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Biokompositter
- fremtidens vidundermateriale?
TEMA: TEKSTILER OG FIBRE Materialer af biokompositter er både utrolig alsidige, har store æstetiske
potentialer og er på flere måder miljøvenlige. Biokompositter er sammensat af biologiske fibre og en nedbrydelig type plast, PLA. Det er ikke en ny opfindelse,
men ved at bruge biokompositterne på nye måder og i
nye sammenhænge, vokser deres designmæssige potentialer. Et projekt på Designskolen Kolding har undersøgt muligheden for at anvende biokompositter til vægog loftsbeklædning på de kommende supersygehuse,
der i disse år planlægges rundt om i landet.
Af Trine Vu og Anna Krarup Jensen

Det er smukt, men det er en sær fornemmelse at røre ved det. Man
kan se tekstilerne med deres trykte mønstre, vævede og strikkede
strukturer i materialet. Derfor får man fornemmelsen af noget
blødt, men faktisk er materialet hårdt og transparent.
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Et udvalg af materialeprøver giver et
indtryk af, hvor forskellige udtryk og
muligheder det giver at arbejde med
biokompositmateriale, hvor tekstiler
er indkapslet i biosyntetisk PLA-polyester. Fordelen ved biokompositmaterialet er desuden, at teknologien
bag hverken er dyr eller avanceret.
Foto: Louise Ravnløkke Munk Petersen

Tekstil- og designingeniør Karen Marie Hasling har en hel stribe
materialeprøver bestående af en kombination af tekstil og biosyntetisk PLA-polyester, og hun er begejstret. Der er et stort designmæssigt potentiale i at bruge materialer af biokompositter på
nye måder. Det er disse muligheder, som hun, lektor Joy Boutrup
og lektor Vibeke Riisberg, har forsøgt at kortlægge i projektet:
‘Grønne’ biokompositter til lofts- og vægelementer – en undersøgelse af funktionelle og æstetiske potentialer, støttet af Center for
Designforskning.
Den 23. februar 2011 holdt Designskolen Kolding et seminar
om projektet, og her var materialeprøverne en vigtig ingrediens
for forståelsen af, hvilke muligheder biokompositter tilbyder designere, arkitekter og ingeniører.
Alsidigt materiale
Fiberkompositter er et materiale sammensat af forskellige typer
fibre og forskellige typer plast. Kompositter af glasfiber, kulfiber
eller for eksempel Kevlar i kombination med forskellige plasttyper bruges allerede i industrien til blandt andet biler, fly og vindmøllevinger, fordi fibrene gør materialet meget stærkt. Den slags
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Tekstiler er særligt gode til lysafskærmning, og ved at indkapsle tekstilerne i hård polyester øger man materialets designmæssige potentiale,
blandt andet fordi det bliver rengøringsvenligt.
Foto: Karen Marie Hasling

kompositter belaster miljøet på forskellige måder. Biokompositter er betegnelsen for en type fiberkompositter, hvor biologisk
nedbrydelige fibre er kombineret med en biosyntetisk plast. At
et materiale er biosyntetisk vil sige, at det er fremstillet af afgrøder ved hjælp af mikroorganismer som f.eks. skimmelsvampe eller bakterier.
”Der findes en utrolig alsidighed i materialet, og hvis det bliver tilpas tilgængeligt, vil det stå meget stærkt i fremtiden. Man
vil blandt andet kunne skabe helt fantastisk arkitektur, møbler
og interiør med det. Arkitekter og designere vil elske det,” siger
Karen Marie Hasling.
Nye æstetiske muligheder
Hun forklarer, at formgivningen kan blive både mere dynamisk
og få mange udtryk, fordi man på samme tid kan opnå bløde, dobbeltkrumme former, forskellige overflader og visuelle virkninger.
Karen Marie Hasling har som tekstil- og designingeniør en forkærlighed for tekstiler, og hun har især interesseret sig for, hvordan man kan anvende tekstiler i byggematerialer som for eksempel lofts- og vægelementer til sygehuse. Joy Boutrup og Vibeke
Riisberg arbejder blandt andet med tekstiler til lysafskærmning,
og her åbner de transparente biokompositter nye funktionelle og
æstetiske muligheder:
”Tekstiler er gode til lysafskærmning, fordi de tillader lyset at
spredes på ganske særlige måder. Men problemet er, at tekstiler
skal vedligeholdes, hvilket er ret ressourcekrævende. Det er derfor
en udfordring at leve op til sygehusenes krav om hygiejne, især på
sengestuerne. Ved at indkapsle tekstilerne i glasklar PLA kan vi
måske sætte os ud over det problem, fordi overfladen bliver glat
og rengøringsvenlig. Samtidig bevarer man tekstilets egenskaber
i forhold til lysindfaldet,” forklarer Joy Boutrup, der tror, at biokompositter fremover vil spille en stadigt større rolle for design.
Mobiltelefoner af PLA
Der er dog stadig et stykke vej, inden kombinationen af PLA og
tekstiler får det blå stempel som fremtidens vidundermateriale.
”Når PLA kombineres med nedbrydelige fibre, får vi meget
interessante materialer, men resultatet er næsten for godt til at
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være sandt. Derfor kræver det mere forskning, før vi kan være
sikre på, om materialerne kan leve op til de høje krav på sygehusområdet,” siger Vibeke Riisberg og forklarer, at det ud over hygiejnekrav handler om brudstyrke, lysbestandighed, brandsikkerhed og ikke mindst en pæn ældningsproces.
”I Japan er man langt fremme med anvendelsen af PLA. Japanerne bruger det allerede til mobiltelefoner, og det næste bliver
computere,” fortæller Joy Boutrup.
Det er det japanske firma Teijin, der står bag en ny metode, som
gør det muligt at nedbryde PLA til grundkomponenter, så de kan
genanvendes 100 procent. Og netop det, at biokomposit-materialet kan genanvendes gør det ekstra interessant for fremtiden.
”Der er ingen tvivl om, at materialer, der har en bæredygtig
profil, bliver vigtige i fremtiden. Fordelen ved biokomposit-materialet er desuden, at teknologien hverken er dyr eller avanceret,” siger Karen Marie Hasling.
Genanvendelse kræver nytænkning
Teijin er imidlertid længst fremme med genanvendelse af en anden og mere udbredt polyestertype, kaldet PET. Sammen med
en lang række virksomheder, der fremstiller produkter af PET,
har Teijin opbygget et kontraktsystem, hvor medlemmerne kan
levere de brugte materialer tilbage, så de indgår i Teijin’s vugge
til vugge-produktion af PET.
Et system for genanvendelse af PLA er som nævnt teknisk muligt, men endnu ikke en realitet i stor målestok, fordi det kræver
en vis mængde kommercielle PLA-produkter på markedet, før
genanvendelse bliver rentabel.
”Genanvendelse er fantastisk for miljøet, men det kræver samtidig, at designere begynder at tænke anderledes. Derfor præsenteres vores projekt med grønne biokompositter som en del
af undervisningsforløb, hvor designstuderende lærer at tænke
genanvendelse ind i deres designløsninger,” siger Joy Boutrup
og fortsætter:
”Det ømme punkt i genanvendelse er altid, hvordan man kan
motivere brugerne til at aflevere de brugte genstande. Det nytter

De ser bløde ud, men de er hårde. Materialeprøverne virkede som magneter
på deltagerne, da holdet bag projekt
“Grønne biokompositter” sidst i februar viste dem frem på deres seminar
om designpotentialer i polyester.
Foto: Karen Marie Hasling
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jo ikke meget, at materialerne kan genanvendes, hvis de ikke bliver indsamlet. Et andet aspekt er, at genanvendelse kræver, at materialet ikke er blandet med andre materialer, der ikke kan indgå
i genanvendelsesprocessen - det er også noget, designere og producenter skal tænke ind i produkterne. Skal tøj, der er fremstillet af PLA, kunne genanvendes, hjælper det ikke, at det er fuldt
af trykknapper i et andet materiale.”
Joy Boutrup nævner, at en af de løsninger, som de studerende
arbejder med for at motivere til genanvendelse, er at folk simpelthen lejer genstandene i stedet for at købe dem.
Sygehusenes kvalitetsstempel
Én ting er, at brugen af biokomposit-materialer gavner det globale miljø, fordi man reducerer CO2-udslippet og forbruget at
fossile brændstoffer. Man vil kunne nedbryde materialerne, så
miljøpåvirkningen er mindst mulig, og materialerne er ikke baseret på fossile brændsler, men på biologiske fibre og biosyntetisk PLA. En anden ting er, at biokomposit-materialerne er helt
ugiftige og derfor rigtig gode for indeklimaet.
”Sygehuse og andre bygninger har store problemer med indeklimaet, fordi mange byggematerialer afdamper forskellige giftige stoffer. Biokompositter består af naturlige materialer, der
hverken indeholder eller afgiver skadelige stoffer - og alene af den
grund gavner de indeklimaet,” siger Karen Marie Hasling og forklarer, at projektet tager udgangspunkt i sygehussektoren, fordi
der i Danmark skal bygges en række nye sygehuse, hvor materialet kunne være interessant at anvende.
Desuden er der den fordel ved at begynde at bruge det nye materiale på sygehusene, at kravene til indeklima, holdbarhed og hygiejne netop her er allerhøjest. Hvis materialet kan blive godkendt
til brug på sygehusene, kan det lidt firkantet sagt blive godkendt
til alle andre offentlige og private bygninger.
Derudover er der et samfundsmæssigt aspekt i først og fremmest at udvikle nye designløsninger til sygehusene, som matcher
den filosofi om social og miljømæssig ansvarlighed, som Designskolen Kolding satser på.
Indtil videre satser designforskerne dog på at få mulighed for
at arbejde videre med biokompositterne, så vi i en ikke alt for
fjern fremtid kan få gavn af de nye måder at bruge materialet på.
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Om forskningsprojektet
‘Grønne’ biokompositter til lofts- og vægelementer – en undersøgelse af
funktionelle og æstetiske potentialer, var et tremåneders projekt på Designskolen Kolding.
I projektet deltog:
•

Karen Marie Hasling, tekstil- og designingeniør,

•

Vibeke Riisberg, tekstildesigner og lektor ved Designskolen Kolding,

•

Joy Boutrup, tekstilingeniør og lektor ved Designskolen Kolding,

•

Louise Ravnløkke Munk Petersen, studerende ved Designskolen Kolding,

•

Hege Solberg, studerende ved Designskolen Kolding

Formålet med projektet var at udforske de funktionelle, æstetiske og bæredygtige aspekter af polyestertypen PLA og se på, hvordan man kan bruge
biokompositter i nye designmæssige sammenhænge.
Projektet var støttet af Center for Designforskning. Projektteamet arbejder
nu på at skaffe midler til at fortsætte forskningen ud fra de lovende resultater.

Nøgleord: Møbel og rum, perception, tekstil, materialeforskning,
sundhed
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