
 

 

Hygrotermiske forhold og emissioner af forurenende stoffer fra "zero waste"-materialer 

og deres påvirkning af mennesker og indeklima 

En markedsundersøgelse har for nylig påvist, at bygge- og anlægsindustrien anvender flere 

råstoffer end nogen anden økonomisk aktivitet, hvilket ikke er holdbart i længden. 

ZeroWaste Byg, som er en del af DTU Byg, arbejder på at redesigne byggematerialer, 

således at råstoffer kan erstattes med sekundære ressourcer, som f.eks. via genanvendelse 

af materialer efter endt brug. Da der indtil videre kun er gennemført ganske få 

undersøgelser af affaldsbaserede materialer og for størstedelens vedkommende med 

begrænset fokus, er der behov for en bredere og mere tilbundsgående undersøgelse af 

disse alternative materialer. 

Dette projekt vil kortlægge de hygrotermiske egenskaber for affaldsbaserede materialer, 

vekselvirkningen mellem materialerne og det omgivende miljø og måden, hvorpå 

materialerne påvirker indeklima og menneskers sundhed. Formålet med projektet er at 

afgøre, om de undersøgte materialer kan rense luften. På den baggrund er det hensigten 

at udføre en række laboratorieforsøg og computerbaserede modelleringer af kombinerede 

processer omfattende overførsel af varme, luft, fugt og forurening i byggematerialer. 

For nylig har simple sensoriske forsøg vist, at genbrugsmaterialer har et stort potentiale for 

at forbedre indeklimaet og mindske de luftgener, der er forbundet med gængse indendørs 

forureningskilder som f.eks. gulvtæpper og linoleum. Med henblik på at efterprøve og 

styrke de resultater, der er opnået gennem tidligere forsøg med mennesker, vil der blive 

gennemført mere avancerede sensoriske og kemiske analyser af, hvordan de forskellige 

materialer kan påvirke opfattelsen af luftkvaliteten. Denne viden vil bidrage til en bedre 

forståelse af emissions- og transportprocesserne og muliggøre validering af 

simuleringsprocesser for massetransport i de undersøgte materialer. 

Derudover vil projektet søge at fremme og optimere teknikker og metoder til brug for 

materialeprøvning af alternative materialer samt at tilpasse dem til bygge- og 

anlægsindustrien. 

Resultaterne vil give ny viden om, hvordan sådanne materialer kan videreudvikles til 

byggematerialer og dermed blive en optimal løsning i forhold til fremtidens bæredygtige, 

sunde og energieffektive bygninger. 

 


