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ABSTRACT  
Swedish modern Construction materials has long been dominated by concrete and steel. Due 
to laws and regulations prohibiting entrepreneurs using wood as loadbearing elements in 
buildings with three or more floors. With EU’s reform lifting this prohibition and todays 
aspiration towards more environmentally friendly construction, wood usage in larger projects 
are on the up rise. This thesis researched moistures’ impact on woods’ loadbearing capacity. 
Through empirical studies where wooden beams were exposed to point pressure with varying 
degrees of moisture content. Further, environmentally friendly wood treatment methods and 
their effectiveness against moisture absorption were researched. 
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SAMMANFATTNING  
Denna studie behandlar fukts inverkan på bärförmåga i konstruktionsvirke.   
För att genomföra arbetet samlades både primär- och sekundärdata.  Primärdata om vätans 
påverkan på virke och möjliga restaureringsmetoder samlades genom observationer vid ett 
experiment. Sekundärdata som användes för detta arbete bestod av kurslitteraturen och 
diverse studier, artiklar och arbeten om virkes egenskaper, dess restaurering vid fuktskador 
och impregneringsmetoder, varav den digitala handboken för trä och trä 
byggande Träguiden har varit den mest användbara källan. Den empiriska kunskapen om 
vätans påverkan på trä som erhölls genom det praktiska experimentet analyserades sedan 
mot den teorin som samlades vid litteraturstudien och en deduktiv ansats fördes för att 
komma till ett resultat.  Då enbart några få bitar av konstruktionsvirket undersöktes vid det 
praktiska experimentet, användes den så kallade kvalitativa metoden för denna studie.   
 
I litteraturstudien studerades olika miljövänliga impregneringsmetoder och möjliga 
lösningar för trärestaureringen. Alla dessa lösningar bidrar till att bekämpa fuktproblem och 
därmed bidra till att trä, som är ett hållbart byggmaterial, kan användas i större utsträckning 
i konstruktioner.    
 
Den aktuella studien omfattade primärt genomförandet av ett experiment som gick ut på att 
göra ett böjprov på balkar av konstruktionsvirket klass C24, före och efter en blötläggnings- 
och torkningsbehandling, och att därefter med hjälp av torrviktsmetoden beräkna en 
fuktkvot i det undersökta virket på olika stadier av experimentet.    
 
Resultatet för denna studie visar att fuktkvotens inverkan på träets hållfasthet är störst i 
början av blötläggningsprocessen för att sedan gradvis avta. Fuktens påverkan försvagar 
konstruktionsvirkets hållfasthet bara till en viss gräns och därefter har inte fuktkvotens 
ökning lika stor effekt på träets hållfasthet. Studien bekräftar således att ett 
förhöjt fuktinnehåll (i studien tillfört det undersökta virket genom blötläggningsprocessen) 
leder till en förhöjd fuktkvot i virket, vilket i sin tur påverkar träets mekaniska egenskaper 
och leder till en försvagning av virkets hållfasthet. Denna slutsats stämmer väl överens med 
den teori som beskrivs i kapitel 2 (Litteraturstudie). Det finns dock metoder som hjälper till 
att skydda eller återställa virkets bärförmåga.  

Nyckelord: Fukt, bärförmåga, träbehandling, träbalkar, mekaniska egenskaper, brottgräns, 
böjprovning, torkning 
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1 INLEDNING 

 
Detta examensarbete omfattar 15hp och skrivs i samarbete med Mälardalens Högskola och 
pågår under höstterminen 2019. Arbetet behandlar fukts påverkan på bärförmågan av 
konstruktionsvirke. Sedan 1890-talet har byggnader i trä enligt lag varit begränsade till endast 
två våningar. Denna reglering upphävdes 1994 efter Sveriges inträde i EU. Motiveringen av 
lagändringen var att byggnationer inte borde begränsas av materialet, utan funktionskrav. 
Därefter fick trä användas i byggnationer så länge konstruktionen uppfyllde de ställda 
funktionskraven. (Hansson & Hervén, 2011)  
 
På senare tid har byggnation i trä i allt större utsträckning övervägts, tack vare det ökade 
fokuset på miljön. En ökad användning av trä skulle innebära bl.a. minskade koldioxidutsläpp 
i både tillverkning och transporter. Sveriges landmassa är till 70% täckt av skog och har 
sedermera alla förutsättningar att kunna prioritera trä som byggnadsmaterial då tillväxten är 
större än avverkningen och har varit det sedan 1900-talet. (Svenskt trä, 2013) 
 
 
 

1.1 Bakgrund & problemformulering 
 
Trä har använts till byggnation i Sverige sedan vikingatiden. Med tiden har dock trä som 
byggmaterial fått lämna plats åt den modernare stål och betongen. Tack vare dagens fokus på 
hållbarhet och miljöskydd har trä återigen blivit ett tänkvärt alternativ även i större 
konstruktioner. Även om trä anses vara ett bra val för miljön, har dock trä andra egenskaper 
som måste tas hänsyn till om det ska användas som konstruktionsvirke. Då trä är ett organiskt 
material är det därmed känsligt för fukt. Med det ökande användandet av virke i 
konstruktioner ökar således vikten av att undersöka fuktens påverkan på bärande 
konstruktioner och hitta metoder för att bekämpa fukt och därmed bidra till att träets 
bärförmåga kan skyddas och förbättras på ett erforderligt sätt.  
Det vanligaste skyddet mot fukt har länge varit att impregnera virket. Denna metod går dock 
inte att utnyttja i byggdelar som byggs in, då tex. kreosotoljan i impregneringen är 
cancerframkallande (Kemikalieinspektionen, u.d). 
 
Det faktum att trä är ett hygroskopiskt material utgör en nackdel, eftersom det är en faktor 
som inte påverkar betong eller stål i samma utsträckning. Därför behövs en tillförlitlig studie 
om huruvida träets högre fuktupptagningsförmåga utgör ett hinder mot träets användning som 
byggmaterial och huruvida det finns metoder som kan hålla fuktinnehållet på en 
tillfredställande nivå. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet av denna studie är att kartlägga fukts påverkan på bärförmågan hos bärande träbalkar 
och undersöka hur vida konstruktionsvirkes känslighet för fukt minskar bärförmågan så till 
den grad att det utgör en säkerhetsrisk. Syftet är även att studera och utvärdera möjliga 
metoder (annat än traditionell impregnering) som kan användas för att förebygga eller 
eventuellt behandla fuktangrepp. 
 

1.3 Frågeställningar 
1. Påverkar väta, träkonstruktioners bärförmåga och till vilken utsträckning? 
2. Med vilken metod går fuktskadat virke att återställas utan att behöva ersättas? 
3. Vilka förebyggande impregneringsmetoder kan tillämpas som inte är miljö/hälsoskadliga och 

med vilken effekt? 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till svenska träslaget gran, som är allmänt tillgängligt för svenska 
konstruktioner.  Då tiden för studiens genomförande var begränsat blev även tiden för den 
undersökta fuktangreppen en avgränsande faktor. Studien avgränsas även enbart till 
fuktkvotens påverkan på bärförmågan och omfattar inte skador som kan uppstå till följd av 
fuktangrepp, såsom mögel eller röta. Inte heller har fiberstörningar beaktats i denna studie 
mer än i anteckningar. Studien innefattar endast balkar av konstruktionsvirke C24 som utsätts 
för en punktlast. Någon hänsyn har inte heller tagits till maximal nedböjning och denna studie 
omfattar därför inte någon undersökning av E-modulen och fuktkvotens inverkan på denna. 
 

2 METOD 

I detta kapitel beskrivs metoden och de källor som användes vid arbetets genomförande. 

2.1 Val av metod 

Vid vårt arbete utgick vi från teori, dvs. den kunskapen som erhölls genom studier av 
facklitteraturen om virkes egenskaper och metoder för att åtgärda fuktskador.  Därefter 
analyserades och utvärderades teorin mot den empiriska kunskapen om vätans påverkan på 
trä, som erhölls vid det praktiska experimentet som beskrivs nedan. Vid arbetet användes 
således en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Eftersom enbart några få bitar av virket 
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undersöktes vid det praktiska experimentet, tillämpades den kvalitativa metoden för denna 
studie (Jacobsen, 2002). 

2.2 Litteraturstudie 
 

För att utföra arbetet samlades både primär- och sekundärdata. Sekundärkällor inhämtades 
från kurslitteraturen och diverse artiklar om virkes egenskaper, dess restaurering vid 
fuktskador och impregneringsmetoder. Den mest användbara sekundärkällan var det 
internetbaserade uppslagsverket om trä och träbyggande, som tagits fram av de svenska 
skogsindustrierna, Träguiden. Detta beror på att den digitala handboken med över 5000 sidor 
utgör Sveriges största webbplats för byggkonstruktioner och innehåller användbar 
information, välbeskrivna exempel, dimensioneringstabeller och ritningar. Portalen är 
välstrukturerad och det är enkelt att hitta relevant information. Genom ett samarbete med 
Kungliga biblioteket ger denna portal även tillgång till forskningsartiklar, rapporter och 
avhandlingar som berör trä och dess egenskaper. Vilket har bidragit till en bra översyn av 
informationen om ämnet. 

2.3 Experiment 

De empiriska studierna fördes, och primärdata om vätans påverkan på virke och möjliga 
restaureringsmetoder samlades, genom observationer vid ett experiment som genomfördes för 
detta arbete.  För experimentet valdes balkar av konstruktionsvirket klass C24 (gran) på grund 
av granens naturliga egenskaper. Förekomsten av små kvistar på flera ställen underlättar 
nämligen beräkningar av ett medelvärde på eventuell ”försvagning” av virket, vilket var 
viktigt för ett resultat av denna studie.  

Experimentet, inklusive förberedelser, utfördes i Mälardalens högskolas bygglaboratorium 
under en period om sammanlagt 38 dagar. Förberedelserna gick ut på att inköpa balkar av 
konstruktionsvirket klass C24, såga dessa i erforderliga längder och i några mindre bitar. 
Samtidigt förbereddes även utrustningen som behövdes för experimentets genomförande, 
såsom en balja isolerad med plast, en dragsprovsmaskin, ett värmeskåp och en våg. De 
mindre träbitarna blötlades i en hink med vatten under en kortare period om sju dagar. 
Därefter utfördes några stickprov för att initialt kartlägga träets uppsugningsförmåga och 
undersöka hur långt in i tvärsnittet fukten skulle kunna tränga. Därmed kunde den erforderliga 
tidsperioden för själva experimentet bestämmas. Före experimentet delades träbalkarna i fyra 
grupper, tre balkar i varje grupp. Balkarna i den första gruppen provböjdes i 
dragprovsmaskinen i deras ursprungstillstånd utan någon behandling. De övriga tre grupperna 
behandlades genom en blötläggning i en balja under varierande tidsperioder, 14 till 28 dagar. 
Efter att virket sänkts ner i vattnet i den plastisolerade baljan täcktes även över hela formen i 
syfte att bromsa avdunstning och, i viss mån, även isolera materialet från yttre påverkan.                                                                 
Den sista gruppen av balkarna behandlades även genom att torkas i ett värmeskåp. Efter 
behandlingen belastades de testade balkarna, behäftade med varierande grader av 
fuktinnehåll, med en punktlast i en dragprovsmaskin av modell 5500R från Instron.                                                             
I tillägg uppmättes de undersökta balkarnas vikt i ett torrt och fuktigt tillstånd.    
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2.4 Beräkningar 

Experimentet visade att de undersökta balkarna hade olika vikter i fuktigt och torrt tillstånd. 
Mängden av fukt i det testade träet, den så kallade fuktkvoten, beräknades med den så kallade 
torrviktsmetoden och med hjälp av de formler som beskrivs i avsnitt 4.4. nedan. Beräkningar 
av dimensionerande värden och karakteristiska värden utfördes manuellt enligt Eurokod 0, 1, 
2, 3 och 5.   

2.5 Metod- och källkritik 
Med hänsyn till tidsbegränsning hade sekundärkällor som användes för litteraturstudierna 
varit begränsade och den ovannämnda Träguiden användes i stor utsträckning. Då denna 
digitala handbok har tagits fram av de svenska skogsindustrierna och den bygger på många 
underliggande källor, såsom forskningsartiklar och tidigare examensarbeten om det aktuella 
ämnet, fanns det dock inte någon anledning att ifrågasätta denna källas trovärdighet. 
Dessutom stämde den i Träguiden presenterade informationen med de uppgifterna som hittats 
i andra handböcker och artiklar.  
Som beskrivits ovan samlades primärdata genom observationer vid det genomförda 
experimentet. I ett försök att komplettera informationen med intervjuer med experter från 
träindustri besöktes en trämässa i Karlstad i slutet av november 2019. Det hade dock visat sig 
vara omöjligt att genomföra några sådana intervjuer och den presenterade primärdata omfattar 
således enbart de uppgifter som framkommit vid experimentet. 
Det hade dock visat sig omöjligt att få en vägledning i fråga om programmets erforderliga 
användning för denna studie, vilket ledde till att beräkningarna enbart genomfördes manuellt 
enligt Eurocode. Därmed kunde inte resultaten verifieras även med stöd av ett automatiserat 
program.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

 
Detta avsnitt presenteras litteraturstudien i rubrikerna; fördelar med trä, nackdelar med trä, 
fukt i förhållande till trä, mekaniska egenskaper, uttorkning, miljövänliga 
behandlingsmetoder. 

3.1 Fördelar med trä som byggnadsmaterial 
 
Detta avsnitt behandlar fördelar med trä, så som, goda tillgångar, minskat koldioxidutsläpp, 
återanvändning, vikt. 

3.1.1 Goda tillgångar 
Det finns ett flertal fördelar som talar för en ökat övervägande av konstruktioner i trä. En stor 
fördel är Sveriges tillgångar av trä. Trä är Sveriges största exportvara, 70% av Sveriges 
landareal är skogsbetäckt (28,6milj hektar). Årligen avverkas 90 miljoner skogskubikmeter 
samtidigt som tillväxten uppgår till 120 miljoner. Sverige håller därmed en ökning av skog, 
vilket de gjort sedan 1900-talet. Det har gjort att Sveriges skogsbestånd har vuxit till tre 
miljarder skogskubikmeter (Svenskt Trä, 2013). 

3.1.2 Minskat koldioxidutsläpp 
Ett ökat användande av trä resulterar även i ett minskat koldioxidutsläpp. Medan andra 
material släpper ut koldioxid under framställningsprocessen tar trä upp den som näring för att 
växa. Samt att sågverkens egen energiförbrukning förses till 80% utav förbränning av 
sågverkens egna spillprodukter, så som spån. Vidare krävs inte några långa transporter då 
Sverige inte behöver importera materialet, tack vare Sveriges stora tillgångar av trä (Svenskt 
Trä, 2013).  

3.1.3 Återanvändning 
Trä kan återanvändas i tillverkning av t.ex. lastpallar, kabeltrummor och skivmaterial. Det 
finns flera steg av återanvändning och när materialet inte längre anses kunna användas i 
produktion kan det brännas för att ge energi som därmed sluter träets livscykel (Svenskt Trä, 
2013). 

3.1.4 Vikt 
Trä är ett lätt och starkt material. Roos, Woxholm & Mccluskey (2009) menar därför att 
konstruktioner med trästomme blir lättare än konstruktioner med en stomme i betong. Det i 
sin tur minskar trycket på grunden och behovet att förstärka den.  
 
Trä har lägre hållfasthet än stål och betong. Men träets lägre densitet gör att ett träsystem 
fortfarande blir lättare än stål och betong med samma hållfasthet. Dock innebär det att 
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horisontala krafter måste beaktas i högre grad, då den låga egentyngden kan medföra problem 
att ta dessa krafter (Hellsborn & Nilsson, 2010).  

3.2 Nackdelar med trä som byggnadsmaterial 
 
Detta avsnitt behandlar nackdelar med trä, så som, brand, ljud och fukt. 

3.2.1 Brand  
En nackdel som ofta kommer på tal med att bygga i trä är det faktum att trä är brännbart. 
Dock menar, Roos et al. (2009), att det nödvändigtvis inte behöver avskräcka från 
byggnationer i trä. Brandförloppet av trä anses nämligen förutsägbart och bör därför gå att 
dimensionera för att uppfylla gällande brandkrav. Svenskt trä, (2016) skriver att det som 
avgör hur brandförloppet utspelar sig är värmeutvecklingen. I den inledande brandfasen är 
värmeutvecklingen i träet som störst. När träet sedan förkolnar jämnas värmeutvecklingen ut 
och brandspridningen avtar.   

3.2.2 Ljud 
Trä anses ha en sämre ljudisolerande förmåga än t.ex. betong. Därför bör det kompenseras 
genom att till exempel bygga tjockare bjälklag och bredare väggar för att minimera stom- och 
stegljud (Roos, Woxholm & Mccluskey, 2009). För att uppnå ljudkraven byggs ofta, för bästa 
resultat, dubbla bjälklag mellan lägenheterna. Där det övrebjälklaget håller den primära lasten 
medan ett ytterligare bjälklag byggs in för att stoppa de stegljud som annars kan färdas via ett 
singulärt bjälklag. Detta innebär att det totala bjälklaget blir markant tjockare, ofta dubbelt så 
tjockt. Vidare måste någon form av akustisk åtgärd göras där bjälklaget möter vägg för att 
förhindra så kallade ’flanktransmissioner’. (Hellsborn & Nilsson, 2010) 

3.2.3 Fukt 
Den mest relevanta nackdelen för detta arbete är känsligheten för fukt. Trä vill uppnå 
fuktmässig jämvikt med sin omgivning och därför krävs ingen direkt kontakt med en fuktkälla 
för att trä ska uppnå en problematiskt hög fukthalt, mer om detta i avsnitt 3.3 samt 3.3.5. 
Byggahus (2007) menar dock att den redan inträngda byggfukten torkar lättare ut ur trä än om 
man bygger i betong. Svenskt trä (2017) skriver att en skiftande fuktkvot fodrar 
formförändringar i trät. Under träets unga år bildas juvenilved som reagerar mer på 
fuktförändringar jämfört med moget trä, gällande krympning och svällning.  Juvenilved kan 
krympa upp till 2,5% när fuktinnehållet minskar. Detta innebär stora interna spänningar som 
bidrar till en ökad risk för sprickbildning och formförändringar. Även vid utsågning behövs 
hänsyn tas till fuktinnehållet. Olika träd har naturligt växlande fuktinnehåll. Det innebär att 
om virke torkas olika efter utsågning blir måtten olika. (Svenskt trä, 2017)  
Risken för formförändringar kvarstår även efter utsågning, då krympning och svällning 
fortfarande inträffar vid skiftande fuktinnehåll. Dessa formförändringar kan yttra sig i att böja, 
vrida eller kröka virket. Påverkansgraden skiljer sig dock för varje enskild bit virke (SP 
Trätek, 2005) 
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3.3 Fukt i förhållande till trä 
 
Trä är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att det eftersträvar fuktjämnvikt med 
omgivande atmosfär. Trä kan ta upp ca 150𝑘𝑔/𝑚3 vatten. Jämförelsevis kan tegel ta upp 
30𝑘𝑔/𝑚3. Vattnet sugs upp med hjälp av två fysikaliska fenomen, adsorption och 
kapillärkondensation. Den faktor som avgör vilket fenomen som dominerar fuktupptagningen 
är den relativa fuktigheten. Låg relativ fuktighet fodrar adsorption, medan en hög relativ 
fuktighet fodrar kapillärkondensation.  
Med adsorption menas att attraktionskraften, s.k. van der Waalska kraften, binder fukten till 
fasta material. Den mängd vätskemolekyler som kan bindas avgörs av omgivande lufts 
relativa fuktighet och materialets specifika yta. Då trä är ett finporöst material har den en stor 
specifik yta (Nevander & Elmarsson, 2016). 
 
Enligt Ahlgren, (1972) bildas konkava vätskeytor i materialets porer när materialets relativa 
fuktighet stiger och en tillräcklig mängd vattenmolekyler bundits till materialet. Vid dessa 
vätskeytor kondenserar vattenånga enligt kapillärkondensationsteorin då vattenångtrycket är 
lägre över en konkav vattenyta än över en plan yta. Det råder delade meningar angående 
vilken relativ fuktighet som måste uppnås för att kapillärkondensationen blir betydande. 
Ahlgren menar att meningarna går isär vid att en relativ fuktighet över 40–45% måste uppnås, 
eller att 25% räcker för att betydande kapillärkondensation ska ske.  
 
            

3.4 Mekaniska Egenskaper 
 
Med mekaniska egenskaper menas de egenskaper som förmår material att motverka yttre 
fysikalisk påverkan. Där ibland hårdhet, densitet, beständighet och fuktupptagningsförmåga. 
Dessa egenskaper påverkar varandra t.ex. ger en låg densitet en ökad 
fuktupptagningsförmåga, en ökad fuktupptagningsförmåga påverkar i sin tur träets hållfasthet 
och så vidare. De mekaniska egenskaperna påverkar inte bara varandra utan påverkas även av 
träets utformning. Trä har egenheter som kvistar, tjurved och deformationer som påverkar de 
mekaniska egenskaperna negativt. Detta har trä en särskild känslighet för, gentemot andra 
material som betong och stål, på grund av att träets naturliga framställning. (Svenskt Trä, u.d). 
 

3.4.1       Elasticitetsmodul 
Enligt Rosengren (2010) är E-modulen ett värde på det linjära förhållandet mellan kraft och 
töjning i ett spännings- och töjningsdiagram. Det sker i belastningens första fas, (elastiska 
fasen) när töjningen ökar linjärt med belastningen. Om belastningen avtar i detta skede 
kommer töjningen i materialet att återgå till sitt ursprungliga läge. Ökar dock belastningen 
tillräckligt skulle materialet inleda den plastiska fasen. Det innebär en permanent deformation 
hos materialet som förblir efter belastningen avtar.  
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3.4.2 Densitet 
Svenskt Trä (u.d) beskriver hur densiteten har påverkan på fuktens möjlighet att tränga in i 
träet. Låg densitet innebär större porer för fukt att tränga in i. Vilket betyder att 
fuktupptagningen går fortare i ett träslag med låg densitet. Vilket innebär i sin tur att träets 
hållfasthet påverkas negativt. Se 3.3.3.  

3.4.3    Fukt 
  
Enligt Svenskt Trä (2017-12-08) har fuktmängden en linjär påverka på hållfasthet och styvhet 
tills fibermättnadspunkten uppnåtts. Efter att ett överskridande av fibermättnadspunkten har 
skett försvagas inte längre hållfastheten i samma grad, i förhållande till den ökande 
fuktmängden.  Träguiden menar även att fuktmängdens påverkan på hållfastheten beror på 
belastningstyp, 1,5%-5% per procentenhet fukt, där den största försvagningen sker i 
tryckhållfasthet. Ett torrare virke erhåller större hållfasthet och är därmed starkare. 
Snickeritorrt virke har en fuktkvot på 10-15%. 

3.5 Uttorkning 
 
När fuktinnehållet i trä nått en kritisk nivå kan det bero på en hindrad möjlighet för fukten att 
torka ut naturligt. SP Trätek, (2005) anger ett exempel på detta, en syll som ligger på ett tätt 
skikt. Den flatsidan är då hindrad från att ge ifrån sig fukt och torktiden multipliceras med 
fyra. Även träets tjocklek innebär en påverkan på uttorkningstiden. Jämför man två balkar där 
den enes tjocklek är dubbla den andras, fodras en fyrdubblad torktid för den tjockare balken.  
I dessa fall kan en forcerad torkning med hjälp av fläktar och avfuktare vara en lösning. 
Metod och tillvägagångsätt kan skilja medan målet är den samma, att extrahera oönskad fukt.  
När fukt ska drivas ut ur ett material blir två faktorer hos den omgivande luften intressanta. 
Dels den relativa fuktigheten (RF) samt även temperaturen. Dessa faktorer avgör mängden 
fukt luften kan bära. Det är därmed drivkraften för att en fukttransport ska ske (SP Trätek, 
2005). 

3.5.1 Trycktorkning 
Corroventa (u.d) skriver att trycktorkning anses vara en av de effektivaste lösningarna mot 
fuktproblem. Metoden går ut på att luft med högt tryck och värme pressas in i det skadade 
området genom slangar med hjälp av en turbin. Det skapar ett ökat ångtryck som torkar ut 
materialet. Luften leds sedan tillbaka in i rummet som sugs in i avfuktaren som torkar luften 
och pressar in den i konstruktionen igen. Luftmängden som används för torkning kan med 
fördel isoleras genom tex. avstängning av ventilation och tätning vilket gör processen både 
tids- och energimässigt effektivare.  

3.5.2 Sugtorkning 
Corroventa (u.d) menar att sugtorkning alltid bör ses som första åtgärd vid allvarlig fuktskada 
då vatten behöver avlägsnas. Används t.ex. trycktorkning först kan vattnet drivas vidare in i 
byggnaden. Metoden går ut på att man pumpar ut varm luft i rummet som sedan drivs in i 
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håligheter och sedan kontrollerat sugs upp av slangar. För att hantera smuts och vatten som 
sugs upp används en vattenavskiljare med filter som renar luften så den kan värmas och 
pumpas ut igen. 

3.5.3 Bjälklagstorkning 
Corroventa (u.d) beskriver att torkning av bjälklag görs med fördel av en kombination av 
lågtrycksfläkt och avfuktare. Då stora mängder luft behövs för att effektivt torka ut 
uppreglade konstruktioner med isolering.  
 

3.5.4 Mikrovågstorkning 
Torkning med hjälp av mikrovågor beskriver, Anders Rosenkilde (2003), som en kostsam 
men mycket effektiv metod. Att torka trä med mikrovågor har dock visat sig mindre lämpligt 
då den snabba torkningen lätt orsakar sprickor. Samt att metoden har svårt att förse en jämn 
uppvärmning genom träet vilket orsakar inre spänningar. 
Vidare ansåg Strålsäkerhetscentralen (STUK) att särskilda säkerhetsföreskrifter skulle tas 
fram för torkning med mikrovågor. I dessa föreskrifter finns information till såväl personen 
som utför arbetet som berörd allmänhet. Även Strålsäkerhetsmyndigheten, (2019) skriver om 
de särskilda krav som ställs på verksamheter som utför fukttorkning med mikrovågor. De 
beskriver även att metoden använder en liknande magnetron som finns i vanliga 
mikrovågsugnar. Där syftet är att bestråla det fuktiga materialet med mikrovågor för att 
förånga fukten som sedan ventileras ut. 
 

3.6 Miljövänliga Behandlingsmetoder 
 

3.6.1 Vax 
Vaxbehandlat trä i vattenavvisande syfte har visats effektiv i Kanada. Under Englund, F 
(2003) egen studie med simulerat regn, som varade 10 veckor, hade en minskad 
vattenupptagning på 40-60% kunnat påvisas på furu reglar (furu, 45x120mm). Samma studie 
där virke av gran behandlades påvisades en motsvarande minskning av 40–50%. Detta har i 
sin tur inneburit en minskad förekomst av mögel och röta. Vaxet håller även virket rent och 
fräscht under transporter. Vaxet appliceras genom en spraymetod där virkets långsidor 
sprayas med en utspädd vaxemulsion i 10-20bars tryck. Vanligtvis läggs det 25-50μg torrt vax 
per 𝑐𝑚2. 
 

3.6.2 Linolja 
Svederoth, M (1997) skriver att linolja utvinns ur frön från växten lin och är därmed naturligt 
förekommande i naturen. För att utvinna oljan pressas fröna antingen varmt eller kallt. 
Alternativt extraheras oljan, vilket ger högsta andelen olja per gram frömassa (90%). Dock 
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medför extraktion en del föroreningar som måste filtreras ut, då de annars kan orsaka 
mögelskador om det används som impregneringsmedel. Anledningen till att linolja lämpar sig 
till träimpregnering är storleken på molekylerna i linoljan. Molekylerna i rå linolja är endast 
5-10nm, vilket lätt penetrerar virkets porer.  
Enligt studier utförda av SP (2006) tog träprover behandlade med reaktiv linolja, som 
behandlats i 200grader, upp nästan 80% mindre fukt än det obehandlade träprovet när 
vattenmättnad uppnåtts. Under de första 10 timmarna påvisades en inledande fas där 
träproverna tog upp som mest fukt under den första timmen för att sedan plana ut och visa på 
en långsammare fuktupptagning. Linolja används idag bl.a. inom möbelsnickeri och ger en 
mörkare färgton på virket. 

3.6.3 Acetylerat trä 
 
Svenskt trä (2015) beskriver acetylering som en tryckimpregneringsmetod där 
ättiksyraanhydrid trycks in i träet istället för t.ex. koppar eller arsenik. Denna process sker vid 
en temperatur på 120-130°C. Sedermera torkas restkemikalierna som i huvudsak består av 
ättika. Metoden för torkningsprocessen kan skilja sig beroende på land. I Sverige 
vakuumtorkas träet i en mikrovågsreaktor. Acetylerat trä används främst till fönster och 
dörrelement, men även som skivmaterial samt vindskivor.  
Enligt (svenskt träprojekt, 2001) påvisar acetylerat trä en mycket god beständighet mot 
nedbrytning, där ett antal prover i fältförsök utsatts för olika jordsorter för att undersöka 
viktförlust. Resultatet visade att provbitarna av acetylerad furu påverkats mindre än samtliga 
testade träskyddsmedel som innehållit bl.a. koppar, krom och arsenik. Anderberg, S (2016) 
menar att en acetylering av trä ökar både densiteten, styvheten och skjuvkapaciteten. 
Styvheten ökar med 35% medan densiteten ökar med 52%. Samtidigt som materialet blir mer 
hydrofobiskt och beständigt. Vilket talar till fördel för behandlingsmetoden.  
Enligt Johansson (2008) innebär dock acetylering av trä för närvarande en fördubblad kostnad 
jämfört med redan etablerade behandlingsmetoder. Anledningen är bl.a. ättiksyraanhydridens 
frätande egenskaper som kräver utrustning som är syrafast. Ättiksyran i sig innebär även en 
hög kostnad som ökar den totala produktionskostnaden. När Johansson (2008) ponerar en 
storskalig produktion anser han att lukten av ättiksyran kan innebära problem vid hantering. 
 

3.6.4 Värmebehandling 
Värmebehandling är en metod som utvecklats på 90-talet i huvudsak av fem länder i Europa. 
Enligt Sundqvist, B (2003) anses barrträd lämpa sig bättre i värmebehandlingsprocessen tack 
vare dess högre permeabilitet. Träslag med lägre permeabilitet tenderar nämligen att lättare 
spricka. En bieffekt av denna metod är att trät får en mörkare färg. Enligt Karlsson m.fl 
(2012), sker denna förändring redan vid 130C°, det vill säga 40C° under den kemiskt 
verksamma temperaturen 170C°. 
LTU Skellefteå (2010) menar att värmebehandlat trä inte lämpar sig för användning i bärande 
konstruktionsdelar. Då böjhållfastheten minskar med 10–50% i gran och furu, beroende på 
temperaturen som används vid behandlingen. Detta sker för att den kemiska reaktion som tar 
plats förändrar cellstrukturen och gör att träets densitet minskar. Resultatet blir ett sprödare 
mindre hållfast och mindre hygroskopiskt material som lämpar sig till fasadvirke, staket och 
golv dvs. inomhus eller utomhus ovan mark. Fördelen blir då att materialet drar åt sig mindre 
fukt och blir därför mer beständigt mot röta och mögel. Sundqvist, (2003) skriver att det är en 
blandning mellan behandlingstemperatur och behandlingstid som avgör träets 
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adsorptionsförmåga, där bästa effekt nås vid 200°C under 48 timmar. Hypotesen kring 
orsaken till den modifierade sorptionsförmågan antas vara att den höga temperaturen får 
ligninet att kondensera alternativt att nya kemiska bindningar bildas mellan ligninet och 
hemicellulosan. Under ett försök där hyvlade furupaneler med olika träbehandlingar utsattes 
för utomhusklimat påvisades dubbelt så lågt fuktinnehåll i de värmebehandlade träet med ett 
skikt av alkydfärg, än det CCA impregnerade träet med samma ytbehandling.  
Enligt Aytin m.fl. (2015), visar en studie om värmebehandling att virkets hygroskopicitet 
minskar med 50% och att den volymexpansionen som med ökat fuktinnehåll minskar med 
67,47%. 
 
 

4 AKTUELL STUDIE 

Detta avsnitt behandlar den aktuella studien som genomfördes och presenteras i rubrikerna; 
beskrivning av studieobjekt, förberedelser, experiment och beräkningar.  

4.1 Beskrivning av studieobjekt 
 
I syfte att undersöka fukts påverkan på träets bärförmåga genomfördes ett experiment med 
användningen av konstruktionsvirket, klass C24 (gran). Olika träslag har, på grund av träets 
organiska natur, olika mekaniska egenskaper och dessa egenskaper, såsom, exempelvis, dess 
densitet, hårdhet, beständighet och fuktupptagningsförmåga, är av stor betydelse för 
materialets användning. Utöver dessa mekaniska egenskaper varierar träets kvalitet genom 
naturlig förekomst av kvistar eller olika vedförändringar. Gran använts i Sverige som 
konstruktionsvirke då andra träslag, som tall, anses vara mindre lämpliga även efter 
vidareförädling. Detta beror på att tall brukar ha få men stora kvistar, vilket försvagar virket 
mera än förekomsten av små kvistar på flera ställen, vilket kännetecknar gran. Grans naturliga 
utformning ger bättre möjlighet att beräkna medelvärde på eventuell ”försvagning” av virket, 
vilket är viktigt när virket ska användas som konstruktionsmaterial (Svenskt Trä, 2017). 

4.2 Förberedelser 
 
Efter valet av träslag och inköp av 6 likadana, 5,4 m långa, balkar av konstruktionsvirket klass 
C24 med tvärsnitt 145x45mm provtestades först virkets fuktupptagningsförmåga genom att 
sex små provbitar sågades ut ur dessa balkar och lades i en hink med vatten för en period om 
sju dagar. Dessa förberedelser gjordes dels för att fastställa hur lång tid behövdes för själva 
experimentet, dels för att testa hur fuktkvoten kunde graderas vid experimentet och undersöka 
hur långt in i virket fukten skulle tränga. Genom dessa förberedelser kunde erforderliga ramar 
för experimentet identifieras.  
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4.3 Experiment 
 
För själva experimentet sågades balkarna i två meter långa bitar för att rymmas i den balja som 
skulle användas för blötläggningen. Balkarna delades också i fyra grupper, tre balkar i varje 
grupp. Detta gjordes för att kunna beräkna ett medelvärde för varje undersökt grupp för sig och 
därmed kunna erhålla mer pålitliga resultat.  
Experimentet bestod av följande delmoment: (i) böjprovning av tre av de inköpta balkarna                         
i deras ursprungstillstånd i en dragprovsmaskin; (ii) blötläggning av nio balkar i en balja av stål 
(gjutform för betong); (iii) undersökningen av tre balkar efter 14 dagars blötläggning; (iv) 
undersökningen av ytterligare tre balkar efter 28 dagars blötläggning; (v) undersökningen av de 
tre sista balkarna efter 28 dagars blötläggning och tio dagars torkning. Även beräkningar av 
dimensionerande och karakteristiska värden genomfördes på sätt som beskrivits nedan.  
 
Experimentets genomförande kan åskådliggöras genom ett följande diagram:  
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Figur 1. Tidslinje för experimentet 
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4.3.1 Redskap: dragprovsmaskin, värmeskåp och våg 
För detta experiment användes en dragprovsmaskin av modell 5500R från Instron.  
Maskinen användes för böjprovning av balkarna.  
I tillägg användes ett värmeskåp av modell Kabi från Memmert för att torka de blöta balkarna. 
För att väga balkarna användes en PJ precisa junior A60 våg. 

4.3.2 Blötläggning 
För blötläggningen användes en balja som var en gjutform för betong. För att baljan, som 
placerats i en källare inomhus, skulle hålla vatten täcktes insidan med åldersbeständig 
byggplast. Efter att virket sänkts ner i baljan användes likadan plast för att täcka över hela 
formen i syfte att bromsa avdunstning och, i viss mån, även isolera materialet från yttre 
påverkan. Blötläggningsprocessen varade sammanlagt 28 dagar.  

4.3.3 Genomförande 
Tre av de inköpta balkarna böj prövades i dragprovsmaskinen utan någon behandling direkt                        
i början av experimentet. Balkarna belastades sedan med en punktlast som ökade från 0kN 
tills dess att brottlast uppnåtts.  
Därefter sänktes nio balkar i ett bad av vatten som täckte hela balkarna i den förberedda 
baljan. Balkarna låg 14 dagar i sträck utan några vidare åtgärder. Efter 14 dagar togs tre 
balkar upp ur badet och dessa balkar provböjdes i dragprovsmaskinen, på samma sätt som de 
första balkarna, med en punktlast som ökade från 0kN tills även dessa balkar brast.  Efter att 
balkarna provböjts, sågades små, en centimeters tjocka provbitar ut så nära brottet som 
möjligt, en per balk. Varje provbit vägdes direkt efter sågningen i ett fuktigt tillstånd. Därefter 
placerades provbitarna i ett värmeskåp i 24 timmar för att torka. Efter torkningen vägdes 
provbitarna igen. 
Efter en ytterligare period om 14 dagar, dvs. sammanlagt efter 28 dagar från experimentets 
början, togs nästa undersökningsgrupp om tre balkar upp ur vattnet och provböjdes i 
dragprovsmaskinen. På samma sätt som tidigare sågades små, en centimeter tjocka provbitar 
ut så nära brottet som möjligt, en per balk och dessa provbitar vägdes direkt efter sågningen i 
ett fuktigt tillstånd och sedan igen efter torkningen i torkskåpet.  
Samtidigt, dvs. efter 28 dagar från experimentets början, togs även den sista 
undersökningsgruppen om tre balkar ur ut vattnet. Den gruppen placerades i ett inkubatorrum 
för torkning. Torkningen pågick i totalt tio dagar, varav sju dagar i inkubatorrummet. 
Resterande tre dagar torkade balkarna i inomhusklimat. Efter torkningen provböjdes dessa 
balkar i dragprovsmaskinen och därefter sågades små provbitar ut för att vägas. Även här 
placerades den, en centimeter tjocka provbiten i ett värmeskåp i 24 timmar för att sedan åter 
igen vägas. 
Samtliga provbitar visade sig ha olika vikt före och efter torkningen och hade olika värden 
beroende på den blötläggningstid som var aktuell för varje undersökningsgrupp. 

4.4 Beräkningar 
 
Såsom beskrivits under avsnitt 2 (Metod) och i avsnitt 3 (Litteraturstudie) anges inom den 
trämekaniska industrin mängden av fukt i träet som fuktkvot.  Fuktkvot definieras som 
kilogram vatten per kilogram material och uttrycks i procent (Träguiden, 2017). Fuktkvoten 
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kan beräknas med hjälp av olika metoder, såsom beskrivits i kapitel 3. Fuktkvoten kan dock 
enklast och direkt beräknas med den så kallade torrviktsmetoden och det är också den 
metoden som användes vid det experiment som genomfördes för denna studie.  
Som förklarats ovan visade de undersökta provbitarna olika vikt i ett fuktigt tillstånd och efter 
torkningen. Med hjälp av den erhållna skillnaden i vikten kunde fuktkvoten i provbitarna 
beräknas med hjälp av formeln nedan: 
 

µ =
(𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 − 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟)

𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 ∗ 100 = 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑖 % 

  
Det är viktigt att påpeka i sammanhanget att varje undersökningsgrupp bestod av tre balkar. 
Denna metod valdes för att kunna beräkna ett medelvärde vid undersökningen. Även om 
någon av balkarna skulle vara av dålig kvalitet eller förstöras på något sätt, kunde de övriga 
två balkarna ändå undersökas och därmed kunde mer pålitliga beräkningar erhållas. 
Beräkningarna i denna studie gjordes manuellt enligt Eurokod 0, 1, 2, 3 och 5. 

4.4.1 Beräkningar av Tvärsnittskapacitet samt Momentkapacitet enligt 
Eurocode 

 
Dimensionerade samt karakteristisk Tvärsnittskapacitet och momentkapacitet beräknas enligt 
Eurocode, formlerna är tagna ur följande bok, (Tord & Annika, 2016). 
 

 
Figur 2. Uppställning av beräkningsmodell, mått anges i millimeter. 
 

Dimensionerande värden 
 

Tvärsnittskapacitet Momentkapacitet 
 

𝑓𝑣𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝑓𝑣𝑘

Ɣ𝑚
  

      Ɣ𝑚 = 1,3 
𝑘𝑚𝑜𝑑 = 1  

𝑓𝑣𝑘 = 4,0 𝑀𝑃𝑎 = 4 ∗ 106 𝑃𝑎 
 

𝑓𝑣𝑑 =
1 ∗ 4 ∗ 106

1,3 =  3076923 𝑃𝑎 

 

 
𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑 ∗ 𝑊 ∗ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡   

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1,0 

𝑊 =
𝑏ℎ2

6  
 

𝑊 =
0,045 ∗ 0,1452

6
 

= 1,576875 ∗ 10−4 𝑚3 
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𝑉𝑅𝑑 =
𝐴 ∗ 𝑓𝑉𝑑

1,5  

 

𝑉𝑅𝑑 =
(0,145 ∗ 0,045) ∗ 3076923

1,5
= 13385 𝑁 

 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝑓𝑚𝑘

Ɣ𝑚
 

𝑘𝑚𝑜𝑑 = 1 
𝑓𝑚𝑘 = 24𝑀𝑃𝑎 = 24 ∗ 106 𝑃𝑎 

      Ɣ𝑚 = 1,3 
 

𝑓𝑚𝑑 =
1 ∗ 24 ∗ 106 𝑃𝑎

1,3 = 18461538𝑃𝑎 

 
𝑀𝑅𝑑 = 18461538 ∗ 1,576875 ∗ 10−4

= 2911𝑁𝑚 
 

Brottlast Brottlast 
 

𝑉0−1 = 𝑅𝐴,       𝑅𝐴 =
𝑃
2 

 

𝑉0−1 =
𝑃
2     =>      𝑃 = 2𝑉0−1     

 
𝑃 = 2 ∗ 13385 = 26770𝑁 

 
= 𝟐𝟔, 𝟕𝟕𝒌𝑵 

 

 

𝑀𝑀𝑎𝑥 = 𝑀𝑀𝑖𝑡𝑡 =
𝑃𝐿
4

   =>      𝑃 =
4𝑀
𝐿

 
 

𝑃 =
4 ∗ 2911

1,8 = 6469𝑁 

 
= 𝟔, 𝟒𝟕𝒌𝑵 

Böjbrott bör inträffa istället för skjuvbrott då tvärsnittskapaciteten är större än 
momentkapaciteten. 

 
Karakteristiska värden 

 
Tvärsnittskapacitet Momentkapacitet 

 
𝑓𝑣𝑘 = 4,0 𝑀𝑃𝑎 = 4 ∗ 106 𝑃𝑎  

 

𝑉𝑅𝑘 =
𝐴 ∗ 𝑓𝑣𝑘

1,5  

𝑉𝑅𝑘 =
(0,045 ∗ 0,145) ∗ 4,0 ∗ 106

1,5
= 17400𝑁 

 

 
𝑓𝑚𝑘 = 24𝑀𝑃𝑎 = 24 ∗ 106 𝑃𝑎  

 
𝑀𝑅𝑘 = 𝑓𝑚𝑘 ∗ 𝑊 

 
𝑀𝑅𝑘 = 24 ∗ 106 ∗ 1,576875 ∗ 10−4

= 3784,5𝑁𝑚 
 

Brottlast Brottlast 
 

𝑉0−1 =
𝑃
2     =>      𝑃 = 2𝑉0−1     

 
𝑃 = 2 ∗ 17400 = 34800𝑁 

 
= 𝟑𝟒, 𝟖𝒌𝑵 

 

𝑀𝑀𝑎𝑥 = 𝑀𝑀𝑖𝑡𝑡 =
𝑃𝐿
4    =>      𝑃 =

4𝑀
𝐿  

 

𝑃 =
4 ∗ 3784,5

1,8 = 8410𝑁 

 
= 𝟖, 𝟒𝟏𝒌𝑵 
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Även här bör böjbrott inträffa istället för skjuvbrott då tvärsnittskapaciteten är större än 
momentkapaciteten. 

 

4.4.2 Beräkning av böjspänning 
Böjspänningen beräknas med hjälp av följande formler, (Tord & Annika, 2016). 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚𝑖𝑡𝑡 =
𝑃𝐿
4  

𝑊 =
𝑏 ∗ ℎ2

6  
 

Dimensionerande böjspänning Karakteristisk  
Böjspänning 

 
𝑀𝑅𝑑 =

𝑃𝐿
4 = 2329,2 𝑁𝑚 

 

𝑊 =
𝑏 ∗ ℎ2

6 = 1,576875 ∗ 10−4 𝑚3 
 

𝜎𝑑 =
𝑀𝑅𝑑

𝑊 =  𝟏𝟒𝟕𝟕𝟎𝟗𝟖𝟕 𝑵/𝒎² 
 

𝑀𝑅𝑘 =
𝑃𝐿
4 = 3784,5 𝑁𝑚 

 

𝑊 =
𝑏 ∗ ℎ2

6 = 1,576875 ∗ 10−4 𝑚3 
 

𝜎𝑘 =
𝑀𝑅𝑘

𝑊 =  𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑵/𝒎² 
 

 

4.4.3 Beräkning av standardavvikelse 
Standardavvikelsen beräknades med hjälp av följande formler 

 
s=∑3μ=1(v−X−)2μ−1 

  
Normalfördelning = k = 1,645  

 

4.4.4 Böjprovs resultat 
 

Snickeritorrt dvs fuktkvot på 10-15% 
# Brottlast [N] E-modul [MPa] Fuktkvot [%] Böjspänning [N/m2] 

Balk 1 14 987,74 6827,79 10-15 42771196 
Balk 2 18 104,05 6996,48 10-15 51664352 
Balk 3 12 168,51 5330,60 10-15 34725831 

Tabell 1: Maximal belastning för snickeritorra balkar, fuktkvoten är i detta fall taget ur  
produktspecifikationen för materialet vid leverans. (se bilaga 1-3) 
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�̅�𝑆𝑡,𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡 =
(14987,74 + 18104,05 + 12168,51)

3 = 𝟏𝟓, 𝟎𝟗 𝒌𝑵 

�̅�𝑆𝑡,𝐵ö𝑗𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
(42771196 + 51664352 + 34725831)

3 = 𝟒𝟑𝟎𝟓𝟑𝟕𝟗𝟑 𝑵
𝒎𝟐⁄   

 

𝑠 = √(42771196 − 43053793 )2 − (51664352 − 43053793)2 − (34725831 − 43053793)𝟐 
3 − 1 = 𝟖𝟒𝟕𝟐𝟕𝟗𝟓, 𝟕 𝑵

𝒎𝟐⁄   

 
𝑓𝑚𝑘(𝑠𝑡) = 43053793 − 1,645 ∗ 8472795,7 = 𝟐𝟗𝟏𝟐𝟑𝟕𝟗𝟖, 𝟔 𝑵

𝒎𝟐⁄  
 

𝑓𝑚𝑘(𝑠𝑡) = 29123798,6 N
m2⁄ = 𝟐𝟗, 𝟏 𝑴𝒑𝒂 

 
 
 

  
 

14 dagar i blöt, fuktkvot ~37% 
# Brottlast [N] E-modul [MPa] Fuktkvot [%] Böjspänning [N/m2] 

Balk 1 10 171,35 3850,22 37,77 29026445 
Balk 2 10 407,21 4185,55 38,82 29699529 
Balk 3 9 361,25 4511,69 34,58 26714625 

Tabell 2: Maximal belastning för balkar som legat i blöt i 14 dagar (se bilaga 4-6) 
 

�̅�14 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟,𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡 =
(10171,35 + 10407,21 + 9361,25)

3 = 𝟗, 𝟗𝟖 𝒌𝑵 
 

�̅�14 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟,𝐵ö𝑗𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
(29026445 + 29699529 + 26714625)

3 = 𝟑𝟏𝟏𝟓𝟎𝟔𝟎𝟐 𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

𝑠 = √(29026445 − 31150602)2 − (29699529 − 31150602)2 − (26714625 − 31150602)𝟐 
3 − 1 = 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟏 𝑵

𝒎𝟐⁄  

 

𝑓𝑚𝑘(14𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) = 31150602 − 1,645 ∗ 2277700,1 = 𝟐𝟕𝟒𝟎𝟑𝟕𝟖𝟓, 𝟏 𝑵
𝒎𝟐⁄  

 
𝑓𝑚𝑘(14𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) = 27403785,1 N

m2⁄ = 𝟐𝟕, 𝟒 𝑴𝒑𝒂 
 
 

28 dagar  i blöt, fuktkvot ~44% 
# Brottlast [N] E-modul [MPa]  Fuktkvot [%] Böjspänning [N/m2] 

Balk 1 10 860,51 784,27 38,87 30993132 
Balk 2 9 556,13 848,96 55,26 27270763 
Balk 3 8 282,85 747,35 39,17 23637146 

Tabell 3: Maximal belastning för balkar som legat i blöt i 28 dagar, (se bilaga 7-9) 
 

�̅�28 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟,𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡 =
(10860,51 + 9556,13 + 8282,85)

3 = 𝟗, 𝟓𝟕 𝒌𝑵 
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�̅�28𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟,𝐵ö𝑗𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
(30993132 + 27270763 + 23637146)

3 = 𝟐𝟕𝟑𝟎𝟎𝟑𝟒𝟕 𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

𝑠 = √(30993132 − 27300347)2 − (27270763 − 27300347)2 − (23637146 − 27300347)2 
3 − 1 = 𝟑𝟐𝟗𝟏𝟗𝟗, 𝟐 𝑵

𝒎𝟐⁄  

 

𝑓𝑚𝑘(28𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) = 27300347 − 1,645 ∗ 329199,2 = 𝟐𝟔𝟕𝟓𝟖𝟖𝟏𝟒, 𝟑 𝑵
𝒎𝟐⁄  

 
𝑓𝑚𝑘(28𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) = 26758814,3 N

m2⁄ = 𝟐𝟔, 𝟖 𝑴𝒑𝒂 
 
 

Återställt, fuktkvot ~10% 
# Brottlast [N] E-modul [MPa] Fuktkvot [%] Böjspänning [N/m2] 

Balk 1 11 032,28 6490,44 9,50 31483320 
Balk 2 12 384,76 8324,00 9,98 35342954 
Balk 3 17 277,22 8824,92 10,46 49304790 

Tabell 4: Maximal belastning för balkar som har torkats ut i 10 dagar i ca 40qC efter att ha legat i blöt i 28 
dagar (se bilaga 10-12) 
 

�̅�Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡,𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡 =
(11032,28 + 12384,76 + 17277,22)

3 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟕 𝒌𝑵 
 

�̅�Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡,𝐵ö𝑗𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 =
(31483320 + 35342954 + 49304790)

3 = 𝟑𝟖𝟕𝟏𝟎𝟑𝟓𝟓 𝑵
𝒎𝟐⁄  

 

𝑠 = √(31483320 − 38710355)2 − (35342954 − 38710355)2 − (49304790 − 38710355)2 
3 − 1 = 𝟓𝟗𝟕𝟐𝟗𝟏𝟒, 𝟔 𝑵

𝒎𝟐⁄  

 

𝑓𝑚𝑘(Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡) = 38710355 − 1,645 ∗ 5972914,6 = 𝟐𝟖𝟖𝟖𝟒𝟗𝟏𝟎, 𝟐 𝑵
𝒎𝟐⁄  

 
𝑓𝑚𝑘(Å𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡) = 28884910,2 N

m2⁄ = 𝟐𝟖, 𝟗 𝑴𝒑𝒂 

5 RESULTAT 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet. Vilket har valts att göra i rubrikerna resultat utifrån 
Eurocode, resultat av återställning, resultat av litteraturstudie och egna försöket. 

5.1 Resultat utifrån Eurokod 
 
Vid denna studie användes och undersöktes konstruktionsvirke, klass C24 (gran).                                
Studien bekräftar att ett förhöjt fuktinnehåll (i studien tillfört det undersökta virket genom 
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blötläggningsprocessen) leder till en förhöjd fuktkvot i virket, vilket i sin tur påverkar träets 
mekaniska egenskaper. Denna slutsats stämmer väl överens med den teori som beskrivs                                  
i kapitel 2 (Litteraturstudie). Undersökningen indikerade dock också att fuktkvotens påverkan 
försvagar konstruktionsvirkets bärförmåga bara till en viss gräns och därefter har inte 
fuktkvotens ökning lika stor effekt på träets bärförmåga. 
Utifrån det genomförda experimentet och de beräkningarna som presenterats i kapitel 4 kan 
resultaten sammanfattas enligt Tabell 6 nedan.   
 

Snickeritorra 
balkar 

Karakteristiskt 
värde 

(momentkapacitet) 

Dimensionerande 
värde 

(momentkapacitet) 

14 
dagar 
i blöt 

28 
dagar 
i blöt 

Återställt/blöt 
lagt sedan åter 

torkat 
15,09 kN 8,41 kN 6,47 kN 9,98 

kN 
9,57 
kN 

13,57 kN 

Tabell 5: Resultat 
 
Resultaten kan förklaras enligt följande. De snickeritorra balkarna (som levererats från 
sågverket) klarade av en belastning i dragprovsmaskinen med en punktlast på Ca 15kN. Efter 
14 dagar i vattenbad påverkades balkarna markant när fuktkvoten i materialet ökade från ca 
10% till det uppmäta värdet av 37%. Vid det läget noterades också en kraftigt försvagad 
bärförmåga hos balkarna och denna har minskat från Ca 15kN till Ca 10kN. Efter en 
ytterligare period om fjorton dagar i blöt (sammanlagt tjugoåtta dagar från experimentets 
början) uppvisades dock inte de undersökta balkarna, som hade fortsatt att ligga i blöt, någon 
markant försvagning av bärförmågan. När fuktkvoten ökade från 37% till 44% hade virkets 
bärförmåga endast minskat marginellt från Ca 10kN till Ca 9,6kN.   
 

5.2 Resultat av återställning 
 
Vid försök att återställa de undersökta balkarna med hjälp av torkning, noterades att det inte 
var möjligt att helt återställa balkarna till deras ursprungliga kapacitet. Torkningen ledde dock 
till att balkarnas bärförmåga kunde återställas i viss mån (från 9,57kN, efter 28 dagar i blöt till 
13,57kN efter tio dagars torkning.  Virkets bärförmåga efter behandlingen var dock klart 
mindre än hos de snickeritorra balkarna, som inköptes från sågverket för experimentet och 
som hade en brottgräns på 15,09kN. 
 
Efter torkningen iakttogs ingen formförändring hos provbalkarna.  
Denna studie visade också att E-modulen minskade konstant vid blötläggningen. Med tiden 
minskade E-modulen mer och mer och detta skedde trots att fuktkvotens inverkan på träets 
bärförmåga avtagit markant efter 28 dagar i blöt (se Tabell 2-5).  Efter uttorkningen blev E-
modulen större än vad de ursprungliga balkarna i dess originalskick hade (jämför Tabell 2 och 
Tabell 5). Som påpekats nedan har dock denna studie begränsats i tid och någon vidare 
undersökningen av E-modulens utveckling inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist. 
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5.3 Resultat utifrån Litteraturstudie 
 
De impregneringsmetoder utifrån resultatet av litteraturstudien som kan tillämpas är 
acetylering alternativt linolja. Acetyleringen ger ett beständigt skydd som visats prestera 
bättre än CCA impregnering under försök i kontakt med mark. Det har även visats öka både 
styvhet och densiteten i träet som impregneras. Vilket talar för acetylering som en passande 
behandlingsmetod för konstruktionsvirke. Det som talar för linolja är dess vattenavstötande 
effekt. På grund av linoljans små molekyler tränger de lätt in i porerna i träet och hindrar då, 
efter utförd behandling, 80% av fukten att binda sig. En ytterligare faktor som talar för 
linoljan är dess naturliga förekomst. 
 
Resultatet av litteraturstudien gav insikt i vilka metoder som går att tillämpa för att torka ut trä 
utan att ersätta det. Den mest kontroversiella torkningsmetoden som upptäcktes var torkning 
med mikrovågsstrålning, en effektiv men kostsam metod. Torkprocessen är snabbare än mer 
etablerade alternativ. Därför krävs beaktning för att motverka sprickbildningar som kan 
tillkomma till följd av en för snabb torkning.  
De mer etablerade, fläktdrivna, metoderna sug- och trycktorkning har en långsammare 
torkprocess som naturligt tycks lämpa sig bättre för torkning av trä, med tanke på risken för 
sprickbildning. 
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5.4 Egna Försöket 
 
Figur 3 visar den initiala blötläggningen. Efter några minuter kunde små luftbubblor 
observeras komma från trät när luften i porerna började ersättas av vatten. Efter en 7 dagar 
hade vattnet börjat färgas gult. 
 

 
 
Figur 3. Initial Blötläggning 
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I figur 4 syns hur formbart fuktigt trä blir efter ett 14 dagars vattenbad. Istället för att skära av 
fibrerna närmast tryckpunkten, vertikalt fiberriktningen, formas de numera ’segare’ fibrerna 
runt tryckpunkten. Även fuktrörelser vid den komprimerade delen syns tydligt. 
 

 
Figur 4. Efter 14 dagar i vatten 
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Figur 5 visar en av de balkar som genomgick böjprovning efter 14 dagar i vatten. Träet har 
fått en något mörkare nyans men har fortfarande lite av den ursprungliga ljusa tonen kvar, 
vilket syns till vänster i bild. Under böjprovningen orsakade fukten nyansskiftningar runt 
tryckpunkterna i både överkant och underkant från stödpunkterna. Även i underkant där 
dragspänningen var som högst uppkom mörkare områden. Det syns även tydligt att fibrerna 
böjs med trycklasten snarare än att brytas av, likt hos de torra provbalkarna.  
 

 
Figur 5. Efter 14 dagar i vatten 
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I figur 6 visas en av balkarna som blötlagts i 28 dagar. Färgen på provbalken har tydligt 
förändrats till en mörkare nyans. Ett svart fläckigt område syns även tydligt vilket indikerar 
ett påbörjat ytligt mögelangrepp. Observera även sprickan som har bildats på balkens 
överkant till följd av den ökande fukthalten i träet. 
 

 
Figur 6. Efter 28 dagar i vatten 
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Figur 7 visar en av de balkar som provböjdes efter 28 dagar. Bilden visar ett intressant 
fenomen som bildat trådar där brottet skett längst fibrerna. I bildens högersida syns en kvist 
mitt i brottet. Vilket påvisar den försvagande effekt imperfektioner, så som kvistar, har på trä. 
 

 
Figur 7. Brott efter 28 dagar i vatten 
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Figur 8 visar en av de torkade balkarna. Här syns en tydlig skjuvningen som går enda ut i 
ändträt. Observera även att fibrerna vid tryckpunkten inte böjt sig efter lasten likt de fuktiga 
provbalkarna, utan snarare skurits av. Man ser även på denna bilden att brottet har följt 
kvistarna i underkant. 
 

 
Figur 8. Brott på uttorkad provbalk 
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6 DISKUSSION  

Detta avsnitt behandlar tankar kring resultatet och metoden i rubrikerna, metoddiskussion och 
resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 
 
Den empiriska metoden valdes för att ha möjlighet att se hela försöksförloppet i första hand 
och få en förståelse för materialet genom de observationer som gjorts under försökets gång. 
En alternativ metod för böjprovningen av balkarna skulle kunna vara att nyttja en annan 
böjprovmaskin, men detta skulle vara omständligt när skolan har en maskin att tillgå.   
I arbetet väcks en diskussion som kan kopplas till litteraturstudien i synnerhet inom två 
områden. Dels fuktbindningen under blötläggningen men även torkprocessen i 
undersökningen av restaurerings försöken. Om man ser till olika metoder av fukttorkning kan 
man spekulera kring en eventuell påverkan på resultatet. Hade det skiljts från resultatet vi fick 
i vår studie? Möjligen hade torkningsprocessen gått fortare och blivit effektivare. Dock hade 
det krävt någon form av isolering för att kunna kontrollera omgivande luft runt proverna, då 
torkmetoderna är anpassade för att torka redan byggda konstruktioner där man torkar hela 
rum. Våra provbitar har varit obehandlade och torkats i ett inkubatorrum.  
Impregneringsmetoder ger en intressant vinkel huruvida resultaten blivit annorlunda om 
fuktupptagningsförmågan påverkats av någon form av vattenavstötande behandling. 
Fuktmängden i virket hade med stor sannolikhet varit mindre. Men hur hade balkarna reagerat 
på punktlasten under provtryckningen? Impregneringen i sig skulle kunna ha en stärkande 
effekt på bärförmågan.  

6.2 Resultatdiskussion 
 
Gjutformen som användes som balja till blötläggningen av provbalkarna gjordes inte lufttät, 
då det hade inneburit svårigheter att separera provbalkarna inför böjprovningen. Det innebär 
att proverna inte legat så isolerat som de teoretiskt skulle kunnat. Dock skulle det möjligen 
inte ske någon anmärkningsvärd påverkan mer än att vattnet inte haft en möjlighet att 
avdunsta och fodrat behovet att fylla på baljan med vatten.  
Vid varje förbestämd tidsintervall provböjdes tre balkar, för att få ett medelvärde. Detta 
snittvärde blir mer och mer tillförlitligt desto fler balkar som provböjs på grund av träets 
varierande bärförmåga. Antalet tre bestämdes för att ett större antal inte var ekonomiskt 
försvarbart, då målet med arbetet skulle ge en ungefärlig bild kring fuktens påverkan på 
bärförmågan. Vilket värden från tre provböjda balkar förser. Nämnvärt är dock att de 
snickeritorra balkarna provböjdes i ett spann om 5kN (13kN-18kN). 
Att hitta en konsekvent rutin i försöken var av prioritet i arbetet, dock märktes oväntat att de 
blötlagda balkarna tålde avsevärd mer nedböjning än de torra. Därför ökades 
böjprovmaskinens trycklängd på de efterföljande provböjningarna. Det påverkar inte 
resultatet men ger en längre x-axel i diagrammen, se bilaga 1-12. 
Småbitarna användes som guidning till hur länge provbalkarna skulle behöva ligga för att få 
effekt från vattnet. Annars hade, enligt planerat, tre balkar ‘slösats’ på att provböjas efter att 
ha legat i blöt en dag. Då syntes knappt någon fuktinträngning alls.  
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6.2.1 Kopplingar till ekonomiska och miljöaspekter 
 
Hus ska byggas på ett klimatsmart sätt för att minska växthuseffekten och klimatpåverkan. 
För att få en mer resurseffektiv bebyggelse och uppnå de krav som föreskrivs i EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv måste byggnadernas energiprestanda förbättras och man strävar 
efter låg energianvändning. Längre energianvändning är bra för miljö och innebär även lägre 
kostnader. Byggnader ska vara ”energieffektiva, beständiga och fuktsäkra med god innemiljö” 
(Elmroth, 2008, Sikander, 2015). Trä är ett råmaterial med många bra egenskaper, såsom bra 
bärförmåga, värme- och fuktisolering, brandmotstånd och en lång livslängd. Trä är även det 
enda förnybara byggmaterialet och tillverkningen av trävaror kräver lite extern energi 
(förutom energi som kommer från de egna biprodukterna, såsom bark och spån). Andra 
byggmaterial, såsom stål eller betong, kommer från ändliga råvaror och deras utvinning och 
bearbetning kräver mer energi (av fossilt bränsle), vilket även leder till högre utsläpp av 
koldioxid. Genom att öka andelen trä i byggkonstruktioner och utveckla miljövänliga 
impregneringsmetoder och lösningar för trärestaureringen kan byggindustrin främja det 
långsiktiga hållbarhetsarbetet (som följer EU:s långsiktiga plan för en konkurrenskraftig 
ekonomi med minskade koldioxidutsläpp (s.k. Roadmap 2050)) och därmed reducera 
användningen av andra byggmaterial och utsläpp av koldioxid, vilket på kort och lång sikt 
skyddar miljön (Svenskt Trä). Trä är även ett s.k. hygroskopiskt byggmaterial, vilket innebär 
att ”materialet känner av den omgivande luftens fuktighet och temperatur och hela tiden 
strävar efter att komma i jämvikt med omgivningens klimat” (Träguiden). Utan bra 
impregneringsmetoder kan träkonstruktioner drabbas av fuktskador och mögelangrepp, vilket 
försämrar träkonstruktioners bärförmåga. Detta kan leda till olyckor på arbetsplatser vid, 
exempelvis, byggnadernas renovering. Fukt och mögel försämrar även luftkvalitet och kan 
medföra hälsorisker, särskilt för människor som lider av mögelallergi. 

6.2.2 Återställning 
 
Efter att ha blötlagt tre provbalkar i 28 dagar för att sedan torkas tre dagar i inomhusklimat, 
därefter en vecka i inkubatorrum(41°C) så iakttogs ett antal, ca 2-3cm långa, sprickbildningar 
i ändträet. Detta är ett tecken på en för snabb uttorkning som uppkommit trots den försiktigt 
inledda torkningen där provbalkarna fick ligga två veckor i inomhusklimat innan de flyttades 
till inkubatorrummet. De torkade provbalkarna var de enda balkarna som påvisade påtagliga 
skjuvbrott och det kan vara på grund av dessa sprickor i ändträet, som talar för ett sänkt 
skjuvmotstånd. Det torkade provbalkarna visade en relativ god återhämtning i bärförmåga 
men även annorlunda mekaniska egenskaper, jämfört med de snickeritorra provbalkarna, då 
skjuvbrottet uppstod. Tankar väcks kring vilken cellförändring blötläggningen har haft på 
provbalkarna som har legat tillgrund för detta fenomen. 

6.2.3 Fuktens effekt 
 
En vecka efter det att provbalkarna hade blötlagts började vattnet få en gulaktig färg. Detta 
kan vara en reaktion av träets lignin som lossats av vattnet. Det skulle kunna förklara den 
klibbiga hinna som bildats på balkarna som plockades upp efter en månad för att provböjas. 
Det skulle även kunna ligga till grund för den förändring som observerades på ytan hos de 
torkade provbalkarna. Efter den period de torkade balkarna fått ligga i inkubatorrummet (41°) 
fick provbalkarna en sträv textur. Detta talar för att en cellförändring skett. Är denna reaktion 
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unik för blötläggning eller hade samma resultat inträffat om ett simulerat kraftigt regn använts 
i försöken? Vi tror att helt vattenfyllda porer krävs för att kunna lossa ligninet på detta vis. 

6.2.4 Tankar kring resultat 
 
Det framarbetade resultatet kan anses som rimligt då det är ett empiriskt arbete utan några 
iögonfallande avvikande data. Resultatet var i vissa fall oväntat. Att balkar som spenderat 14 
dagar under vatten tappat drygt 1/3 av sin bärförmåga blev ett intressant resultat. Även det 
faktum att den initiala fuktupptagningens försvagande effekt gällande bärförmåga planade ut 
och höll sig på en liknande nivå efter de ytterligare 14 dagarna. Dock fortsatte 
elasticitetsmodulen minska. En svaghet med studien är att vilken effekt långvarig last ger. En 
svaghet med studien är att ingen uppfattning kring långvarig lasts effekt uppnåtts. Inte heller 
hur vida fuktigt trä som böjts kan återställas. 

7 SLUTSATSER 

I detta arbete har, primärt, fuktens påverkan på bärförmåga i trä undersökts. Med ytterligare 
frågeställningar kring miljövänliga träbehandlingsmetoder och möjligheten kring uttorkning 
av träbyggdelar med kritiskt fuktinnehåll.  
 
Fukt har en påverkan på bärförmågan, träet blir mer formbart samtidigt som bärförmågan 
minskar. Dock märktes att det tagits höjd för fuktens påverkan i beräkningarna då provbalken 
fortfarande höll för den påförhand beräknade karakteristiska brottlasten. Så det kan anses mer 
av ett estetiskt problem snarare än ett säkerhetsproblem. Då effekten av ett ökat fuktinnehåll 
minskar E-modulen som kan resulterar i en ökad nedböjning. 
Fuktigt trä som torkats får ett annorlunda brott även om den återfår nästan all sin bärförmåga 
som förlorades när träet var blött. Det märks att cellstrukturen förändras. Trät blir mer sprött 
och får en sträv, stickig yta. Så finns möjlighet att ersätta skadat virke så bör det göras. Då 
främst i estetiskt syfte, då en torkad balk fortfarande kan bära den dimensionerande lasten, 
med nästintill samma säkerhetsmarginal som den ursprungligt torra balken. 
 
När uttorkningsmöjligheter undersöktes upptäcktes flertalet metoder utformade för olika 
situationer. Vilket pekar på goda förutsättningar att lyckas torka ut fuktiga träkonstruktioner. 
Det finns flertalet effektiva och miljövänliga träbehandlingsmetoder som i flera fall presterar 
bättre än de koppar och arsenik impregnerade alternativen. Svårigheten är att de olika 
metoderna presterar bäst i olika områden. Vaxbehandling är en effektiv träbehandlingsmetod 
som ger träet hydrofobiska egenskaper, men ger inget långvarigt skydd. Vilket gör att det 
utnyttjas bäst för att skydda träet från fukt under transporter och på uppläggningsplatser.  
Värmebehandling av trä ger en god långvarig beständighet. Men under processen påverkas 
träets bärförmåga negativt. Vilket innebär att värmebehandlat trä inte lämpar sig som bärande 
delar. Den traditionella linoljan ger, med sin porimpregnerande effekt, ett fuktskydd som 
stöter bort 80% av fukten. Acetylerat trä ger ett mycket beständigt skydd mot 
mikroorganismer. Vilket gör den lämpad för användning i kontakt med mark. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 
Resultatet för denna studie visar att fuktkvotens inverkan på träets bärförmåga är störst                                 
i början av blötläggningsprocessen för att sedan gradvis avta. Denna studie genomfördes dock 
under en begränsad period, varav 38 dagar användes för genomförandet av själva 
experimentet (dvs. böjprov, blötläggning och torkning av virket). Detta har begränsat 
möjligheter att studera och beskriva i detalj alla faser av fuktens påverkan på det undersökta 
virket.  Det skulle vara intressant att fortsätta denna studie med ytterligare ett böjprov 
genomfört efter en mycket längre period, exempelvis efter ytterligare 76 dagar (dvs. en 
dubbelt så lång tid som vid det genomförda experimentet). En annan faktor som påverkat 
denna studie har varit begränsade resurser och en begränsad plats i baljan som användes för 
träets blötläggning. Det skulle dock vara av värde att öka antalet provböjda balkar från tre 
stycken per undersökningstillfälle till, exempelvis, tio- tjugo stycken per 
undersökningstillfälle för att kunna bedöma huruvida resultaten skulle variera ytterligare. 
Detta skulle även ge ett mer övergripande och noggrant medelvärde på bärförmågan hos 
balkgrupperna med olika fuktkvoter. Det vore även intressant att fokusera mera på 
utvärderingen av fuktkvotens påverkan på träets maximala nedböjning, dvs. träets E-modul 
alternativt träets E-modul i kombination med dess bärförmåga vid varierande fuktkvoter.  
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Bilaga 1: Grupp 1, Snickeritorr, balk 1 

 
 
 



36 

Bilaga 2: Grupp 1, Snickeritorr, balk 2 
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Bilaga 3: Grupp 1, Snickeritorr, balk 3 
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Bilaga 4: Grupp 2, 14 dagar blötläggning, Balk 1
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Bilaga 5: Grupp 2, 14 dagar blötläggning, Balk 2 
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Bilaga 6: Grupp 2, 14 dagar blötläggning, Balk 3 
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Bilaga 7: Grupp 3, 28 dagar blötläggning, Balk 1 
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Bilaga 8: Grupp 3, 28 dagar blötläggning, Balk 2 
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Bilaga 9: Grupp 3, 28 dagar blötläggning, Balk 3 
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Bilaga 10: Grupp 4, 28 dagar blötläggning + 10 dagar torkning, Balk 1 

 
 
 

EX-jobb Jakob & Nicklas_Böjprov av en träbjälke

This is an EXAMPLE 3 Point FLEXURE (BEND) test method.
This is a PROMPTED TEST where you are "prompted" step-by-step.
This example method is "Read-Only".

General: Number of specimens 1
Specimen text inputs: Company Mälardalens Högskola MDH
Specimen text inputs: Operator ID Ex-jobb Jakob & Nicklas, 2019-10-08
General: Method name C:\Users\Public\Documents\Instron\Bluehill3\Tem

plates\Instron Examples\Bluehill\böjning trä balk-
exjobb-ht19.im_flex

General: Method saved date 2019-11-06 10:39

Mälardalens Högskola MDH
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ad

 [
kN

]

Flexure extension [mm]

Böjprov träbjälke

Träbjälke 45x145
mm

Maximum Load
[N]

Flex Modulus
[MPa] Comment

1 Balk 1, återställd 11 032,28 6 490,44
Mean 11 032,28 6 490,44
Standard 
deviation ----- -----

Minimum 11 032,28 6 490,44
Maximum 11 032,28 6 490,44

Page 1 of 1
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Bilaga 11: Grupp 4, 28 dagar blötläggning + 10 dagar torkning, Balk 2 

 
 
 
 
 

EX-jobb Jakob & Nicklas_Böjprov av en träbjälke

This is an EXAMPLE 3 Point FLEXURE (BEND) test method.
This is a PROMPTED TEST where you are "prompted" step-by-step.
This example method is "Read-Only".

General: Number of specimens 1
Specimen text inputs: Company Mälardalens Högskola MDH
Specimen text inputs: Operator ID Ex-jobb Jakob & Nicklas, 2019-10-08
General: Method name C:\Users\Public\Documents\Instron\Bluehill3\Tem

plates\Instron Examples\Bluehill\böjning trä balk-
exjobb-ht19.im_flex

General: Method saved date 2019-11-06 10:39

Mälardalens Högskola MDH
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ad

 [
kN

]

Flexure extension [mm]

Böjprov träbjälke

Träbjälke 45x145
mm

Maximum Load
[N]

Flex Modulus
[MPa] Comment

1 Balk 2, återställd 12 384,76 8 324,00
Mean 12 384,76 8 324,00
Standard 
deviation ----- -----

Minimum 12 384,76 8 324,00
Maximum 12 384,76 8 324,00

Page 1 of 1
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Bilaga 12: Grupp 4, 28 dagar blötläggning + 10 dagar torkning, Balk 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

EX-jobb Jakob & Nicklas_Böjprov av en träbjälke

This is an EXAMPLE 3 Point FLEXURE (BEND) test method.
This is a PROMPTED TEST where you are "prompted" step-by-step.
This example method is "Read-Only".

General: Number of specimens 1
Specimen text inputs: Company Mälardalens Högskola MDH
Specimen text inputs: Operator ID Ex-jobb Jakob & Nicklas, 2019-10-08
General: Method name C:\Users\Public\Documents\Instron\Bluehill3\Tem

plates\Instron Examples\Bluehill\böjning trä balk-
exjobb-ht19.im_flex

General: Method saved date 2019-11-06 10:39

Mälardalens Högskola MDH
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Lo
ad

 [
kN

]

Flexure extension [mm]

Böjprov träbjälke

Träbjälke 45x145
mm

Maximum Load
[N]

Flex Modulus
[MPa] Comment

1 Balk 3, återställd 17 277,22 8 824,92
Mean 17 277,22 8 824,92
Standard 
deviation ----- -----

Minimum 17 277,22 8 824,92
Maximum 17 277,22 8 824,92

Page 1 of 1
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