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BAKGRUND 
Träslaget björk förekommer frekvent i 
norra och östra delen av Europa och är 
ett av Sveriges vanligaste lövträd. Trots 
goda mekaniska egenskaper används trä-
slaget idag i väldig begränsad omfattning 
för större lastbärande strukturer (byggna-
der och byggnadsverk). En av anledning-
arna till detta är träslagets relativt dåliga 
egenskaper avseende beständighet i fuk-
tiga miljöer. En möjlighet att förbättra 
dessa egenskaper är via “modifiering” av 
trämaterialet.
 
Modifiering av trä avses här en metod för 
att förbättra materialegenskaperna utan 
att använda miljöfarliga träbevarande ke-
mikalier, och med huvudsakligt syfte att 
öka träets beständighet, reducera fukt-
innehåll och angrepp av träförstörande 
svampar. Modifieringen kan genomföras 
på flera olika sätt, där acetylering är en 
av metoderna som ändrar träets kemiska 
struktur, och som kommer vara i fokus 
för detta examensarbete. Acetylerat trä 
är mindre hygroskopiskt (tar upp mindre 
fukt), vilket leder till att fuktrörelser mins-
kar.
 
Acetyleringen påverkar inte bara den 
kemiska strukturen av träet utan också 
de mekaniska egenskaperna. Mekaniska 
egenskaper för acetylerat virke har un-
dersökts i flera studier. Däremot finns det 
få studier som fokuserar på hur brottme-
kaniska egenskaper påverkas av acetyle-
ring. För att undersöka detta krävs bland 
annat kunskap om materialets styvhet 
och brottenergi, där brottenergi definie-
ras som den energi som krävs för att ska-
pa en areaenhet spänningsfri sprickyta. 
 

Målet med examensarbetet är att under-
söka möjligheten att utöka användnings-
området för björk till användning i kon-
struktionssammanhang och framför allt i 
utomhusmiljöer. Arbetet kommer att inne-
hålla teoretiska och experimentella under-
sökningar där de brottmekaniska egen-
skaperna för acetylerad björk är i fokus. 
 

I projektet kommer brottenergin att be-
stämmas genom Nordtest-metoden vil-
ket är en trepunktsböjning av en fritt 
upplagd balk. Provkroppen har en ver-
tikal brottanvisning i undersidan av den 
mittersta biten. Syftet med metoden är 
att bestämma brottenergin i mod 1, vin-
kelrätt fiberriktningen. Vidare kommer 
en FE-modell att tas fram i Abaqus med 
syfte att analysera försöksuppställningen. 
Olika modelleringstekniker och modeller 
avseende brottområdets beteende, som 
form på mjuknandekurva och maxspän-
ning, undersöks.
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