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Biobaserede byggematerialer
- Udvikling af biokompositter



 Indledning
 Hvorfor biokompositter ?
 Hvad er biokompositter ?
 Konkret projekt
 Overvejelser i forbindelse med udvikling af nye produkter
 Spørgsmål fra salen

Plan for præsentationen



 Der er efterspørgsel på alternative bæredygtige byggematerialer 
 nye materialekombinationer for at fremme danske virksomheders 

tekniske og kommercielle mål.
 ønsker til nye ‘naturlige’ overflader, facader, strukturer
 byggematerialer med en høj isoleringsevne.
 sundt indeklima

 Krav der skal overholder
 Emission: herunder VOCs (volatile organic compounds)
 Fysisk-mekaniske egenskaber, sammenligne med træbaserede produkter
 Bruger efterspørgsel
 Konkurrence dygtighed 

Indledning



Fordele

Relevans samfundsmæssigt 

Værdiforøgende på virksomhedsniveau 

Nye fysisk / mekaniske egenskaber

Cirkulær økonomi / bæredygtig profil 



Cirkulær ressourceøkonomi 

 Optimal anvendelse af 
restressource

 Assembly for disassembly

 Genanvendelse af 
materialer

 Reduktion af anvendelse af 
fossiltbaserede materialer



 Sammensat af to eller flere materialer

 Sammensætning giver nye ønskede egenskaber

 Biokompositter består af biologiske ingredienser, eks. hørfibre, kork, majs, 
halm og biobaserede bindere. 

 Materialer hvis sammensatte egenskaber kan blive til miljøvenlige 
alternativer til traditionelle byggematerialer som plast, beton, aluminium mv.

Biokompositter



Fibermaterialer og biokompositter

- Komposit: Kombinationen af matrix / bindemiddel og fibre 

Biokomposit er karakteriseret ved at enten matrixen og/eller fibrene er 
bioafledte:

- Fossilt afledte, ikke-biologisk nedbrydelige polymerer (e.g. PP, PE) med 
biofibre

- Biopolymerer (e.g. PLA, PHB) med syntetiske fibre (glas, carbon)

- Biopolymers med biofibre betegnet “green composites” 



Udvikling af bæredygtige byggematerialer

• Fiberplader (MDF, OSB, PB)

• Bindere; bioplast og lim

• Isoleringsmåtter

• Bio-kompositer



WPC (træ-plast-kompositter)

 Erstatning af op til 80 % plast. 

 Ekstrudering eller presning

 Hulrum

 Fleksibilitet i formgivning

Biokompositer:

Mellem 10 – 15 % af det totale europæiske
komposit marked dækkes i dag ved
- Wood-Plastic Composites (WPC) 
- Natural Fibre Composites (NFC)



 Valg af materialer
 Fibre
 Bindere

 Brandhæmning
 Emission / afgasning
 Styrke / fysisk-mekaniske egenskaber

Udfordringer ved nye materialer:



Det Biologiske hus

 Dansk arkitektdrevet projekt
 Formål:

 Udvikle et ”modul baseret hus / bygning”
 ‘Low emission materials’ god indeklima
 Hovedfokus: Anvende biobaserede materialer (restprodukter) til 

pladematerialer 

I projektet anvendtes flere 
bio-baserede fiber-restmaterialer fra
landbrugs- og fødevareproduktion til
fremstilling af plade prototyper: 

Indledende screening af “design 
potentiale” og tekniske egenskaber.





Potentialer / muligheder



Procesudstyr til plantedele



Bearbejdning af halm som råvare



Ålegræs Tangrest Tomat stængler Halm



Brandhæmning

 Valg af brandhæmmer

 Borbaseret ?

 Aluminum Hydroxide ?

 Ammoniumfosfat-baseret ?

 Anvendelsesområde ?

 Genanvendelse ?



Emissions prøvning

 Sensoriske test
 Panel bestående af utrænede personer der 

evaluerer intensitet og hvorvidt luften / 
lugten er acceptabel



Emission test

Climate 
chamber:

Temperature

Humidity

Air-change

Air speed

Material loading

113 l polished stainless 
steel

23ºC ± 2ºC

50 ± 5% RH

1 ± 0,05 h-1

0,1 – 0,3 m/s

0,09 m2

Måling af afgasning af VOC (volatile organic compounds) fra produktet
 Formaldehyd
 Ammoniak

- Kammertest

Halm plade                   tomat stængel plade



 Indendørs vægge og lofter
 Interiør / møbler
 Vinduer
 Udendørs applikationer

Anvendelsesområder

Fotos: Det biologiske hus
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Certificering

Prøvning

Rådgivning

FoU



 Hvad er den største udfordring pt?

 Der findes et begrænset udvalg af certificerede produkter på markedet

 Klarhed omkring hvilke test der skal prøves efter

 Robuste test af ‘ældede’ behandlinger
 Effekt før/efter eksponering

Udfordringer ?



 Og tak for at I lyttede med

Spørgsmål fra salen


