
Stabilisering av insektsangripna möbler
- en jämförande studie av konsolidanter

Cecilia Nolin
MÖBELKONSERVERING

Carl Malmsten - Furniture Studies
REG NR: LIU-IEI-TEK-G--09/00135--SE

September 2009



Sammanfattning
Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera 
nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den 
strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga 
trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten 
finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet 
insektsangripet trä förlorar sin styrka och kan behöva konsolideras genom att injicera konsolidanter 
in i träet.

Studien är tänkt att jämföra styrkan på de vanligast förkommande och använda konsolidanterna. 
Urval av dessa har dels gjorts genom att intervjua konservatorer i Sverige, Norge och Danmark, 
dels utifrån tillgänglig litteratur och forskning. 

I studien injiceras de utvalda konsolidanterna in i provbitar av artificiellt konstruerat insektsangripet  
trä som sedan utsätts för hållfasthetsprover. Provbitarna är utformade i kuber av björk, 45x45x45 
mm och är borrade med 2 mm stora hål för att efterlikna angripet trä. Två olika typer av 
hållfasthetsprov har använts för att mäta styrkan hos de olika konsolidanterna, tryckhållfasthet 
tvärsfiber och skjuvhållfasthet.

Resultaten av hållfasthetsproverna visar inga tydliga tecken på att de injicerade konsolidanterna gett  
någon direkt styrka till provbitarna. I tryckhållfasthets tvärsfiber finns en dock en tendens till 
förhöjda värden. För att kunna dra någon slutsats bör ytterligare studier genomföras.



Abstract
This report is a comparative study of a chosen set of consolidating agents used to stabilize
wood suffering from the infestation of wood boring insects. When considering furniture, the most 
common wood boring insect in Sweden is the Furniture Beetle. This report discusses the Furniture 
Beetle, a small insect which if left alone, achieves a great amount of damage. This particular beetle  
can be found in all of Europe and is a sizable problem, since it can attack all species of wood. 
Infested wood is destabilized by the beetles boring a web of internal tunnels throughout, which 
results in a loss of strength. This wood is then commonly injected with a consolidation agent to 
compensate for its internal weakness.

The study is made to compare the strength of the most commonly used consolidating agents. The 
selection of agents was determined by interviewing conservators in Sweden, Norway and Denmark, 
as well as from accessible literature and research. In the study the selected consolidating agents are 
injected into trial pieces of artificially compromised wood which are in turn exposed to strength 
testing in a laboratory setting. The trial pieces are squares of birch wood measuring 45x45x45mm 
which have several 2mm holes drilled into them lengthwise, to simulate the beetle's pathways. Two 
types of strength testing were carried out to test the consolidation agents and their effect. One test 
measures the strength by compression across the grain, while the other puts pressure on either side, 
forcing the piece to fail along the grain.

The results of the testing do not distinctively show that the consolidating agents impose any 
significant strength to the trial pieces. There is however a tendency of increased strength shown in 
the cross grain compression tests. To draw any firm conclusions, additional research is required.



Förord
Det har varit ett intressant och lärorikt projekt att få studera styrkan hos konsolidanter med hjälp av 
hållfasthetsprover. Intresset för insektsangripet trä kom när jag skulle restaurera några svårt 
insektsangripna stolar under en praktik på min utbildning. De var alla i mycket dålig skick på grund 
av insektsangrepp av strimmig trägnagare men skulle trots det stabiliseras så mycket att de kunde 
användas dagligen. Problematiken runt detta intresserade mig och när jag satte mig in i ämnet 
förstod jag att det inte finns mycket forskat om det i Sverige.

Skador på möbler tillskansade av den strimmiga trägnagaren är ett ständigt återkommande problem. 
Beroende på hur nedbrutet träet i möbeln är finns det olika metoder att tillgå. Stabilisering med 
konsolidanter är bara en metod och kanske inte alltid den bästa. Jag vill med den här studien ge 
konservatorer och hantverkare som restaurerar möbler, enkel och lättgriplig kunskap om 
insektsangripet trä och potentiella konsolidanter till stabilisering.

Jag vill börja med att tacka min handledare Anette Glöde som tålmodigt lotsat mig igenom detta  
projekt med entusiasm och fackmässig kunskap. Jag vill också rikta ett stort tack till 
Møbelverkstedet Restaurering AS, Oslo, som tillhandahållit plats i sin verkstad för mig och min 
studie. Jag vill tacka för all tid, energi och kunskap jag fått av dem. Vidare vill jag tacka Magdalena 
Sterly på SP Trätek, Stockholm, för den tid och kunskap om hållfasthet på trä hon delat med sig av. 
Jag vill också rikta ett tack till alla de konservatorer som bidragit med information och vars svar 
ligger till grund för urvalet av konsolidanter i denna studie.

September 2009
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1 Inledning
Studien i det här examensarbetet undersöker konsolidanter som används till att göra nedbrutet trä i  
insektsangripna möbler starkare. Maskätet trä kallas det trä som blivit angripet av någon typ av 
trägnagande insekt, i möbelsammanhang vanligen skalbaggen Anobium punctatum, den strimmiga 
trägnagaren, stadiet före den utvecklas till att bli skalbagge. Trä som blivit angripen av strimmig 
trägnagare mister sin styrka och kan ha blivit så nedbruten att det behöver injiceras med en 
konsolidant för att återfå strukturell styrka eller bevara sin form.

Syftet med detta examensarbete är att jämföra några till insektsangripet trä vanligt förekommande  
konsolidanters styrka. Min frågeställning är hur mycket mer hållfast är träet efter injicering av  
utvalda konsolidanter än innan? 

1.1 Metod och källor

Den metod jag använt mig av i denna studie är praktiska laborationer genom injicering av fem 
utvalda konsolidanter in i provbitar av björk. Provbitarna har konstruerats på så sätt att de 
efterliknar insektsangripet trä. Två olika typer av hållfasthetsprover har sedan utförts för att mäta 
styrkan på de impregnerade bitarna, vars resultat jämförts och diskuterats.

I denna rapport har jag förutom relevant forskning och litteratur använt mig av digitala och 
muntliga källor. En stor del av produktinformationen till den här studien är inhämtad på internet.  
Företagen Kremer Pigmente GmbH & co samt Conservation Resources International LLC har 
produkter och produktinformation tillgänglig på sina webbsidor. Även Wikipedias webbsida har 
används för att få information om de använda produkterna. De webbsidor på internet som används 
för att få information om skadeinsekter är Anticimex samt Nasjonalt Folkehelseinstittut.

Jag har också använt mig av muntliga källor och intervjuat ett antal yrkesverksamma 
möbelkonservatorer i Sverige, Norge och Danmark om deras konsolideringsmetoder och 
användning av konsolidanter (se Bilaga 9.2).

På Nationalmuseum i Köpenhamn gjorde man 1998 en djuplodande och omfattande källsökning i 
ämnet konsolidanter för nedbrutet insektsangripet trä. Det rörde sig dock endast om en 
sammanställning av dittills publicerad litteratur och forskningsartiklar och inga egna publicerade 
studier har utförts. Den sammanställda källsökningen består av sex utvalda källor som alla ansågs 
som högrelevanta i sitt innehåll om insektsangripet trä och konsolideringsmedel (se Bilaga 9.4). 

1.2 Avgränsningar

Flertalet konsolideringsprodukter som finns tillgängliga på marknaden har varit intressanta för 
denna studie. Jag har dock inte haft möjlighet att undersöka alla befintliga produkter utan har gjort  
ett urval. En stor begränsning har varit antalet konsolideringsprodukter i förhållande till studiens 
omfattning. Även själva tillgången på provmaterial har bidragit till avgränsning.

Då jag är begränsad av språk har jag endast kunna tillgodogöra mig källor på svenska, norska, 
danska och engelska. Den litteratur på tyska som nämns av mina danska kollegor på 
Nationalmuseum (se Bilaga 9.4), har jag således bara kunnat tagit del av genom deras 
stödanteckningar på danska. 

Den etiska debatten runt konsolidering av föremål kommer inte att belysas i detta examensarbete,  
då detta inte är själva syftet med arbetet. Dock undgår inte konservatorn eller den hantverkare som 
konsoliderar ett föremål att reflektera över den åtgärd de utför. Den enskilde personen måste 
omsorgsfullt välja metod och material för minsta möjliga ingrepp.
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1.3 Definition av terminologi

Det som menas med konsolidant i den här studien är en typ av produkt som kan tillföras nedbrutet 
insektsangripet trä för att ge det styrka och/eller stabilitet. Begreppet nedbrutet insektsangripet trä 
syftar på att förtydliga graden av angrepp i träet. Trä kan nämligen vara insektsangripet utan att för 
den sakens skull vara nedbrutet eller i behov av konsolidering. Det jag refererar till som maskätet  
trä är trä som blivit angripet av insekter, företrädesvis den strimmiga trägnagaren. Ordet mask syftar 
alltså på skalbaggens larver, ”maskar”.

Det som i litteratur ofta benämns som träets porer är egentligen vedens kärl. Kärlen är ihåliga och i 
dem transporteras vatten och näring i levande träd. Det är via kärlen injicerad vätska kan sugas upp 
av träet.

Nämnas ska också att det konsolideringsmedel som kallas Paraloid B72 i Europa heter Acryloid 
B72 i USA. Paraloid B72 och Acryloid B72 är alltså samma sak, det är bara olika produktnamn. I 
denna studie används namnet Paraloid B72 utom när jag under ”Tidigare forskning och litteratur” 
beskriver någon annans arbete där de använder produktnamnet Acryloid B72.

1.4 Tidigare forskning och litteratur

Det finns inte mycket forskning i ämnet konsolidering av insektsangripna möbler att få tag på i 
Sverige. Det dock finns en hel del utländsk forskning om konsolidanter för nedbrutet trä även om 
forskningen inte specifikt har inriktat sig på insektsangripna möbler. 

I forskningsrapporten ”Consolidation of Deteriorated Wood with Soluble Resins” (Wang och 
Schniewind, JAIC, 1985, nr 24, 77-91) undersöks lösningsbara termoplastiska plaster. Wang och 
Schniewind menar att konsolidering av nedbrutet trä med termoplastiska plaster är den mest 
lovande metoden på grund av deras fysiska och mekaniska egenskaper och för att de är reversibla 
till skillnad mot härdande plaster så som epoxi. I studien som genomförs undersöks tre olika typer 
av termoplastiska plaster, Butvar B90, Butvar B98 samt Acryloid B72. Dessutom undersöks olika 
lösningsmedel samt koncentrationshalt och torktid för lösningen. Studiens konklution var att Butvar 
(B90/B98) gav större förbättring när det kom till styrka och hårdhet än Acryloid B72. Dock har 
Acryloid B72-lösningar lägre viskositet än motsvarande Butvar-lösningar. Vidare menar Wang och 
Schniewind att polära lösningsmedel kan vara bättre än icke-polära men om det finns 
penetrationssvårigheter, kan icke-polära lösningar vara bättre att använda då de generellt har lägre 
viskositet.

Schniewind och Eastman skriver i sin forskningsrapport ”Consolidant Distribution in Deteriorated 
Wood Treated with Soluble Resins” (JAIC,1994, nr 33, 247-55) hur de använt elektronmikroskopi 
för att studera distributionen av konsolidanter i nedbrutet trä efter impregnering med vakum. De 
konsolidanter som ingick i studien var Butvar B90, Butvar B98 samt Acryloid B72. Schniewind och 
Eastman menar att tvärsnitt tagna ur de impregnerade bitarna visade att konsolidanterna inte var  
uniformt distribuerade i träet. Vissa trakeider (vatten- och näringsledande celler i barrträd) hade 
stora mängder konsolidanter i sig, medan närliggande trakeider hade mycket små eller obefintliga 
mängder. Resultaten visade att det var större koncentration konsolidanter i ytlagren av de radiella 
och tangentiella snitten än i ämnets kärna. Det fanns även en tendens till förhöjd koncentrations-
mängd längs vid själva ytan.

I forskningsrapporten ”Low Molecular Weight Epoxy Resins for the Consolidation of Decayed 
Wooden Objects” (Munnikendam, Studies in Conservation, 1972, nr 17, 202-204) beskrivs hur 
lågvikts molekylära epoxiplaster undersökts och utprovats för att passa till konsolidering av trä. I 
rapporten beskriver Munnikendam experiment med lågvikts molekylära lösningsmedel och olika 
epoxityper. Problematik runt blandningens öppettid, härdning samt exotermisk reaktion tas upp. 
Munnikendam menar att denna problematik utgör de främsta utmaningarna för att uppnå en till  
konsolidering av trä, tillfredsställande epoxiblandning.
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Den litteratur som finns tillgänglig handlar främst om konsolidering av nedbrutet trä och inte heller  
där specifikt om konsolidering av insektsangripna möbler. 

Conservation of Furniture (Rivers & Umney, 2005) är en allomfattande bok om konservering av 
möbler. Boken är uppdelad i fyra huvudkategorier, historia, material, nedbrytning och konservering. 
När det kommer till konsoliderande åtgärder för nedbrutet och insektsangripet trä i möbler beskrivs 
både insekter, trä och konsolideringsmedel. Boken tar dels upp fakta om den strimmiga trägnagaren 
och konsolidering av insektsangripna möbler, dels redogörs för riktlinjer och aspekter inom 
konservering.

Conservation of wood artifacts (Unger, Schniewind & Unger, 2001) beskriver trä i alla dess stadier 
samt biologisk nedbrytning av trä. Orsaker och åtgärder behandlas ingående. Boken tar utförligt upp 
material till konsolidering av trä förr och nu, dock inte specifikt konsolidering av möbler. Alla de 
konsolideringsmedel som använts i denna studie finns omnämnda i boken. 

2 Bakgrund
Trägnagande insekter kan tillfoga i övrigt friskt trä stor skada om de får verka ostörda. Nedbrutet 
insektsangripet trä förlorar sin styrka och kan, för att t.ex. inte kollapsa av sin egen tyngd, behöva 
någon typ av konsoliderande åtgärd.

2.1 Strimmig trägnagare (Anobium punctatum)

Trä kan bli angripet av flera olika slags trägnagande insekter. Olika insekter angriper olika sorter 
och typ av trämaterial. Vissa insekter angriper endast lövträ, vissa bara fuktigt eller gammalt trä 
medan andra trägnagare äter alla typer av trä. Svenska skadedjursbekämpnings företaget Anticimex 
listar på sin hemsida sju trägnagande insekter som skadedjur. Dessa är husbock (Hylotrupes  
bajulus), praktbagge (Buprestidae), hästmyra (Camponotus herculeanus), splintbagge/splintborre 
(Scolytus), mjuk trägnagare (Ernobius mollis),  blåhjon (Callidium violaceum) och strimmig 
trägnagare (Anobium punctatum) (www.anticimex.se).

Den trägnagande insekt som är mest intressant i förhållande till möbler är onekligen stimmig 
trägnagare. Insekten är utspridd i hela Europa men finns även i Nord- och Sydamerika, 
Sydaustralien och Nya Zeeland. Speciellt i Sydeuropa och England samt på Irland utgör strimmig 
trägnagare ett stort problem, där klimatet är varmare och fuktigare (Unger, Schniewind och Unger, 
2001). Här i Norden trivs den strimmiga trägnagaren främst i de södra delarna och längst kusterna. 

Den strimmiga trägnagaren är mellan 2,5 och 5 millimeter lång, brun och täckt av fint hår.  
Skalbaggen lägger sina ägg i springor och sprickor i träet eller i gamla flyghål. Äggen kläcks efter 
några veckor och larverna gräver sig in träet. Larverna lever sedan minst 2 år, vanligen 3-4 år, i träet 
där den gräver gångar och när sig på stärkelsen i virket. När det är dags att förpuppa sig gräver 
larven en hålighet nära ytan och när den är fullt utvecklad till skalbagge flyger den ut och lämnar 
efter sig 1,5 – 2 millimeter stora flyghål i träets yta (Pinniger, 2001).
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Figur 1. Strimmig trägnagare (Pinniger, 2001)

Den strimmiga trägnagaren kräver ett inte alltför torrt klimat och kan till exempel inte överleva i en  
relativ luftfuktighet (RF) under 55-60 %. Således har larv och skalbagge svårt att överleva i våra 
moderna bostäder med torr inomhusmiljö. Däremot påträffas de ofta i fritidshus och liknade typer 
av miljöer där det är en något högre relativ luftfuktighet (Pinniger, 2001). Liksom det att den 
strimmiga trägnagaren inte kan leva i för torra miljöer, kan den heller inte leva i för fuktiga.  
Optimalt är 90% relativ luftfuktighet att föredra för den strimmiga trägnagaren men träder RF över 
95% är den dödlig. Temperaturen får inte heller vara för låg, mellan 20-25°C krävs för att larven 
ska kunna utvecklas normal. Under 12°C och över 29°C avstannar angreppen och passerar 
termometern 47°C dör insekten. Även träets fuktkvot spelar roll. Träets fuktkvot påverkas av luftens 
relativa fuktighet och den optimala fuktkvoten för strimmig trägnagare ligger runt 30% (Unger, 
Schniewind och Unger, 2001).

2.2 Maskätet trä

Den strimmiga trägnagaren attackerar nästan alla typer av viktiga löv- och barrträd i Europa, även 
om den föredrar stärkelserikt trä (Pinniger, 2001) I barrträd angrips splinten före kärnveden, kanske 
på grund av hartsinnehållet i kärnveden. Detsamma gäller för lövträd med färgad kärnved där 
gångarna företrädesvis även de grävs genom splintveden. Det har också visat sig i barrträd att 
larverna helst äter den svagare vårveden likt lameller och lämnar höstveden orörd (Unger, 
Schniewind och Unger, 2001).

Vissa icke-Europeiska träsorter som t.ex. eucalyptus (Eucalyptus spp.) och ilomba (Pycnanthus  
angolensis), abachi (triplochiton scleroxylon) och limba (terminalia superba) verkar inte attackeras 
av strimmig trägnagare (Unger, Schniewind och Unger).
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Figur 2 och 3. Maskätet trä

Angripet trä blir poröst och förlorar sin stryka. Larven äter upp stärkelsen i träet, cellulosan och 
dess gångar försvagar virket. Protein stimulerar tillväxten på larven men behövs inte för att den ska 
överleva (Unger, Schniewind och Unger, 2001). Ofta finner man att möbler blivit mer attackerade 
runt tappförband och sammanfogningar som limmats med animaliskt lim. Även plywood från 1900-
talets första hälft är särskilt utsatt för angrepp på grund av det protein som kommer från 
kaseinlimmet som användes då (Pinniger, 2001). 

Strimmig trägnagare var förr känd för att endast angripa gammalt och åldrat virke, ett tecken på att  
möbeln var antik men numera har man konstaterat att så inte är fallet. Vissa menar dock att olika  
träslag angrips olika snabbt. Till exempel skulle björk angripas relativt snabbt medan bok inte 
angrips förrän efter 40-60 år (Hickin, 1981).

Om det finns aktiva larver inuti träet bildas högar av fint borrmjöl intill hålen och under det 
angripna virket. Även insekter på ytan av ett förmål bör få varningsklockorna att ringa. Alla typer 
av träföremål är intressanta objekt för insekten även om ytbehandling så som schellack och 
bemålning kan ha en skyddande effekt mot angrepp. Blanka ytor ger mindre möjlighet för att 
insekten ska få fäste och hitta ett skrymsle att lägga sina ägg. Täpper man till gamla flyghål med 
t.ex. vax minskar även då risken för återangrepp (Siverts, Nygaard och Paulsson, 1939).
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Figur 4. Flyghål som täppts till med vax

Eftersom det kan vara svårt att upptäcka ett pågående angrepp är det viktigt att vidta preventiva 
åtgärder. Rätt förvaring och regelbundna inspektioner av sina föremål är av stor vikt. Om man 
upptäcker ett pågående angrepp bör lämpliga åtgärder vidtas omgående för att förhindra spridning. 
Bekämpning med gas har visat sig vara en effektiv och den för möblerna mest skonsamma 
behandlingen. Även frysning och till viss del värmebehandling är effektiva behandlingsmetoder 
som används på museum och i arkiv för bekämpning av skadedjur. Dock kan dessa metoder 
medföra större påfrestning på föremål av trä än vid gasning eftersom trä kan påverkas kraftigt vid 
stora temperaturskillnader och svängningar i luftfuktigheten. Det uppstår även ofta problematik runt 
möbler som är sammansatta av olika material. Polykromt bemålade och förgyllda möbler bör till  
exempel inte frysas (Unger, Schniewind och Unger, 2001). 

För den enskilde personen som brottas med insektsangrepp finns produkter att köpa på marknaden. 
Dock är det sällan som möbler i våra moderna bostäder med torrt klimat angrips eftersom den 
strimmiga trägnagaren inte kan överleva där. Ett pågående angrepp i sådana miljöer kan visa på 
fuktskada, kondensering eller dålig ventilation (Pinniger, 2001).

2.3 Konsolidering av trä

Om den strimmiga trägnagaren orsakat kraftig strukturell skada i en möbel kan det vara nödvändigt 
att tillfoga extra styrka till de nedbrutna delarna. Detta kan göras genom konsolidering, förstärkning 
av material till bärande delar eller i allvarliga fall byta ut hela den skadade delen. 

Hur omfattande åtgärden bör vara kan utvärderas genom att ställa förlusten av originalmaterial mot 
risken för fortsatt skada för objektet eller människor. Syftet med att konsolidera är att ge stryka till  
föremålets struktur så att det kan bära sin egen vikt, tillåta viktiga konserverande processer och, om 
så krävs, garantera att det uppfyller sina funktionella krav. Vad man vill uppnå med den tänkta 
åtgärden bör spela roll i val av konsolideringsmetod och medel, vare sig det är att få möbeln att se 
bra ut eller att ge tillbaka en ursprunglig funktion för att kunna användas.

2.3.1 Konsolidanter

Konsolidanter används inom konservering för att ge skadade och nedbrutna föremål inre strukturell 
styrka när detta behövs. Det som har skett när ett föremål behöver hjälp av en konsolidant är att de 
kemiska bindningar som håller ihop föremålet har blivit brutna till den grad att strukturen inte klarar  
av sin egen vikt och formen kollapsar. Det är därför det maskätna träet blir mjukt och poröst och 
förlorar sin styrka. 
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Figur 5 och 6. Poröst och försvagat trä

En av de viktigaste egenskaperna för en konsolidant är att den måste kunna impregnera, tränga in i 
träets fibrer samt ge den styrka som krävs genom att binda ihop föremålet. Den ska alltså fungera 
som ett adhesiv – ett slags lim. För att överhuvudtaget kunna göra detta måste konsolidanten börja i  
flytande form och sluta i fast form. 

I vilken omfattning en konsoliderande produkt klarar av att penetrera det solida men porösa träet,  
bestäms till stor del av ytspänningen, som bör vara låg, men också av viskositeten på vätskan samt 
kärlens storlek (The Conservation Unit, vol 3, 1992). Viskositet är ett begrepp som används för att 
tala om hur trögflytande en vätska är. Hydrogena bindningar gör vätskor mer viskosa (trögflytande), 
detsamma gäller för vätskor som innehåller långa molekylkedjor (The Conservation Unit, vol 2, 
1992). Den låga viskositeten krävs för att vätskan ska kunna tränga in i träets kärl. Detta sker med 
hjälp av kapilläreffekten som även påverkas av kärlens storlek. Ju minde kärl ju svårare blir 
impregnering. En bra konsolidant bör kombinera en hög koncentration konsolidationmedel med låg 
viskositeten eftersom det är önskvärd att få mest möjliga mängd konsolidant in i träet med så lite  
lösningsmedel som möjligt (Rivers och Umney, 2005).

En annan viktig egenskap för konsolidanter är att de ska kombinera flexibilitet och hårdhet. Om en 
konsolidant saknar flexibilitet klarar den inte av att följa med träet när det krymper och sväller på  
grund av växlingar temperatur och luftfuktighet. Den kommer därmed inte att fungera som det 
adhesiv det är tänkt att vara. Det samma gäller om konsolidanten är för hård men utan tillräcklig 
hårdhet förloras styrkan vilken krävs för att stötta strukturen (Rivers och Umney, 2005).

2.3.2 Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är en vätska som används för att lösa ett ämne, i det här fallet en konsolidant.  
Olika konsolidanter löses i olika lösningsmedel. 

Vid injicering av en konsolidat in i maskätet trä krävs alltså att lösningen har låg ytspänning och låg 
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viskositet för att uppnå god penetration. Ju mer lösningsmedel ju mer evaporation. Flyktighet är ett  
mått på hur lätt fasta eller flytande ämnen övergår i gasform, d.v.s. evaporerar. Liksom som för 
viskositet och ytspänning beror flyktigheten hos en vätska på hur molekylerna hänger samman. 
Vätskor som har låg viskositet och ytspänning, exempelvis aceton, är oftast flyktiga medan vätskor 
med hög viskositet och ytspänning, som t.ex. vatten, har låg flyktighet (The Conservation Unit, vol 
2, 1992). 

När det kommer till evaporation av injicerade konsolidanter i trä, bör lösningsmedel som är 
mediumsnabbt torkande, t.ex. toluene, föredras framför flyktiga lösningsmedel så som aceton. 
(Unger, Schniewind och Unger, 2001). Detta beror på att den konsoliderande lösningen drivs mot 
ytan för att kunna evaporera och ju flyktigare ett lösningsmedel är ju snabbare evaporering. Sker 
evaporering för snabbt kan konsolidanten följa med upp till ytan och lämna efter sig en hög 
koncentration vid ytskiktet (Eastman och Schniewind, 1994). 

Generellt ska ickepolära lösningsmedel föredras över polära lösningsmedel vid konsolidering av trä, 
med undantag för vattendränkt trä (Unger, Schniewind och Unger, 2001). Beroende på hur polärt ett 
lösningsmedel är ju sämre tränger vätskan in i träet. Ett lösningsmedel kallas polärt om dess 
molekyler är dipolära, dvs. en del av molekylen är negativt laddad medan den motsatta delen av 
molekylen är positivt laddad. Vatten är ett mycket polärt lösningsmedel och har ett värde på 78,3,  
medan aceton har ett värde på 20.7 och toluen 2,38 (http://school.chem.umu.se/Experiment/91). 

Man alltid ta hänsyn till hur hälso- och miljöskadlig ett lösningsmedel är och om det är möjligt  
alltid välja det minst skadliga. 

3 Konsolidanter – valda och bortvalda
Kraven på de konsolidanter jag valt ut har varit att de ska vara lätta att få tag på samt ej skadliga för 
varken den som använder produkten eller vår miljö i stort. Ett annat krav har varit frågan om 
reversibilitet. Konsolidanten ska teoretiskt sett vara möjlig att avlägsna även om det rent praktiskt  
kanske inte är möjligt i dagsläget. Även vilket lösningsmedel konsolidanten löses i har varit 
avgörande för urvalet av konsolidant då jag velat undvika hälsoskadliga lösningsmedel.

Det har varit av stort intresse för mig att höra vad mina kollegor inom konservering och restaurering 
använder för material och metoder för att konsolidera nedbrutet insektsangripet trä. Dels för att den 
litteratur och forskning som varit tillgänglig inte gett tillfredsställande svar men också för att  
personer som jobbar med själva föremålen besitter kunskaper om hur bra material och metoder 
fungerar i praktiken. De sex konservatorer (Informant 1-6) som delat med sig av sina kunskaper är 
anställda på museum eller privatpraktiserande. Samtliga personer har med viss variation uppgivit 
samma material och metodförfarande (se Tabell 1 samt Bilaga 9.2). 

Konsolidant Antal svar

Paraloid B72 
(löst i  aceton)

4

Bivax och harts 2

Fisklim 2

Hydroxylcellulosa 1

Mowilith 1

MFK 1
Tabell 1. Svar från intervjuande konservatorer
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De konsolidanter som blev utvalda att delta i studien är följande:

Konsolidant Hälsa och miljö Reversibilitet Lösningsmedel Tillgänglighet 

Bivax Ej skadlig ja Lacknafta, terpentin Diverse 
distributörer

Dammarharts Ej skadlig ja Lacknafta, terpentin och 
andra aromatiska kolväten

Kremer Pigmente, 
IIC, 

Fisklim Ej skadlig ja Vatten Ernst P AB, Kremer 
Pigmente, IIC

Paraloid B72 Ej skadlig ja Aceton, toluen, isopropanol Kremer Pigmente, 
IIC

Plexigum Ej skadlig ja Aceton, toluen, Kremer Pigmente, 
Fossiler og 
Oldsager

Tabell 2. Valda konsolidanter

Ett flertal produkter har ansetts vara intressanta alternativ, men har av olika anledningar fallit bort:

Konsolidant Hälsa och miljö Reversibilitet Lösningsmedel Tillgänglighet 

Animaliskt 
varmlim

Ej skadlig ja Vatten Kremer Pigmente, 
Ernst P AB

Araldite epoxi Ej oskadlig nej Härdande 2-komponents 
lim

Kremer Pigmente, 
IIC

Butvar 
B90/B98

- ja Aceton -

Epoxiprodukter Ej oskadlig nej Härdande 2-komponent 
lim

Diverse 
distributörer

Klucel G
(hydroxypro-
pylcellulosa)

Ej skadlig ja Vatten, metanol, etanol, 
isopropylalkohol

Kremer Pigmente, 
Ernst P AB, IIC

MFK Ej skadlig ja Vatten, aceton Kremer Pigmente

Mowilith - ja Aceton, estrar, ketoner, 
aromatiska kolväten

Kremer Pigmente, 
IIC

Plexisol - ja Lacknafta Kremer Pigmente

Sandarakharts Ej skadlig ja Etanol Kremer Pigmente
Tabell 3. Bortvalda konsolidanter

Araldite och övriga epoxiprodukter valdes bort på grund av att de inte är reversibla, samt i större 
eller mindre grad hälso- och miljöskadliga. Mowilith och Plexisol finns tillgängliga hos Kremer 
Pigmente, men köps då färdigblandat vilket jag ville undvika för att själv kunna styra lösningsmedel 
och blandingsförhållanden. Hälso- och miljöaspekter för dessa produkter har jag heller inte lyckats 
reda ut. 
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Klucel G (hydroxypropylcellulosa), Butvar B90/B98 och MFK uppfyller alla de kriterier som jag 
ställt upp för konsolidanterna i denna studie. Butvar B90/B98 valde jag bort på grund av att 
produkten inte var tillgängligt för mig. MFK är en akrylisk co-polymer och liknar alltså både 
Paraloid B72 och Plexigum, därför valdes produkten bort. Klucel G (hydroxypropylcellulosa) hade 
varit intressant att ha med i denna studien, dels för att den uppfyller alla kriterier men också för att  
produkten nämndes av en av de intervjuade (se Bilaga 9.2). Produkten valdes bort på grund av 
avsaknad av material till förmån för de övriga valda konsolidanter.

Sandarackharts valdes bort till förmån till dammarharts. Anledningen är att sandarack löses i etanol 
medan dammar löses i lacknafta eller terpentin. Dammarhartsen fungerar därmed bättre ihop med 
bivaxet (som också löses i lacknafta eller terpentin) som det ska blandas med. 

Det animaliska varmlimmet valdes bort till förmån till fisklim som är ett animaliskt kall-lim därmed  
lättare att hantera. Animaliskt varmlim valdes också bort i denna studie på grund av att det finns 
alltför många olika animaliska varmlim att välja bland (hudlim, benlim, harlim, hornlim etc.) som 
besitter olika egenskaper (http://kremer-pigmente.de/en  ).  

6.1 Produktinformation

Nedan följer produktinformation på de konsolidanter jag valt ut till studien samt vilka egenskaper 
de har.

Paraloid B72 är ett av de mest använda materialen inom konservering för konsolidering av föremål 
i trä (Unger, Schniewind och Unger, 2001) och högintressant därför. Fyra av de intervjuade 
konservatorena uppgav att de använde produkten som konsolideringmedel. 

Paraloid B72 anses inte vara hälso- eller miljöskadlig, är reversibel samt lättillgänglig. Då 
produkten löser sig i både aceton och toluen bör det minst skadliga lösningsmedlet aceton användas.

Paraloid B2 är en ofärgad, genomskinlig, ej gulnande termoplastisk akrylisk harts. Produktens 
kemiska namn är poly(ethyl metakrylat), PEMA. Paraloid B72 anses ha goda åldringsegenskaper 
(Unger, Schniewind och Unger, 2001).

Figur 7. Paraloid B72, granulat

Plexigum har rekommenderas på min nuvarande utbildning vid Carl Malmsten CTD, Linköpings 
universitet till konsolidering av nedbrutet insektsangripet trä. Av den anledningen var produkten 
intressant att undersöka i den här studien. 
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Produkten anses inte vara hälso- eller miljöskadlig, är reversibelt samt lättillgänglig. Då produkten 
är löslig i både aceton och toluen bör det minst skadliga lösningsmedlet aceton användas.

Plexigum är en ofärgad, genomskinlig, syntetisk harts vars kemiska namn är Poly(butyl metakrylat), 
PBMA. Poly(butyl metakrylat) används i olika produktformer för stabilisering av nedbrutet 
insektsangripet trä (Unger, Schniewind och Unger, 2001).

Figur 8. Plexigum, granulat

Bivax har en lång tradition bakom sig som konsolideringsmedel till nedbrutet trä och det var en av 
anledningarna till att jag valde att ta med vax i den här studien. Full impregnering av föremål med 
endast bivax är dock inte längre vanligt. Däremot används blandningar av bivax och dammar- eller 
kolofoniumharts för att konsolidera mindre områden som blivit angripna av svamp eller insekter 
(Unger, Schniewind och Unger, 2001). 

Bivax är en lättillgänglig och ofarlig produkt. Bivax är reversibel på det sättet att det går att värmas  
till flytande form (+ 60° C). Produkten kan också lösas i olika kolväten, där lågaromatisk alifatnafta 
kan väljas att användas. Lågaromatisk alifatnafta anses mindre hälsoskadlig än t.ex. lacknafta 
(Rivers och Umney, 2005).

Figur 9. Bivax

Dammarharts används inte ensam till konsolidering av trä men tillsammans med vax (Unger, 
Schniewind och Unger, 2001). Dammarharts anses inte vara hälso- och miljöskadlig, är reversibel 
samt en lätttillgänglig produkt.

Dammarharts är kådan av olika träd som växer i Ostindien. Hartsen är ofärgad eller ljust gul och 
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löses i kolväteföreningar så som terpentin och lacknafta. Dammarharts har bra färgstabilitet och 
används därför som fernissa och som ingrediens i färger och medium 
(http://www.conservationresources.com/Main/uk_section_019/019_063.htm).

Figur 10. Dammarharts

Fisklim används kallt och behöver, tillskillnad från det i restaurerings-sammanhang vanliga 
animaliska varmlimmet, inte tillberedas innan användning. Animaliskt lim har traditionellt använts  
till konsolidering av trä. En nackdel med animaliskt lim är att den strimmiga trägnagarens larver  
livnär sig på proteinet i limmet. Tillsätts en biocid (insekticid) i limmet förhindrar man att det  
konsoliderade området att bli angripet (Unger, Schniewind och Unger, 2001). I denna studie har 
ingen biocid tillsatts då detta inte ansågs av relevans för studien.

Fisklim valde jag för att den inte anses vara en hälso- eller miljöskadlig produkt, är reversibel samt 
lätt. Limmet löses i vatten och är reversibelt i det samma även efter att limmet torkat. 

Figur 11. Fisklim

4 Preparering av provbitar
Genom att injicera olika konsolidanter in i provbitar av maskätet trä och sedan utsätta dessa bitar för  
hållfasthetsprov har jag undersökt styrkan hos de injicerade konsolidanterna. Avsikten är att besvara 
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min frågeställning hur mycket mer hållfast är träet efter injicering av utvalda konsolidanter än  
innan? 

I min studie har jag inte använt mig av autentiska bitar av maskätet trä. Jag ansåg att provbitar med 
autentiskt maskätet trä skulle ge ett vetenskapligt tvivelaktigt och dessutom svårbedömt resultat (se  
vidare 4.1 Provbitar). Istället valde jag att på konstgjord väg försöka efterlikna angripet trä genom 
att tillverka provbitar med hål i. Dessa provbitar har inte samma egenskaper som autentiskt angripet 
trä men gör testresultaten möjliga att jämföra och analysera. 

Jag har valt att injicera mina konsolidanter in i det konstruerade insektsangripna träet med hjälp av 
spruta och kanyl. Det finns några viktiga anledningar till detta. Det första är att det är främst den 
metoden enskilda konservatorer eller hantverkare använder sig av när de ska konsolidera 
insektsangripet trä med konsolidanter (se Bilaga 9.2). Ett alternativ hade varit att dränka hela 
provbiten i konsolidanten men detta ansåg jag orimligt, dels med tanke på att denna metod i  
verkligheten kan vara svår att genomföra eftersom nedbrutna delar kan vara stora eller otympliga 
eller sitta ihop med delar av möbeln man inte vill behandla. Dels vill man undvika att ha 
konsolidanter på ytan av ett föremål då detta kan ge färgskiftningar, skada befintlig ytbehandling 
eller bidra till att ny ytbehandling inte fäster på ytan. Dessutom kan en stor mängd konsolidant i  
träet öka vikten på materialet och detta är inte önskvärt då ökad vikt kan orsaka strukturell kollaps i  
det redan nedbrutna virket. 

Tidigare forskning har visat att impregnering av konsolidanter med vakum har varit en effektiv 
metod vid konsolidering av nedbrutet trä (Schniewind och Eastman, 1994). Även denna metod 
ansåg jag vara svår att använda i denna studie av samma anledningar som jag beskriver ovan. Det är 
inte heller troligt att  den enskilde konservatorn eller hantverkaren har tillgång till den utrustning 
som krävs för att utföra denna metod.

4.1 Provbitar 

Det träslag jag valde till provbitarna är björk av den anledningen att björk är ett vanligt  
förekommande träslag i Sverige samt ett homogent träslag och därmed lättare att i detta 
sammanhang utföra tillförlitliga tester på än till exempel barrträ som kan variera kraftigt i densitet  
(Magdalena Sterley, SP Trätek, Stockholm). 

Eftersom det är de injicerade konsolidanternas egenskaper och inte provbitarna som skulle 
undersökas var det viktigt att bitarna har samma densitet. Densiteten är förhållandet mellan vikt och 
volym. Genom att alla provbitarna har blivit tagna ur samma trästycke och samma årsringar 
minimeras risken för avvikelser i provresultat på grund av variationer i densitet. Det är viktigt att  
träet har kalibrerats i samma miljö för att vara säker på att fuktkvot och relativ luftfuktighet inte  
behöver beaktas som en parameter i provresultaten (Magdalena Sterley, SP Trätek, Stockholm).

Provbitarna i denna studie har alltså tagits ur samma trästycke i samma årsringar. Virkets tjocklek 
var 2 tum (ca 50 mm) ohyvlat och därmed fanns materialtekniska begränsningar på vilka 
dimensioner provbitarna kunde få. Eftersom det även var viktigt att bitarna blev tagna ur samma 
årsringar minskades valmöjligheterna ytterligare och utnyttjandet av det material som stod till  
förfogande måste maximeras. 

En aspekt att ta hänsyn till när det kom till valet av provbitarnas utformning var att den strimmiga 
trägnagarens larver gnager sina gångar i träets fiberriktning och de konstgjorda borrhålen således 
måste borras i samma längdriktning. Borrstålet i dimensionen 2 mm var endast 5 cm långt vilket gör 
att provbiten alltså inte kunde vara högre än så för att i överhuvudtaget kunna borra genom biten. 
När alla aspekter beaktas gjordes kuber i storlek 45x45x45 mm som kan sägas symbolisera 
dimensionen på ett stolsben eller annan konstruktionsdel i en möbel. 

De 2 mm stora hålen borrades på 5 mm avstånd på träkubens tvärsnitt ner i träets längdriktning. 16 
hål borrades från ena sidan och 16 hål från den andra sidan. Således har varje bit 32 hål. Hålen går 
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”omlott” och stoppar 1 cm från botten så att inget hål går helt igenom provbiten och ger 
konsolidanten möjlighet att rinna rakt igenom. Tätare med hål skulle med fördel kunna ha borrats 
men detta kunde ha medfört att borrhålen krockade med varandra och ge hål rakt igenom, något 
som alltså inte var önskvärt.

Figur 12. Provbitar i björk (Betula spp.)

Av virket som stod till mitt förfogande fick jag ut 50 stycken provbitar. Dessa disponerades enligt 
nedan stående schema:

Provbitar Tryckhållfasthet Skjuvhållfasthet

Referens utan hål 3 (3) 2

Referens med hål 4 4

Paraloid B72 4 4

Plexigum 4 4

Bivax+Dammar 3 3

Bivax 3 3

Fisklim 4 4
Tabell 4. Dispositionsschema för provbitarna

Referensbitarna utan hål samt konsolidanterna bivax+dammarharts och bivax tilldelades minst antal  
provbitar. Att bivax+dammarharts och bivax fick färre antal bitar än övriga konsolidanter beror på 
att konsolidering med vax inte är så vanligt längre och att jag därför valde att prioritera de övriga 
konsolidanterna. Referensbitarna utan hål tilldelades färre bitar av den anledningen att jag ansåg det 
mindre viktigt med många provbitar av den sorten. En av provbitarna till skjuvhållfasthetsprovet,  
Referens utan hål (SR), fick inget provresultat pga tekniskt fel på provapparaturen. Denna bit utgick 
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ur studien och kom inte att medräknas i provresultaten.

De ihåliga referensbitarna ska simulera nedbrutet trä men skillnaden är att trämaterialet fortfarande 
är helt dvs inte nedbrutet av av insektsangrepp. Dessa referensbitar är därför starkare än trä 
attackerat av strimmig trägnagare, som inte bara är ihåligt men vars cellväggar också är försvagade. 

4.2 Paraloid B72

Lösningsförhållande: 40 gram Paraloid B72 löses i 200 gram aceton vilket gav en 20% - lösning.

Metod: Lösningen injicerades med hjälp av en spruta och kanyl ner i hålen på provbitarna tills att 
vätskan trängde upp ur hålet. Efter ett dygn vändes provbiten och samma sak upprepades i hålen på 
undersidan. En liten mängd lösning trängde ut på undersidan av provbiten. 

Mängd: Sammanlagt gick det åt 22,6 ml Paraloid B72-lösning till åtta provbitar.

Figur 13. Injicering av Paraloid B72

4.3 Plexigum

Lösningsförhållande: 40 gram Plexigum löses i 200 gram aceton vilket gav en 20% - lösning. 

Metod: Lösningen injicerades med hjälp av en spruta och kanyl ner i hålen på provbitarna tills att 
vätskan trängde upp ur hålet. Efter ett dygn vändes provbiten och samma sak upprepades i hålen på 
undersidan. En liten mängd lösning trängde ut på undersidan av provbiten.

Mängd: Sammanlagt gick det åt 22,6 ml Plexigum-lösning till åtta provbitar.
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Figur 14. Genomträngning på undersidan

4.4 Bivax + dammarharts

Lösningsförhållande: 50 gram dammarhartskristaller löses i 50 gram lågaromatisk lacknafta och 
silades från orenheter genom ett finmaskigt filter. Lösningen blandades sedan ner i 150 gram smält 
bivax vilket gav en 75% – 25% -ig bivax- och dammarhartsblandning. Mängden lösningsmedel 
gjorde att vaxharts-blandningen blev mjukare i konsistensen än endast ren bivax i stelnad form, men 
efter en tids evaporering var blandningens konsistens som ren bivax och injicerades då i 
provbitarna.

Metod: Bivax- och dammarhartsblandningen värmdes upp till ca 60°C för att bli till flytande form. 
Den varma blandningen sögs upp i en spruta för att sedan kunna injiceras med spruta och kanyl ner 
i provbitarnas hål. För att vaxen inte skulle stelna när den togs bort från sin värmekälla var sprutan 
tvungen att förvaras i en termos med varmt vatten. För att inte vaxen skulle stelna i sprutan vid 
injicering användes en varmluftspistol för att hålla vax, spruta och kanyl samt provbit varm. Vaxen 
injicerades sedan varm ner i hålen tills dessa fylldes upp. Efter att vaxen stelnat vändes provbiten 
och samma sak upprepades. 

Mängd: Till sex provbitar användes 9,3 ml bivax- och dammarhartsblandning.

Figur 15. Injicering av bivax- och dammarhartsblandning 
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4.5 Bivax

Lösningsförhållande: Ren bivax i smält form.

Metod: Bivaxen värmdes upp till ca 60°C för att bli till flytande form. Den varma vaxen sögs upp i 
en spruta för att sedan kunna injiceras med spruta och kanyl ner i provbitarnas hål. För att vaxen 
inte skulle stelna när den togs bort från sin värmekälla var sprutan tvungen att förvaras i en termos 
med varmt vatten. För att inte vaxen skulle stelna i sprutan vid injicering användes en 
varmluftspistol för att hålla vax, spruta och kanyl samt provbit varm. Vaxen injicerades sedan varm 
ner i i hålen tills dessa fylldes upp. Efter att vaxen stelnat vändes provbiten och samma sak 
upprepades. 

Mängd: Till sex provbitar användes 9,1 ml bivax. 

Figur 16. Värmeförvaring i termos

4.6 Fisklim 

Lösningsförhållande: Fisklimmet som används har hög viskositet men valdes trots det att injiceras i 
den koncentrationen. Tillsättning av mer vatten i limmet endast skulle resultera i större evaporation 
och lämna mindre mängd lim i den konsoliderade biten. Ju större mängd vatten ju mer påverkas 
träet av svällning och krympning och detta kan i nedbrutna strukturer leda till kollaps.

Metod: Fisklimmet injicerades kallt ner i hålen tills att dessa fylldes upp. Efter att limmet torkat  
vändes provbiten och samma sak upprepades. 

Mängd: Till åtta provbitar användes 29,2 ml fisklim.
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Figur 17. Injicering av fisklim

5 Experiment med hållfasthetsprov
Hållfasthet är ett mått på hur hållfast ett material är vid en typ av provmetod. Det finns olika typer  
av metoder som mäter; draghållfasthet, böjhållfasthet, skjuvhållfasthet samt tryckhållfasthet. Man 
kan bestämma hållfastheten hos trä både tvärs- och längsfiber. Beroende på hur mycket belastning 
en provbit med en specifik tvärsnittsarea klarar innan den ger vika, går det att avgöra materialets  
hållfasthet vid just den provmetoden. Detta ger värden som beskriver hur starkt ett material är vid 
en viss belastning och provmetod.

För att mäta styrkan hos de olika konsolidanterna har två typer av hållfasthetsprov utförts, ett 
tryckhållfasthetsprov tvärsfiber och ett skjuvhållfasthetsprov. Böjhållfasthet, draghållfasthet samt 
tryckhållfasthet längsfiber valdes bort. Böjhållfasthet valdes bort för att jag ej kunde tillverka långa 
prover med hål i medan draghållfasthet valdes bort för att det inte en relevant provmetod för 
möbler. Tryckhållfasthet längsfiber valdes också bort för att provmetoden ansågs orelevant för 
studien. Hållfasthetsproverna är utförd hos SP Trätek i Stockholm av undertecknad under 
handledning av Magdalena Sterley. 

5.1 Tryckhållfasthet tvärsfiber

Tryckhållfasthet tvärsfiber mäter hur stor belastning i MPa (Megapascal) som träet står emot tvärs 
sina fiber innan alla porer och ihåligheter i trä är sammanpressade. När det sker börjar trämaterialet  
pressas samman och bli hårdare och hårdare. Kraften när materialet ger vika och börjar 
sammanpressas ger värdet för beräkning av hållfastheten. Tryckhållfastheten beräknas genom att 
dividera den kraften med tvärsnittet av provet.

Hållfasthetsprov med tryckhållfasthet tvärsfiber har gjorts på sammanlagt 25 provbitar. Av dessa var 
fyra provbitar injicerade med Paraloid B72, fyra med Plexigum, tre provbitar innehöll 
bivax+dammarharts, tre bivax och fyra fisklim. Som referens har tre bitar utan hål och fyra bitar 
med hål utan konsolideringsmedel genomgått hållfasthetsprov med samma metod (se Tabell 4). 
Referensbitar utan hål ger den maximala styrkan i orört, helt trä medan referensbitar med hål ger 
tryckhållfastheten tvärsfiber i simulerat nedbrutet material innan konsolidering med konsolidanter. 
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5.2 Skjuvhållfasthet

Skjuvhållfasthet mäter hur stor belastning i MPa (Megapascal) som behövs för att skjuva träet längs 
sina fibrer. Provmetoden kan visa om de olika konsolidanterna har olika egenskaper, t.ex. är sega 
eller spröda. För att kunna utföra skjuvhållfasthetsprovet var det nödvändigt att provbitarna 
tillpassades. Två ”jack” sågades i bitarna så att det bildades en klack. Jacken var 10 mm djupa, 
sågade 21 mm in från ena sidan och 27 mm in från andra sidan. Jacken sågades rätt igenom en 
hålserie så att skjuvningen kunde ske med konsolidant på bägge sidor. Skjuvhållfastheten 
beräknades genom att dividera kraften när materialet gav vika med den återstående belastade ytan 
som blev kvar efter att klackarna sågades bort.

Figur 18. Tillpassad provbit till skjuvhållfasthetsprov

Skjuvhållfasthetprov har genomförts på sammanlagt 24 stycken provbitar. Av dessa var fyra 
provbitar injicerade med Paraloid B72, fyra med Plexigum, tre provbitar innehöll 
bivax+dammarharts, tre bivax och fyra fisklim. Som referens har 2 provbitar utan hål samt fyra 
provbitar med hål utan konsolideringsmedel genomgått hållfasthetsprov med samma metod (se 
tabell 3). Referensbitar utan hål ger den maximala styrkan i orört, helt trä medan referensbitar med 
hål ger skjuvhållfastheten i simulerat nedbrutet material innan konsolidering med konsolidanter. 

6 Resultat
I tryckhållfasthetsprovet gav ingen av konsolidanterna högre resultat än referensbitar utan hål (TR). 
Däremot visar de injicerade konsolidanterna en tendens till att ha tillfogat provbitarna en viss styrka 
då alla resultaten når över referensbitar med hål (TH). Högst resultat visar Fisklim (TF) medan 
Bivax (TB) visar lägst resultat av de injicerade konsolidanter (se Diagram 1). 
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Tryckhållfasthet tvärsfiber

TR – referensbitar utan hål

TH – referensbitar med hål

TPA – Paraloid B72

TPL - Plexigum

TBD – Bivax+Dammar

TB – Bivax 

TF – Fisklim 
Tabell 5. Benämningsschema tryckhållfasthet tvärsfiber

Diagram 1. Medelvärde tryckhållfasthet tvärsfiber

Förklaring till att medelvärdet hos provbitarna med olika konsolidanter inte nådde upp till  
medelvärdet hos referensbitarna utan hål (TR) kan vara att spridningen i resultaten för provbitarna 
är stor. Även vissa höga enskilda resultat hos referensbitarna utan hål (TR), kan bidra till att 
medelvärdet blir högst. Det kan då vara svårt att nå upp till detta medelvärde för de konsoliderade 
provbitarna (se Bilaga 9.3 – Tabell 1).

I skjuvhållfasthetsprovet gav ingen av konsolidanterna högre resultat än referensbitar utan hål (SR). 
Inte heller fick någon av de injicerade konsolidanterna högre provresultat än referensbitar med hål 
(SH). Högst resultat visar Plexigum (SPL) medan Paraloid B72 (SPA) visar lägst resultat av de 
injicerade konsolidanterna. Bivax+Dammar (SBD) har nästan lika högt resultat som Plexigum 
(SPL) (se Diagram 2).
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Skjuvhållfasthet

SR – referensbitar utan hål

SH – referensbitar med hål

SPA – Paraloid B72

SPL – Plexigum 

SBD – Bivax+Dammar

SB – Bivax

SF – Fisklim
Tabell 6. Benämningsschema skjuvhållfasthet

Diagram 2. Medelvärde skjuvhållfasthet

Förklaring till att medelvärdet i skjuvhållfastheten hos prover med konsolidanter inte nådde nivån 
som den ihåliga referensen (SH) hade, kan vara att spridningen i resultaten för de ihåliga prover 
både med och utan konsolidanter är stor (se Bilaga 9.3 – Tabell 2). 
I verkligheten är dessutom hållfastheten av det angripna träet mycket mindre än här använda 
referens. Därför kan effekten av konsolidanterna vara mycket större på angripet trä än effekten som 
uppmättes i detta arbete. En referens som är mera likt angripet trä än den som användes i detta 
försök kunde möjligtvis påvisa skillnader.

 

7 Diskussion
Resultaten av de två hållfasthetsproverna uppvisar inga tydliga tecken på att de injicerade 
konsolidanterna har gett någon självklar styrka till provbitarna. Svar på min inledande fråga kan 
därför vara svårt att ge. En viss styrka har uppmätts i tryckhållfasthetsprovet hos att alla 
konsolidanter i jämförelse med referensbitarna med hål utan konsolidant (TH). I 
skjuvhållfasthetsprovet nådde å andra sidan ingen av konsolidanterna ett resultat över 
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referensbitarna med hål utan konsolidant (SH). 

En anledning till de något svaga resultaten kan vara dålig penetration eller helt enkelt för liten  
mängd konsolidant. Jag valde att injicera de utvalda konsolidanterna med spruta och kanyl främst 
för att det är den metoden som används i praktiken.

I samtliga fall av konsolidering med bivax samt fisklim kunde ingen ytterligare mängd konsolidant 
injiceras i provbitarna eftersom bivax och fisklim fyller ut hålen fysiskt och därmed finns det 
begränsningar för hur mycket som får plats i hålen. Paraloid B72 och Plexigum absorberas däremot 
av träet och där skulle en större mängd konsolidant kunnat ha injicerats. Detta kunde ha gett ett  
annat provresultat. Den i tidigare forskning använda metoden vakumimpregnering, ger provbitar 
mättade med konsolidant. Kanske hade en sådan metod kunnat ge ett mer ”rättvist” resultat i  
förhållande till penetration och de olika konsolidanternas fysiska egenskaper.

Paraloid B72 och Plexigum är två snarlika konsolidanter som av den moderna konservatorn har 
ansetts som det främsta valet när det kommer till konsoliderning av nedbrutet insektsangripet trä.  
Provresultaten i den här studien visar dock inga självklara fördelar när det kommer till styrkan hos 
de två konsolidanterna. Paraloid B72 visar lägst resultat i skjuvhållfasthetsprovet. Varför, är svårt att 
svara på då Plexigum uppvisar högst styrka.

Bivax samt bivax med harts är inte en produkt som används till konsolidering av nedbrutet 
insektsangripet trä nuförtiden. Trots det uppvisar både ren bivax och bivax med dammarharts 
resultat som står sig bra i jämförelse med de övriga konsolidanterna i studien. 

Fisklim uppvisade högst resultat på tryckhållfasthetsprovet. Däremot fick fisklimmet ett relativt lågt  
resultat på skjuvhållfasthetsprovet. Anledningen kan vara att fisklimmet är starkt men också ganska 
hårt. Hårdheten kan vara synonymt med sprött och det kan vara det som ger lågt utslag i 
skjuvhållfasthetsprovet. En stor nackdel med fisklim är att animaliskt lim är en mycket eftertraktad 
proteinrik föda för den strimmiga trägnagaren och kan därmed öka risken för nya angrepp betydligt 
efter behandling. Tillsättning av en biocid i limmet är ett alternativ för att förhindra återangrepp.

Utformningen av provbitarna och val av hållfasthetsmetod kan också ha inverkat på provresultaten. 
Bitarna utformades för att efterlikna maskätet trä i den mån det var möjligt. Den materialtekniska  
begränsningen bidrog också till valet av hållfasthetsmetod. Om inte dessa begränsningar funnits 
hade andra typer av provmetoder kunnat användas, speciellt böjhållfasthet som kräver långsmala 
provbitar utgick i denna studie. När det kommer till val av träslag kunde jag ha valt ett träslag med 
mindre egenstyrka för att på så sätt kunna utvärdera styrkan hos konsolidanterna bättre. Slutligen 
måste jag belysa att studien skulle behöva utföras med en större mängd provbitar för att kunna ge 
ett klarare resultat.

Att konsolidera föremål som är angripna och nedbrutna av strimmig trägnagare är, som visats i 
denna och tidigare studier, inte helt lätt. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. Som alltid när  
det gäller konsolidering av föremål gäller det att ta noggrant avvägda beslut och behandla varje 
föremål individuellt. Det kan många fall vara bättre att tillhandahålla ett stöd för det angripna partiet  
än att injicera en konsoliderade produkt in i träet. 
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9 Bilagor

9.1 Materialförteckning

Aceton, Nitor Special, Bromma, Sverige 

Bivax, Kremer Pigmente, Tyskland

Björk (Betula spp.)

Dammarharts, Kremer Pigmente, Tyskland

Fisklim, Ernst P AB, Göteborg, Sverige

Lacknafta (lågaromatisk), Jotun, Norge

Paraloid B72, Kremer Pigmente, Tyskland

Plexigum, Fossiler og Oldsager, Stenløse, Danmark
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9.2 Informant 1 – 6

Informat 1, personlig intervju, 20090313 Oslo

Paraloid B72: löses i aceton och ev. lite etanol för långsammare torkning.

Movilith (en akryl, vattenbaserad)

MFK (en akryl, vattenbaserad, löses torkad med aceton)

Blanda ut med microballonger för att få fyllmassan lättare. Lätta fyllmassor kan man blanda med 
pigment i önskad färg.

Naturliga hartser vs syntetiska polymerer:

Naturliga hartser blir alldeles för sköra för fyllnad. Använd då hellre animaliskt lim som kan 
blandas med fyllnadsmassor.

Har ej jobbat med PEG eller Plexigum.

Informat 2, personlig intervju, 20090317 Stockholm

Bivax+ dammarharts smältes i vattenbad (+ev. lite terpentin) Proportioner 90%-10% eller 75%-
25%. Doppat eller lagt ner träet i kärlet så att det fått suga åt sig. Låt stelna lite innan man tar upp ur  
kärlet. Det går också bra att pensla på den varma lösningen. Rengöring med terpentin eller 
mekanisk rengöring. Det går sedan bra att retuschera på. Jörgen Winter lärde ut denna metod på 80-
talet.

I sarger har Informant 2 provat fisklim+vatten med samma princip som ovan, lägg träet i 
blandningen, låt suga i sig och stelna lite. 

Informant 3, e-mail, 20090317 Köpenhamn

”Vi har ganske rigtigt udført et lille projekt om stabilisering af nedbrudt træ helt tilbage i 1998. Det  
vi fortrinsvis gjorde dengang var at lave en omfattende litteratursøgning og udvælge den mest  
relevante litteratur herfra – de bøger medsender jeg titler på til dig her.

(...)

Her på møbelværkstedet benytter vi - meget kort fortalt - selv flere forskellige metoder ifbm.  
stabilisering: dels stabilisering ved hjælp af consolidering f. eks paraloid B-72 opløst i ethanol  
eller acetone. Desuden stabiliserer vi genstande ved at lave en mekanisk stabilisering – f. eks en  
støtteramme på bagsiden af et panel, hvor træet er meget nedbrudt. Desuden benytter vi udfyldning  
med lim og blår i revner eller udfyldninger med forskellige typer kit. Disse metoder bruger vi ofte i  
kombination med consolidering. Endelig limer vi i visse situationer lærred på bagsiden af træet, for  
at støtte. Typisk vælger vi først metode efter en analyse af hvad genstanden skal bruges til er den en  
museumsgenstand, skal den fungere i en kirke eller i et privat hjem. Hvordan vil det klima være,  
som genstanden skal være i – her tænker jeg især på relativ luftfugtighed, temperatur, ventilation,  
lysforhold.

Man skal altid analysere selve problematikken omkring en genstand, før man vælger  
behandlingen.”

Informant 4, e-mail, 20090315 Göteborg

”Jag gick ut konservatorsskolan (…) 1988, och har inte sen dess sett några nya rön inom området,
(...). Då 1988 var det en person i norden som arbetade systematiskt med detta område och vi hade  
honom på en av våra kurser på skolan, han var eller är Dansk och jobbade på Brede, Jörgen  
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Winter var hans namn. Jörgen hade jobbat mycket i kyrkor och hade stött på problemet med  
nedbrutet trä i flera fall och undervisade inte bara i Göteborg utan även i Köpenhamn. Vid ett  
arbete som jag var med om i på Fredriksborgs slott i Hilleröd Danmark, rekommenderade han en  
blandning mellan bivax 75% och 25% sandarakharts. %talen är vad jag kommer ihåg så har 22 år  
senare. Blandningen värmdes in eller injiserades in varmt i flyghålen på en fanerad orgel, den sk  
Kompeniusorgeln. Under undervisningen hade han naturligtvis resonemang om reversibilitet och  
menade att ingen stabiliseringsåtgärd kan vara helt reversibel. Han menade därför att vi skulle leta  
efter ett material som i så stor utsträckning som möjlig även skulle vara så nära träts material som 
möjligt. Det material han då ansåg vara en eventuell framgångsmöjlihet var (klucell produktnamn  
för) hydroxypropylcellulosa Hydroxypropylcellulosa har av mig används i flera fall med lite olika  
molekylstorlekar beroende på användningsområd. Fördelen är att den är löslig i olika  
lösningsmaterial och som du vet kan också användas som en gel för olika typer av lösningsmedel.  
När jag har använt Klucel har det varit för att stabilisera ytor inte fylla håligheter utan mera så att  
ytan inte skall kollapsa av sin egen vikt.”

Informant 5, e-mail, 20090420 Köpenhamn

”Jag (vi) använder paraloid i acetone, när vi använder något överhuvudtaget. Ibland täpper vi  
bara hålen til med ett mjukt vax, typ BAO.”

Informant 6, e-mail, 20090506 Oslo

”Den metoden jeg har benyttet ved konsolidering av markspist og porøst/nedbrutt tre er å benytte  
en 20% løsning av Paraloid B72 i rektifisert sprit. Ved å påføre dette ved hjelp av en sprøyte i  
markhullene kan det trekke langt inn i treverket helt til en ser at det pipler ut av et annet markhull  
eller en føler at treverket har bitt mettet. Paraloid B72 er veldig anerkjent som materiale anvendt  
innen konservering med tanke på dets stabilitet over tid, samt at det i teorien er et materiale som  
ikke endrer kjemiske egenskaper og er ’reversibelt’ ved at det lar seg løse opp igjen. Hvorvidt en  
faktisk kan klare å trekke dette materialet ut av en gjenstand etter behandling uten å påføre skade  
kan jo diskuteres…

(…)”
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9.3 Tabell 1-2 

Provbitar Behandling Koncentra-
tion %

Mängd 
ml

Brottkraft 
N

Tryckhåll-
fasthet MPa

Medelvärde 
MPa

Standardav-
vikelse MPa

TR1 Ref. utan hål - - 13500 6,67

6,42 0,79

TR2 Ref. utan hål - - 11200 5,53

TR3 Ref. utan hål - - 14300 7,06

TH1 Ref. med hål - - 10500 5,19

5,36 0,41

TH2 Ref. med hål - - 10300 5,09

TH3 Ref. med hål - - 10500 5,19

TH4 Ref. med hål - - 12100 5,98

TPA1 Paraloid B72 20 22,6 11150 5,51

5,61 0,42

TPA2 Paraloid B72 20 22,6 10300 5,09

TPA3 Paraloid B72 20 22,6 11700 5,78

TPA4 Paraloid B72 20 22,6 12300 6,07

TPL1 Plexigum 20 22,6 10700 5,28

5,51 0,47
TPL2 Plexigum 20 22,6 12500 6,17

TPL3 Plexigum 20 22,6 10300 5,09

TPL4 Plexigum 20 22,6 11100 5,48

TBD1 Bivax+
Dammar

75-25 9,3 11100 5,48

5,56 0,52
TBD2 Bivax+

Dammar
75-25 9,3 12400 6,12

TBD3 Bivax+
Dammar

75-25 9,3 10300 5,09

TB1 Bivax 100 9,1 11800 5,83
5,45 0,37TB2 Bivax 100 9,1 10300 5,09

TB3 Bivax 100 9,1 11000 5,43

TF1 Fisklim 100 29,2 12600 6,22

5,73 0,34
TF2 Fisklim 100 29,2 11400 5,63

TF3 Fisklim 100 29,2 11400 5,63

TF4 Fisklim 100 29,2 11000 5,43

Tabell 1. Resultat tryckhållfasthet
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Provbitar Behandling Koncentra-
tion %

Mängd 
ml

Brottkraft 
MPa

Skjuvhåll-
fasthet MPa

Medelvärde 
MPa

Standardav-
vikelse MPa

SR1 Ref. utan hål - - 10760 10,85

10,72 0,18
SR2 Ref. utan hål - - 10510 10,59

SH1 Ref. med hål - - 8432 8,5

9,53 0,77

SH2 Ref. med hål - - 9580 9,66

SH3 Ref. med hål - - 10280 10,36

SH4 Ref. med hål - - 9531 9,61

SPA1 Paraloid 
B72

20 22,6 9164 9,24

8,25 1,22

SPA2 Paraloid 
B72

20 22,6 8870 8,94

SPA3 Paraloid 
B72

20 22,6 6457 6,51

SPA4 Paraloid 
B72

20 22,6 8265 8,33

SPL1 Plexigum 20 22,6 8597 8,67

9,35 0,89
SPL2 Plexigum 20 22,6 10520 10,6

SPL3 Plexigum 20 22,6 9292 9,37

SPL4 Plexigum 20 22,6 8691 8,76

SBD1 Bivax+
Dammar

75-25 9,3 9805 9,88

9,31 1,74
SBD2 Bivax+

Dammar
75-25 9,3 7305 7,36

SBD3 Bivax+
Dammar

75-25 9,3 10610 10,69

SB1 Bivax 100 9,1 8779 8,85
9,04 0,56SB2 Bivax 100 9,1 8532 8,6

SB3 Bivax 100 9,1 9593 9,67

SF1 Fisklim 100 29,2 8269 8,33

8,66 0,31
SF2 Fisklim 100 29,2 8478 8,55

SF3 Fisklim 100 29,2 8990 9,06

SF4 Fisklim 100 29,2 8628 8,7

Tabell 2. Resultat skjuvhållfasthet
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9.4 Litteraturförteckning 1998, (Møbelsektionen, Bevaringsafdelingen) 
Nationalmuseet, Köpenhamn

1. Festigkeitserhöhende Konservierung von Holz, Ulrich Schiessl

Holzchutz, Holzfestigung, Holzergänzung,  side 15

Arbeitsheft 73 . Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege.

München, 1995

Resume:

Artiklen gennemgår 

- Plexigum P-28 i 4 forskellige koncentrationer opløst i “Testbenzin”

- Paraloid B-72 i 4 forskellige koncentrationer opløst i Tuluol

- Mowilith 30 i 3 forskellige opløsninger i Tuluol, 1 i Ethylacetat

- Araldit BY 158/HY 2996 opløst i blandingsopløsningsmidler

- Araldit DY 026/HY 2996 opløst i 2 koncentrationer Xylol

- Shellak opløst i “Brennsprit”

- Linolie/Sikkativ

- Gluteinlim opløst i vand

- Wachs/Paraffin

- Lignol opløst i “Testbenzin”

I artiklen vises forskellige opløsningsmidlers kvelning af træ ifølge “Cowling-Stamm und 
Bergmann”. Der kurver over de 4 udvalgte opløsningsmidlers fordampningstider fra træ.

Træprøver med de forskellige konsolideringsmidler er bedømt ved trykprøvning og er derudover 
subjektivt bedømt.

2. Consolidation of fragile wood with low viscosity aliphatic epoxy resins, R., Munnikendam

in IIC   preprints   

Conservation of Wood in Painting and the Decorative Arts, London (1978) pp. 71-3.

Bogen er et antal artikler fra et symposium, med flere bidrag  om møbler, træskulptur, maleri på 
væg og panel, træteknologi, biologisk nedbrud. Den aktuelle artikel er en kemisk beskrivelse af 
epoxy med forskelige hærdere. Problemer med limer, vokser og tørrende olier er vedgået i korthed. 
Ingen målinger redegøres det for og ingen etiske overvejelser.

Resume:

s. 71.

Wooden objects […] attacked by the action of wood-boring insects and fungi […] consolidation of 
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affected parts as well as the prevention of further decay.

[..] animal glue solutions [..] high concentrations up to 40-50% […] susceptibel to attack from fungi 
[…] penetration is insufficient […] stresse may arise from swelling and shrinkage of the wood […] 
wax were also unsatisfactory […] discolour considerably […] only penetrate superficially [..] 
subsequent glueing becomes impossible […] drying oils […] insufficient curing […] natural resins 
such as rosin, damar, mastic and shelac indeed have certain advantages due to their low molecular 
weight allowing high concentrations at low viscosity. Synthetic polymers […] show much higher 
viscosity […] enrichment of polymer at the surface [..] chromatographic processes […] large 
quantities of solvents present health and fire risks. 

Finally the chemically or radiation curing synthtic polymers, such as epoxy, poyester, acrylic and 
polyurethane resins should be mentioned. Advantageous of these materials are that they can be 
applied without solvents, that they have a negligible shrinkage on curing and that they are versatile 
with regard to curing time and properties of the finished product. The high viscosity of these 
materials, however, limits their application for the impregnation of porous materials.

s. 72.

To overcome these difficulties pure bifunctional diluents were employed for the consolidation of 
fragile wood. […] long pot life and extremely low viscosity […] extreme resilience and thoughness 
[…] especialy at the interface of sound and decayed parts.

3. The Anatomi of Wood + Biodegration og Wood, John E Dawson

Proceedings of The Furniture and Wooden Objects Symposium, July 2-3, 1980

Canadian Conservation Institute 1980

Resume:

1: The Anatomi of Wood, by John E Dawson

Meget kort beskrivelse af træs cellestruktur, delt på nåle og løvtræ. Fine tegnede ill.

2: Biodegration og Wood, by John E Dawson

Insektangreb på træ, gennemgang af insekter og svampe. Fine tegnede ill.

4. Bibliographie zur Holzkonservierung, Achim und Wibke Unger

Holzchutz, Holzfestigung, Holzergänzung,  side 61

Arbeitsheft 73 . Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege.

I alt 748 henvisninger til litteratur om “Holzschädigende Organismen, Anatomie, Chemische 
Analytik und technologische Prüfung des Holzes, Holzschutz - Trockenes Holz,, Holzschutz - 
Nassholz, Holzfestigung Trockenes Holz ( 230 referencer), Holzfestigung - Nassholz,

5. A comparative study of resins for the consolidation of wooden objects, S.M.Nakhla (Egypten)

Studies in Conservation, Volume 31, Number 1 - side 38 – 43. Februar 1986
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Resume:

Artiklen behandler konsolidering af træ. Der udføres forsøg med følgende “commercially available 
synthetic and natural resins”:

- polyviny acetate Alvar 1570

- Paraloid B72

- polyvinyl butyral (Mowital B30H and B60H)

- rosin and paraffin wax

Stofferne opløses i følgende opløsningsmidler:

- acetone

- ethyl alcohol

- toluene

- xylene

- trichlorethylene

Stofferne indføres i træet ved hjælp af drop ved stuetemperatur. Opstilling af drop vist ved ill. Der 
fokuseres bla på vægtforøgning.

På side 38 findes liste over “The ideal characteristics of en impregnant consolidant” (mainly after  
Barclay).

Af særlig interresse er måske måden voks er behandlet på opløst ved stuetemperatur og derefter 
filtreret og indfør ved drop. 

Konklusionen af forfatteren er at voks/harpiks opløst i trichlorethylene er det bedste p gr a den gode 
indtrængen uden misfarvning! 

Polyvinyl (Mowital B 30H + B 60H) i ethyl alcohol og Paraloid B72 i trichlorethylene kommer på 
andenpladsen.

6. Consolidants for Degraded and Damaged Wood, David W Grattan

Proceedings of The Furniture and Wooden Objects Symposium, July 2-3, 1980. Side 27

Canadian Conservation Institute 1980

Resume:

Afprøvning af forskellige materialer til stabilisering af tørt skadet træ. 

- Acryler

- Polyvinyl acetater

- Polyvinyl butural

- Soluble nylon

- Bayer Xylamon LS hardening

32



Gennemgår fordele og ulemper ved det at imprægnere og ved de enkelte imprægneringsstoffer. 

Fastslår at der er tre “basic methods”

i in situ Polymerisation

ii introduction of thermosetting resins

iii introduction of commercial resins in solution

Forfatteren grupperer de produkter han undersøger indenfor de ovennævnte grupper.

Diskuterer fordele og ulemper ved metoder og stoffer.

Ender med at foreslå “Mosanto Butvar B90” Polyvinyl butyral som imprægneringsmiddel til næste 
paper: Fire Pump Consolidation, by Robert A Barclay
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