovstester på kräppat papper och labbark. De har studerat kräppningarna 

med vinklad kamera för att få bra bilder.  

2.4 Vad har andra gjort tidigare 

Jonna Boudreau går igenom tillverkningsprocessen av kräppat tissue papper i sin avhandling 

”Improvement of the tissue maufacturing”[8]. 

2.5 Beskrivning av teknikområdet 

Examensarbetet berör ämnena mekanik och hållfasthetslära, tillverkningsteknik och 

brottmekanik. Grundläggande hållfasthetslära är nödvändigt för att förstå kraft och 

töjningskurvan. Som normaltöjning är lika med längdändringen dividerat med 

ursprungslängden, att kraften är lika med spänningen multiplicerat med arean, och att E- 

modulen är lika med spänningen dividerat med töjningen.[9]  

Det krävs förståelse av hur material ändrarstyvhet vid avlastningar och vad som är en 

rimligändring. Tidigare kunskaper av tillverkningsteknik underlättar att ta till sig information 

och förståelse av tillverkning av kräppat papper. Ämnet tillsammans med materialteknik ger 

förståelse av hur material överlag påverkas av olika tillverkningsprocesser. I kräppat pappers 

fall påminns dess tillverkning om temperaturhärdning när vattnet torkas av. 

Deformationshärdning en slags böjning av fibrerna när schabern för av massan ifrån 

yankeecylindern. Brottmekanik kunskaper behövs för att förstå att ändringar av 

styvhetslutningen i kräppat och okräppat pappers kraft och töjningskurva kan betyda en 

sprickinitiering eller en deformation i materialet. Ämnet kommer till hands för att förstå hur 

sprickor uppstår hur de utbreder sig. 

2.6 Teori 

Jag refererar till Tore Dahlbergs bok Tekniskt hållfasthetslära sid 30 där går han igenom 

normaltöjning som är lika med längdförändringen dividerat med ursprungslängden.[9] 

Töjningen på kräppat och okräppat papper gick att följa under mina observationer. Dels 

genom att följa med kraft och töjningskurvan i TestXpert medans jag tittade på bilderna ifrån 

usb – mikroskops - kameran. 
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3 Metod 

3.2 Metoder för genomförande 

 

3.2.1 Informationsinsamling  

För att genomföra projektet på önskvärt sätt krävdes utöver grundkunskap i mekanik och 

hållfasthetslära, tillverkningsteknik och materialteknik ny kunskap som berörde kräppat 

papper. Det förvärvades genom litteraturstudier om tillverkningsprocessen av kräppat papper. 

Studiebesök hos Metsä tissue där kräppat pappers tillverkningsprocess observerades. Utöver 

det har Sverker Albertsson ifrån Södra haft presentationer som berört tillverkningsprocessen 

av kräppat papper, allmänt om fiber och styrkan i kräppat pappersark. 

 

3.1.2 Tidsplan 

Projektet var definierat som en jämförelse mellan kräppat papper och okräppat papper 

innanbrott. Sedan lades arbetsgångens tidsplan upp som innehöll att observera och samla in 

material om kräppat och okräppat papper i laboratorium miljö. För att sedan i analys diskutera 

skillnaderna dem mellan. 

 

3.1.3 Arbetsgång  

Det rutiner som arbetsgången utfördes var framförallt för att minimera den mänskliga 

påverkan på provremsan minimalt för att få noggrant resultat, arbetsgångens innehåll är 

följande. 

 Klippa labbark och kräppat pappers ark i en papperskärare till provremsor, som är ett 

smalt pappersprov. Vid varje klippning klipptes flera ark samtidigt, de hölls ihop på 

samma plats av så kallade läskark. Viktigt att tänka på var att klippa kräppat 

pappersarket i maskinriktningen för det får andra egenskaper om man drar i det i 

tvärriktningen. 

 Ställa in önskvärda parametrar i TestXpert som förspänning som betyder att 

provremsan spänns upp av en kraft innan mätningen startar. Övriga parametrar var 

draghastighet, inspänningslängd och avlastning ifall det är ett avlastningstest. 

Förspänning betyder att dragprovare utsätter provremsan för en liten kraft så att 

provremsan blir spänd innan dragprovstestet startar.  

 Spänna fast provremsan i dragprovaren med gripklämmorna det är viktigt att 

provremsan är rak. För materialet har olika egenskaper beroende på vilken riktning 

som utsätts för last. 

 Ställa in usb – mikroskop - kamerans fokus och längd ifrån provremsan för bra bilder. 

 Starta dragprovstestet i TestXpert som visar bild på materialets kraft och töjningskurva 

 Synka inspelningen med kraft och töjningskurvan ifrån TestXpert genom att starta 

inspelningen när förspänningen har nåtts. 
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3.1.4 Tester som har utförts 

De tester som utfördes var standardtester enligt ISO 12615 - 4: 2005, avlastningstester, stabil 

spricktillväxttester, och övriga tester med vinklad kamera 45 grader. Testerna utfördes i 

laboratorium hos Södra cell på Värö där klimatet var 23 grader med 50 % luftfuktighet enligt 

ISO 187 standard.  

 Standardtester utfördes efter ISO 12615 - 4: 2005 på kräppat papper och labbark. 

 Stabil spricktillväxttest gjordes för att få en noggrannare kraft och töjningskurva där 

sprickinitieringen och spricktillväxten växer långsammare. Det var önskvärt för att få 

bra material att analysera efteråt. Testet innebär att man drar med småkrafter och 

långsamhastighet. Det krävdes provtester för att få optimala förhållanden, var 

draghastigheten för hög, inspänningslängden för lång, eller provremsan för smal 

kunde ett abruptbrott uppstå. De inställningarna som visade bäst resultat var en 

förspänning 0.15 N, draghastighet på 1 mm/min, 15 mm inspänning och 20 mm bredd 

på provremsan, med en 20x kameraförstoring. Stabil spricktillväxttester gjordes på 

både kräppat papper och labbark under samma förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Bild på egen stabil spricktillväxtmätning på kräppat papper. 
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 Vid avlastningstesterna avlastades kraften vid intressanta lutningsförändringar i kraft 

och töjningskurvan för att se om styvheten alltså lutningen på kraft och töjningskurvan 

ändrades därefter. Kraft och töjningskurvorna ifrån stabil spricktillväxttesterna 

användes för att se vilka krafter de intressanta lutningsändringarna hade och på så sätt 

kunde avlastningskraften ställas in i TestXpert. 

so 

 

 

Avlastningar gjordes därefter på labbarkens kraft och töjningskurva. Avlastningarna 

ställdes in på förhand i mjukvaran TestXpert där går det att avlasta efter en viss kraft 

har uppnåtts eller efter en viss töjning. Övriga inställningar var identiska med de som 

har nämnts för stabil spricktillväxttest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Egenbild ifrån avlastningstest på labbark.  

 

Fig 10. Bild ifrån egen avlastningstest på kräppat papper kraften är avlastat i kraft och töjningskurvans mindre 

dragstyva del vid 0.8 N. 
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 Vinklad kameratester med vinkeln 45 grader, inspänning 100 mm, bredd på 

provremsan 50 mm och draghastighet på 1 mm/min. Testerna utfördes i förhoppning 

om att kunna se kratrarna på kräppat pappers provremsa. 

 

 

 

 Övriga tester med ökad förstoring till 200x och inspänningslängden till 33 mm för att 

komma riktigt nära provremsan i förhoppning att se mikrostrukturen. Alltså för att se 

om en sprickinitiering eller annan deformation sker i kräppningen, fiber – fiber – 

bindningarna, eller i vira strukturen 

 

3.1.5 Noggrannhet och felkällor  

Arbetsgången kan ses som noggrann för vid de olika testserierna fick kraft och 

töjningskurvorna näst intill identiska utseenden Vid brott startade sprickan oftast i kanten, det 

finns en möjlighet att en ickeönskvärd brottsansvisning kan ha skett vid klippning av 

provremsorna i pappersskäraren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Egenbild på kräppat pappers provremsa ifrån vinklad kameratest. Kratrarna är 

utspridda oregelbundet över provremsan. 
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3.3 Verktyg 

 

3.3.1 Utrustningen som användes och varför. 

 

 Dragprovaren Zwick/Roell Z2-5 användes för att den kunde dra med 

småhastigheter och krafter.  

 

 Mikroskåpet Dino – Lite Dremien, användes för att få bra förstorade bilder på 

materialet för analys. 

 

 

 Dator med installerad mjukvara för dragprovaren TestXpert, var nödvändig för 

inställning av dragprovarens parametrar och Dino Capture 2.0 för usb – 

mikroskåps - kameran.   

 

 Två sorters papper med samma fiberblandning, kräppat papper ytvikt 18.6 g/m
2
 

och labbark alltså okräppat papper framställt i laboratorium på Södra innovation i 

Värö ytvikt 25 g/m
2
. 

 

 

 Kamerahållare MS36B. 

 

 Papperskärare - Dahle 561. 

 

3.2.2 Möjliga felkällor 

 Pappersskäraren kan ha påverkat pappret vid klippning med en omedveten 

brottsanvisning att provremsan blir sprött på ena sidan där kniven skär. 

 

 Om kräppat pappers provremsa fästes in snett alltså att den inte hängde rakt kan 

det ha påverkat dragprovstestets resultat för materialet är olika starkt beroende på 

vilken riktning det dras i. Ett material som har olika egenskaper i olika riktningar 

kallas anisotropa.  

 

 Provremsorna är väldigt tunna och det finns risk för vikning av materialet eller att 

det blev annan påverkan av den mänskliga faktorn vid inspänningen. Det kan ha 

ändrat materialets egenskaper med att det blev försvagat vid vissa ställen.   

 

 Det är svårt att fästa provremsan med gripklorna vid upprepade försök kan en 

möjlig brottsanvisning skett. 
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4 Resultat 

 

4.1.1 Stabil spricktillväxttester 

Inställningarna förspänning 0.15 N, draghastighet på 1 mm/min, 15 mm inspänning och 20 

mm bredd på provremsan, med en 20x kameraförstoring Vid observation av bilderna ifrån 

stabil spricktillväxttesterna på kräppat papper ser man vira strukturen, Bilaga A, A5, som går 

på diagonalen genom provremsan. Strukturen får sin form vid våtpartiet i 

tillverkningsprocessen, Fig 1, . Då sprutas fibrerna in mellan två viror och fångas upp av den 

yttre viraduken som sedan för över pappersmassan till en filt. Där sker en ansamling av 

fibrerna efter viradukens mönster. Mellan dem tvärgående vira strukturlinjerna är det hålrum 

med glesare fiber, A7, . Det är i de hålrummen där den största deformationen observerats. 

Under dragprovstestet tycks hålrummensarea öka med töjningen av remsan, A1-A4, det kunde 

ses genom att usb – mikroskops - kameran var synkad med TestXprerts kraft och 

töjningskurva, Fig 13, . Till exempel bildmaterial ifrån 1 min inspelning, A1, betyder att 

materialet har töjts 1 mm för draghastigheten var 1 mm/min. På det sättet gick det utläsa vart 

på TestXperts kraft och töjningskurva bilderna kom ifrån. Det observerades inte att enstaka 

fiber släpper ifrån sitt nätverk. Själva viran där de ansamlade fibrerna är ser intakt ut, det har 

inte observerats någon sprickinitiering, töjning eller minskning av tjocklek.    

 

Fig 13. Bild på kräppat pappers kraft och töjningskurvan ifrån egen stabil spricktillväxtmätning. Töjningen i mm 

på x – axeln och kraften i N på y – axeln. 
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4.1.2 Avlastningstester 

Här nedan följder två avlastningsserier den första är på kräppat papper den andra är på 

okräppat. 

 

Fig 14. Bild på egen avlastningsserie på kräppat papper. Kurvorna är sammanlagda och återlutningskurvorna 

syns med olika lutning beroende på vart i materialets kraft och töjningskurvan avlastning har skett.  

Kommentar på avlastningsserie med kräppat papper: - Lutningsförändringen på avlastningens 

återlutningskurvor, Fig 14, är stor och visar på att materialet blir styvare desto mer det töjs ut.  
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Fig 15. Bild på egen avlastningsserie på okräppat papper. Kurvorna är sammanlagda och återlutningskurvorna 

syns med olika lutning beroende på vart i materialets kraft och töjningskurvan avlastning har skett.  

Kommentar på avlastningsserie okräppat: - Det sker en viss lutningsförändring på 

avlastningens återlutningskurvor, Fig 15, som visar på att materialet blir mindrestyvt vid 

avlastning som därmed beter sig annorlunda mot kräppat papper. 

4.1.2 Vinklad kameratester   

Tester med vinklad kamera 45 grader övriga parametrar: inspänningslängd 100 mm, 

draghastighet 1 mm/min, bredd på provremsan 50 mm. Bakgrund till testet var att se när 

kratrarna töjs ut. Vid tillverkning av kräppat papper bildas luftfickor vid yankeecylindern, 

luftfickorna är de delar av pappersmassan som inte ligger emot yankeecylinderns beläggning. 

För att observera när luftfickorna som liknar kratrar på provremsan töjdes ut, vinklades 

kameran och ett labbark användes i bakgrunden för att ge bra bilder. I Bilaga B följer bilder 

tagna efter olika töjningsprocent ifrån kraft och töjningskurvan för att illustrera utdragningen 

av kratrarna.   
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

 

5.1.1 Resultat ifrån mätningarna. 

 Resultaten ifrån stabil spricktillväxttesterna visar på att det är i hålrummet mellan 

topparna på vira strukturen, alltså området där fibrerna är som glesast den största 

deformationen sker innanbrott på kräppat papper. 

 Resultaten ifrån avlastningstesterna visar på att kräppat får en markant styvhetsökning 

vid avlastning, styvheten ökar med töjningen av materialet. Okräppat får en 

minskadstyvhet vid avlastning. 

 Bilderna ifrån vinklad kameratesterna visar på att kratrarna, Bilaga B, B1, som bildas 

av att det blir luftfickor i pappersmassan som inte ligger emot yankeecylinderns 

beläggning. Luftfickorna blir inte påverkade av schabern när den för av 

pappersmassan ifrån yankeecylindern. Luftfickorna får på så sätt andra egenskaper 

jämfört med fibrerna i pappersmassan som ligger emot yankeecylindern. Det är de 

fibrerna som ligger emot yankeecylinderns beläggning schabern veckar. När schabern 

veckar fibrerna som ligger emot yankeecylindern utsätts fibrerna för böjning de får då 

merdragstyva egenskaper. Fibrerna som inte ligger emot yankeecylindern utsätts inte 

för böjning och blir mindredragstyva.  Kratrarna är intakta till ca 5 % töjning, B3, som 

är den merdragstyva delen på kraft och töjningskurvan för kräppat papper, B13, . För 

att sedan börja dras ut vid den mindredragstyva delen ifrån ca 5 % till ca 20 – 25 % 

töjning, B3- B12, innanbrott. 

 

5.1.2 Teorier om kräppat pappers kraft och töjningskurva.  

 Olika teorier om varför kräppat papper är så dragstyvt tills 5 % töjning. En teori är att 

fibernätverken förstärks av schabern vid veckningen och möjligtvis hålls intakt av 

beläggningen som sprutas på yankeecylindern tills en visstöjning har uppnåtts för att 

sedan bli mindredragstyvt på grund av böjningen av fiber som veckningen gör. Den 

teorin är tveksam för att mängden beläggning är ytterst liten. 

 

 En annan teori är att pappersmassan som ligger emot yankeecylindern får en egenskap 

när schabern veckar pappersmassan. Det är den delen av pappersmassan som blir mest 

dragstyv och motsvarar delen upp till 5 % av kraft och töjningskurvan. Luftfickorna 

som inte ligger emot yankeecylinderns beläggning blir inte påverkade av schabern och 

blir mindredragstyv. På inspelningsmaterialet ifrån vinklad kameratesterna syns det att 

kratrarna börjar dras ut efter 5 % töjning.  
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5.1.3 Vad betyder resultatet som fåtts fram 

Resultaten ger underlag för vidare arbete på områden som kan undersökas vidare för att få 

bättre förståelse för kräppningen kontra fibrerna betydelse för kräppat pappers 

materialegenskaper. Det här projektet har visat resultat på att kratrarna börjar drasut under det 

mindredragstyva partiet på kräppat pappers kraft och töjningskurva. Nästa steg är att få fram 

bildmaterial på de övriga fibrerna i pappersmassan som ligger emot yankeecylinderns 

beläggning och inte ser ut som kratrar. För att se hur de fibrerna ändrarstruktur under kraft 

och töjningskurvan för kräppat papper.  För att uppnå det rekommenderas vidare arbete med 

vinklad kameratest för att få bra bildmaterial på fibrerna i pappersmassan som schabern 

veckar.  

5.1.4 Projektmålet 

Det är svårt att bedöma om målet är uppfyllt med att jämföra skillnaderna mellan kräppat 

papper och okräppat papper innanbrott till 50 %. Det projektet främst har bidragit med är att 

uppfylla dess syfte att öka förståelsen för fibrerna kontra kräppningen betydelse för kräppat 

pappers kraft och töjningskurva. Det har det gjorts genom att visa att kräppat papper får en 

markant styvhetsökning på avlastningstesterna. Det är i hålrummen där det är glesare med 

fiber den största deformationen sker innanbrott. Kratrarna som inte ligger emot 

yankeecylindern beläggning startar med att bli utdragna vid den mindredragstyva delen på 

kraft och töjningskurvan.   

5.1.5 Handhavandeinstruktioner 

Arbetsgången som beskrivs under metoddelen kan användas vid fortsatta observationer av 

kräppat papper. 
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5.2 Fortsatt arbete 

 

Tips på förbättringar 

 Mindre mikroskopkamera som går att vinkla och komma in närmare med vid 

inspänningen för dragprovaren. 

 

 Öka utrymmet vid inspänningen med mindre storlek på gripklämmorna på 

dragprovaren och samma storlek på usb – mikroskops - kameran.  Det är nödvändigt 

att vinkla kameran för att få bra inspelningsmaterial för att kunna se mikrostrukturen 

och kräppningarna 

 

. 

 Uppdatera programvaran till dragprovaren för att få autosynkning av kameran med 

dragprovskurvan. 
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6 Slutsatser 

 

6.1.1  Slutsatser om resultatet  

 På avlastningstesterna fick kräppat papper en stor lutningsändring på 

återlutningskurvorna som ökade med töjningen av materialet innanbrott. 

Lutningsändringen på kräppat pappers återlutningskurvor visade på att materialet blev 

styvare vid avlastningstesterna. Okräppat papper får en viss ändring av 

återlutningskurvorna med en lutningsförändring som visade på en styvhetsminskning.  

 

 På stabil spricktillväxttesterna observeras att det är i hålrummen med glesare fiber där 

den största deformationen sker innanbrott. På okräppat papper kunde det inte 

observeras var deformationen skedde innanbrott, för materialet är dragstyvt och töjde 

sig lite innan det abrupta brottet uppstod. 

 

 På vinklad kameratesterna kunde det observeras att först vid den mindredragstyva 

delen av kräppat pappers kraft och töjningskurva dras kratrarna ut. Det betyder att 

fibrerna som ligger emot yankeecylinderns beläggning, veckas av schabern och 

motsvarar den merdragstyva delen på kräppat pappers kraft och töjningskurva. 

Medans luftfickorna som bildas av pappersmassa som inte ligger emot 

yankeecylinderns beläggning och ser ut som kratrar på provremsan. Dessa luftfickor 

veckas inte av schabern och motsvarar den mindredragstyva delen av kräppat pappers 

kraft och töjningskurva  

 

6.1.2  Slutsatser om noggrannhet 

 Testerna kan anses vara noggranna de var utförda under samma förhållanden och 

parametrar som beskrivs i genomförandet. Noggrannheten visar sig på att kurvorna 

fick väldigt lika utseenden.  

 

 Det behövs mer underlag med inspelningsmaterial med vinklad kamera för att få fler 

dragrovs kurvor att jämföra med för att fastslå när kratrarna börjar töjas ut.   
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  Bilaga A 

 

Bilaga A: Stabil spricktillväxttest 

A1. Egenbild hålrummensdeformation tagen efter 1 min under stabil spricktillväxttest på kräppat papper. Ett 

hålrum med glesare fiber är markerat med rött. 

A2. Egenbild på hålrummensdeformation tagen efter 2 min under stabil spricktillväxttest på kräppat papper. Ett 

hålrum med glesare fiber är markerat med rött. 
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A3. Egenbild på hålrummensdeformation tagen efter 3 min under stabil spricktillväxttest på kräppat papper. Ett 

hålrum med glesare fiber är markerat med rött. 

A4. Egenbild på hålrummensdeformation tagen efter 4 min under stabil spricktillväxttest på kräppat papper. Ett 

hålrum med glesare fiber är markerat med rött. 
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A5. Egenbild på kräppat pappers ifrån stabil spricktillväxttest, vira strukturen är markerad med ljusblått 

A6. Egenbild ifrån stabil spricktillväxtmätning på kräppat papper med 200x förstoring. Vira strukturen är 

markerad med röda pilar och ett hålrum med glesare fiber mellan vira strukturen är inringat med gult. 
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A7. Egenbild på förstoring på hålrum med glesare fiber mellan vira strukturen.  



  Bilaga B 

 

Bilaga B: Vinklad kameratest 

 

B1. Egenbild tagen vid ca 1 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 

 

B2. Egenbild tagen vid ca 3 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 
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B3. Egenbild tagen vid ca 5 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4. Egenbild tagen vid ca 7 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 
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B5. Egenbild tagen vid ca 9 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 

 

B6. Egenbild tagen vid ca 11 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 
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B7. Egenbild tagen vid ca 13 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 

B8. Egenbild tagen vid ca 15 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 
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B9. Egenbild tagen vid ca 17 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 

 

B10. Egenbild tagen vid ca 19 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 
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B11. Egenbild tagen vid ca 21 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 

 

 

B12. Egenbild tagen vid ca 23 % töjning på kräppat pappers kraft och töjningskurva, Fig 34, . På bilden syns 

kratrarna de liknar dalar och de är oregelbundet utspridda över provremsan. Kratrarna dras ut när töjningenökar. 
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Kommentar till bilderna: Upp till ca 5 % töjning, B1, sker ingen märkbar förändring av 

kratrarnas utseende. Därefter följer en successivutdragning av kratrarna tills sista bilden på ca 

23 % töjning, B12, . Om man jämför bilderna med kraft töjningskurvan för kräppat papper, 

B13, så är kratrarna opåverkade under den dragstyva delen för att sedan drasut i den 

mindredragstyva delen.   

 

B13. Bild på kräppat pappers kraft och töjningskurva ifrån standardmätning ISO 12615 - 4: 2005. (Mätning 

utfört av S. Albertsson. Södra.) 

 


