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Stop på besøgsruten

View fra stop

Midlertidigt varedepot

Råvare lager

Transformation fra råvare til 
halvfabrikata og evt færdigvare

Færdigvarelager

Opvevaring inden fragt
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STØBNING

Kort sort streg indikerer at materialet ikke 
er under bevægelse ved fremstilling

Materialet hærder i passiv tilstand

Støbte elementer hærder i løbet af to 
døgn

PULTRUDERING

Lang sort streg indikerer at materialet er 
under bevægelse ved fremstilling

Materialet hærder under bevægelse

Pultruderede emner hærdet i løbet af 
sekunder

STATIONER inden faseskift

TRANSPORT til respektive lagere

FREMSTILLING

TRANSPORT til fragt

FREMSTILLINGS PERIODE inden hærdning

jævn streg = materiale i fast tilstand

stiplet streg = materiale i foranderlig tilstand
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Pultrudering

Tråde sammenfattes i matrice, 
hvor trådene positioneres præ-
cist, inden matrix tilsættes

I det emnet trækkes ud begyder det at 
størknt. 
Emnet størkner i løbet af sekunder

Emnet blæses rent

Sav afskærer emne i ønsket dimension

Udtræk

Udtræk af tråde

Udtræk af tråde, Fiberline Composites

Kig mod støbning og test-gården

Majsmel, herunder materialets egenskaber, vises frem til 
besøgende i bygningens nordøstlige facade, inden de blan-
des med de andre bestanddele ved fremstilling af matrix. 
Inden melet blandes med de øvrige ingredienser til matrix 
udsættes det for tilstandsskift, i det det transporteres fra et 
sted til et andet. Dette tilstandsskift er meget smukt. Melet 
bliver en del af luften, luften fortættes og der opstår en mel 
sky.
 
Majsmel gennemgår flere faseskift. Som udgangspunkt er 
materialet i sin rene form, en flygtig konsistens, bestående af 
usammenhængende mindre partikler. I det materialet bear-
bejdes sammen med andre komponenter skifter det fase, det 
bliver en flydende masse. Denne masse, matrixen, transport-
eres til fremstillingsområderne, hvor det sidste faseskift sker. 
Ved pultrudering kombineres matrixen med uldfibre hvoreft-
er den hærder.
Således gennemgår majsmel en række faseskift der ændrer 
materialets beskaffenhed, karakter og karakteristika.

Råmateriale - majsmel

Fabrikken omfatter en besøgsrute. Når man besøger fabrikken og følger besøgsruten vil man 
opleve hvordan kompositmaterialet fremstilles - man vil opleve hver fase i fremstillingen, fra de 
forskellige bestanddele selve matrixen består af til fragt af de færdigfremstillede emner. Ruten 
er nøje tilrettelagt så man på nær hold oplever hver spændende del af fremstillingen og opnår 
en forståelse af de forskellige faser.
Besøgsruten foregår bagfra i forhold til fremstillingen, da de fleste der besøger fabrikken 
formentlig har kendskab til produkterne, men er interesserede i nærmere kendskab til fremstill-
ingen. De der har større kendskab til byggestenene har mulighed for at få et indblik i, hvordan 
de kombinerers og hvorledes det hele er bundet sammen. Når besøgsruten i første del viser 
det færdig fremstillede materiale, vil i sidste ende selve råmaterialerne, som er meget fasciner-
ende i dette materiale, åbenbare sig. 

Hvis man besøger fabrikken som en gruppe, har man mulighed for en større fremvisning, som 
omfatter præsentation i auditorium, hernæst guidet tour. I dette tilfælde vil turen starte i audi-
toriet i administrationsafdelingen.
Besøger man fabrikken som enkeltperson har man mulighed for at gå rundt ukurateret, man 
får instrukser om da blot at følge den i arkitekturen indlejrede rute. På taget følger man ovnly-
sene - inde i fabrikken følger man vareleveringstunnlen. Herved guides man lettere ubemær-
ket rundt i bygningen fra punkt til punkt, uden af forstyrre fremstillingen og at gå i vejen for 
personalet.

Således gives et overblik over det store hele, havnen, herefter de største emner som er et 
resultat af udvikling og tests, derefter de enkelte dele af processen, materialernes sammensæt-
ning og til slut råmaterialerne. Deraf er første punkt på besøgsruten punkt 1

Besøgsruten 

9: Råmaterialer

Råmaterialer, blandt andet majsmel vises i sin       
rene form inden den sammen med andre mateialer 
blandes til at udgøre matrix

8: Fremstilling af materialer - pultrudering

I pultruderingstårnet vises pultruderingsprocessen. 
Man har her overblik over alle de stepvise faser i 
fremtillingen, fra udtræk af uldfibrene, til injektion 
af matrix og til sidst den færdige profil

7: Støbning

Her ses en anden fremstillingsform - støbning. 
Fremstillingen er ikke i lige så høj grad tydelig i sine 
steps som pultruderingen. Her fremstilles typisk 
større elementer

6: Støbning af ekstra store elementer

Her træder man ned på bygningens gulv. Herfra 
viser leveringstunnelen vej. Støbning af disse store 
elementer foregår lige som støbning. I hovedparten 
af tilfældende er her tale om særordre.

5: Svingbroen

Dette stop er placeret i svingbroen, hævet fra 
grundniveau, hvorfra man kan kigge ind på de store 
test-skaller. Svingbroen åbner sig op, svinger ud 
over transportområdet og havet, når store element-
er fra test-gården, skal transporteres ud på kajen. 
Hvis man besøger fabrikken, på et tidspunkt, hvor 
større emner skal ud af test-gården, er man heldig 
at få en tur med panoramisk kig ud over hele indus-
trihavnen og transportområdet.

4: Test-gården

Nu har man mulighed for at kigge ned i test-gården 
fra oven, da dette stop er beliggende på bygnin-
gens tag. Man kan betragte de store test-skaller fra 
oven. 

3: Pakning af færdigproducerede emner

Fra taget er der kig til pakning at containere via 
ovnlysene.

2: Fragt

Fra auditoriet bevæger man sig op på bygningens 
tag. Herfra er der skøn udsigt over både Reykjavik 
by, hele industrihavnen og de omgivne bjerge. Her-
fra er det muligt at følge med i shipping og trans-
port - fragt via både lastbiler og skibe.
Måden hvorpå man navigerer på taget er ved at 
følge ovnlysene, som danner en synlig sti.

1: Intro til materiale og fremstilling

I auditoriet gives en intro til de forhold der relaterer 
sig til materiale, fremstilling og videre forløb.

Tilstandsskift

Majsmel har lav massefylde og er flygtigt. En måde hvorpå 
det kan transporteres, samtidig med at dets beskaffenhed og 
egenskaber eksponeres, er ved at lade luften bære det fra et 
sted til et andet. Melet blæses gennem et rør som er synligt i 
facaden af bygningen. Dette rør er en del af en maskine, som 
blander matrixens forskellige bestanddele sammen. 

Mel båret af luften
Partikler spredes i luften

Tilstandsskift

Melet genfinder sin opfindelige form, efter det er blev båret 
af luften. Partikler samler sig.

Faseskift

Faseskift

Faseskift

Tilstandsskift

Tilstandsskift
Tilstandsskift

Majsmel blandes i røretanken 
med de øvrige ingredienser 
til matrix

Den færdige matrix fyldes 
på dunke og transporteres 
herefter til respektive lagre

Råmaterialet, majsmel, fyldes 
i den første opbeavringstank

Majsmel bæres af luften fra 
opbevaringstank til doser-
ingsdyssen

Majsmel dosseres fra dosser-
ingsdyssen til injektionsdys-
sen, hvorefter den injiseres i 
røretanken

Udtræk af uld

Uldfibrene placeres på eksakte 
positioner i matricen

Uldfibrene trækkes ind i matri-
cen i deres faste spor hvorefter 
matrix injiceres 

Ovnlys viser besøgeren vej på bygningens tag

Sas Royal Hotel, Arne Jacobsen, København
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2: Kig ud over havnen

3: Kig ned til pakning af containere 4: Kig ned i test-gård

Majsmel

Profiler, Fiberline Composites

Trådudtræk ved pultrudering

1: Intro til materiale og fremstilling

8: Fremstilling af materialer - pultrudering

Trådudtræk ved pultrudering

Taglandskab viser besøgeren på vej

5: Svingbroen

3: Pakning af færdigproducerede emner

4: Test-gården

6: Støbning

8: Fremstilling af materialer - pultrudering
9: Råmaterialer

9: Råmaterialer

Aftensituation

Baggrund

Island vil med dets egne byggematerialer kunne skabe et 
nyt, bæredygtigt kompositmatriale, der i stor udstrækning vil 
kunne erstatte stål på byggemarkedet.

Projektet har som formål at skabe ramme om produktion af 
et nyt bio-kompositmateriale, bestående af uld og en mere 
miljøvenlig resin, end de, der som oftest indgår i eksisterende  
kompositprodukion. 

Kompositmaterialet baseres på uld som forstærker og majss-
tivelse som grundlag for resin. Resultatet af mine indledende 
studier kombineret med viden om materialets bestanddele 
og deres tilstædeværelse i eksisterende produkter, gør det 
forsvarligt at antage, at idéen om et komposit, baseret på de 
anførte materialer, er realistisk.

Fabrikken placeres i en teknologisk kontekst i industrihavnen 
i Reykjavik. Her er tilgang til materialer fra den nærliggende 
foderfabrik, som blandt andet fremstiller majsmel. Via ve-
jnettet er der gode muligheder for at modtage uld til produk-
tion og endvidere fragt af fabrikkens fremstillede emner.

Produktion

Der findes en række forskellige fremstillingsmetoder for 
kompositmaterialer - metodevalget afhænger af hvilken 
type emne man skal fremstille. Fabrikken i Reykjavik benyt-
ter to fremstillingsmetoder - pultrudering og støning. Disse 
fremstillingsmetoder egner sig til arkiektoniske elementer, 
hvilket er fabrikkens fokus. Metoderne relaterer sig endvi-
dere til mine indledende studier vedrørende fremstilling af 
kompositmateriale. Den mest iøjnefaldende forskel på de 
to fremstillingsmetoder er, at støbning i de fleste tilfælde 
foregår manuelt, hvorimod pultrudering er mekanisk styret. 
Tidsforbrug ved pultrudering er i øvrigt væsentligt mindre 
end ved støbning

Sammenligner man pultruderede emners egenskaber med 
støbte emners egenkaber, egner pultruderede emner, profiler, 
sig bedst til salg og eksport, på grund af deres styrke. Blandt 
andet styrken i pultruderede emner medfører, at de egner sig 
godt til arkitektoniske elementer. Der kan eksporteres emner 
fremstillet ved støbning, men i forhold til at placere sig stærkt 
på markedet, giver det mest mening at satse på pultruderede 
emner til salg, dog suppleret med støbte elementer.

FABRIK
Uld + majs = fremtidens byggemateriale

Midlertidigt varedepot

Råvare lager

Transformation fra råvare til 
halvfabrikata og evt færdigvare

Færdigvarelager

Opvevaring inden fragt
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STØBNING

Kort sort streg indikerer at materialet ikke 
er under bevægelse ved fremstilling

Materialet hærder i passiv tilstand

Støbte elementer hærder i løbet af to 
døgn

PULTRUDERING

Lang sort streg indikerer at materialet er 
under bevægelse ved fremstilling

Materialet hærder under bevægelse

Pultruderede emner hærdet i løbet af 
sekunder

STATIONER inden faseskift

TRANSPORT til respektive lagere

FREMSTILLING

TRANSPORT til fragt

FREMSTILLINGS PERIODE inden hærdning

jævn streg = materiale i fast tilstand

stiplet streg = materiale i foranderlig tilstand

Islands geografiske placering i Arktis
netop tangerende den nordlige polarcirkel

Kompositmateriale udviklet under indledende studier. Materialet består af proteiner, uld og 
æggehvide.

Kompositfabrikkens placering i industrihavnen i Reykjavik sikrer god 
forbindelse til eksisterende vejnet samt fragtruter

Materialeflow og fremstilling

Pultruderede emner er ofte mere præcise end støbte ele-
menter, og de fremstilles med snævrere tolerencegrænser

Støbte elementer har andre formmæssige egenskaber end 
pultruderde. Støbning er den oplagte fremstillingsmetode til 
at opnå organiske former. 

Man kan betragte pultrudering af kompositmateriale som ek-
strudering af stål. De to materialers egnskaber ligner tilnær-
melsesvist hinanden. Samtidig kan man betragte støbning 
af kompositmateriale, som støbning af beton - dog har det 
støbte kompositmateriale en ekstra egenskab, da det både 
kan optage tryk og træk.

Fabrikken

Fabrikken omfatter ud over de to produktionsafdelinger et 
test og udviklingsområde. I test-gården udvikles og testes 
nye støbningsmetoder og nye sammensætninger af materi-
aler og elementer. Test-gården er udendørs og giver derved 
mulighed for at teste materialer blandt andet i forhold til 
vejrbestandighed. Gården giver mulighed for at teste meget 
store emner og skaller.
Test-gården kan rumme enorme skaller og i forbindelse med 
at disse opbygges, testes og kombineres, vil området udadtil 
kontinuerligt skifte udseende. 

Ved organiseringen af fabrikken udfordres den mere traditio-
nelle opfattelse af, hvordan en produkionsfabrik organiseres 
iforhold til planen. Her er pultruderingen organiseret verti-
kalt, i det slanke, transparente, i mørket oplyste tårn. Dette 
giver mulighed for at fremvise produktionen for byen. Den 
store montre kombineret med bygningens fremskudte plac-
ering på kajen, synlig fra de fleste steder i Reykjavik by, gør 
fabrikken til et nyt varemærke for Reykjavik.

Bygningen består i hovedtræk af en plint, hvorfra to tårne 
skyder op - den transparente montre og et mere lukket tårn. 
Plinten har et gennemløbende, ubrudt facadebånd og den 
fremstår svævende, da den nedre del består af glas.  

Interesserede inviteres til et indblik i fremstillingen ved en 
nøje planlagt besøgsrute, som giver et eksakt indblik i fabrik-
kens virke fra start til slut.  
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Fra mel til profil

Island

Nordlig polarcirkel

Majsmel, partikler er samlede

Majsmel og øvrige ingredienser udgør den færdig matrix, 
som nu er en flydende masse.

Opbevaringstank Eksponeringsrør

Doseringsdysse Injektionsdysse

Røretank

Dunk

Matrix injiceres
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Leveringstunnel viser besøgeren vej inde i fabrikken


