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Träfibrer och andra lignocellulosa baserade na-
turfibrer har stor potential som förstärkning i
kompositer för lastbärande konstruktioner. Fib-
rer fr̊an växtriket har ofta relativt goda meka-
niska egenskaper, t.ex. s̊a har linfiber en specifik
elasticitetsmodul i klass med glasfiber. Träfibrer
har inte fullt s̊a bra mekaniska egenskaper som
linfibrer, men uppvisar generellt sett lägre sprid-
ning vilket är en fördel ur ett designperspektiv.
Ett av problemen med naturfibrer är just den
stora spridningen av mätdata eftersom mängder
av faktorer s̊asom geografiska aspekter, klimat,
jordm̊an etc. i s̊a hög grad p̊averkar fibrer-
nas morfologi. Den stora variationen i fiberkva-
lité gör att det krävs m̊anga tester p̊a enskil-
da fibrer för att statistiskt säkerställa dess me-
kaniska egenskaper vilket tenderar att bli en
tidskrävande och komplicerad process. Det är av
förklarliga skäl dessutom sv̊art att genom en di-
rekt metod mäta fiberns transversella egenska-
per. Det kan nämnas att storleken p̊a en typisk
träfiber (pappersmassa) är 1-3 mm i längd och
20-40 µm i vidd. En lockande tanke är därför
att genom tester p̊a naturfiberkompositer kunna
tillbakaräkna fibrernas lokala egenskaper utifr̊an
kompositens globala egenskaper. För att detta
skall vara framg̊angsrikt krävs dock en tillförlitlig
mikromekanisk modell.
Modellen för tillbakaräkning baseras p̊a lami-
natanalogi, d.v.s. kompositen där fibrerna har
n̊agon viss orienteringsfördelning ersätts med
tunna lager där alla fibrer i varje lager har sam-
ma orientering. Orienteringsfördelningen för lag-

ren motsvarar den för fibrerna i den ursprungli-
ga kompositen. Idén är att bestämma egenska-
perna för ett ensriktat lager för att p̊a s̊a sätt
beräkna egenskaperna för fibrerna. Hade fibrer-
na nu varit perfekta cylindrar med transversellt
isotropa egenskaper skulle enkla ekvationer som
blandningsregeln och Halpin-Tsais uttryck med
fördel kunna användas. Problemet är att fibrer-
na i själva verket är en slags komposit i sig.
Cellväggen i fibern är uppbyggd av lager med
varierande tjocklek och olika egenskaper i olika
riktningar. I de olika lagren finns cellulosaked-
jor i en matris av hemicellulosa och lignin vilka
formar tr̊adliknande enheter som kallas mikrofi-
briller. Geometrin p̊a fibrerna är dessutom oftast
rektangulär, ellipsformad eller helt enkelt till-
plattad (kollapsade fibrer). För att ta hänsyn till
dessa aspekter har vi därför utvecklat en analy-
tisk koncentrisk cylindermodell för ett godtyck-
ligt antal faser med ortotropa egenskaper. Mo-
dellen används för att kunna bedöma skillnaden
i resultat mellan att betrakta en fiber som trans-
versellt isotrop eller uppbyggt av N antal ortotro-
pa faser. FEM har även använts för att studera
effekten av geometriska avvikelser fr̊an ett cy-
lindriskt tvärsnitt p̊a fibern. Den mikromekanis-
ka modellen är en generalisering av Hashins kon-
centriska cylindermodell samt Christensen och
Los ”generalized self-consistent method”. I mo-
dellen tas ingen hänsyn till drag-vridkopplingen
som finns i fibern p.g.a. mikrofibrillernas helix-
struktur.

mailto:marklund@ltu.se



