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Indledning 

Projektets formål er at udvikle en metode til afdækning af langtidsegenskaberne  

( brand og holdbarhed) for alternative isoleringsmaterialer som er baseret på 

organiske fibre fx genanvendte fibre (møbler, tekstil) eller restressourcer fra 

skov- og landbrug ( træ, halm). Der er fokuseret på isoleringsmaterialer i form 

af ”batts” (måtter/plader), der udsættes for en accelereret ældning.  

Accelereret ældning udføres som laboratorietest med henblik på at vurdere et 

materiales eller en komponents egenskaber over tid. Fordelen ved disse tests er 

at evt. dårlige langtidsegenskaber kan blive identificeret under kontrollerede be-

tingelser i laboratoriet således at dyre fremtidige skader kan undgås. Man skal 

dog huske på at accelereret ældning har sine begrænsninger - brugen af eks-

treme klimapåvirkninger, høj relativ fugtighed og UV bestråling kan fremprovo-

kere svagheder ved materialerne som ikke vil forekomme ved normalt brug. 

 

 

Udvælgelse af materialer og materialebeskri-

velse 

A    Papiruld – (Advance non-woven) 

B    Uld – (Búnaðarstovan - Agricultural Agency) 

C    Træfibre -(TræfiberDanmark) 

D    Kork – (Amorim Isolamentos 9 

E     Halm – (EcoCocon / Small planet) 

F     Ålegræs– (Advance non-woven) 

 

I bilag 2 er fra ” alternativ isolering i Tyskland” , Teknologisk Institut ,1999 

medtaget en generel beskrivelse af de undersøgte materialegrupper.  
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Valg af ældningsprocedure 

Ved valg af hvilke påvirkninger et specifikt produkt skal udsættes for under den 

accelererede ældning fokuseres på dels hvilke egenskaber der kan betegnes 

som vigtige for at produktet fungerer også efter mange år i en konkret anven-

delse, dels hvilke svagheder man i den forbindelse kan pege på hos produktet. 

Endvidere er grundreglen at jo højere temperaturpåvirkning, jo hurtigere sker 

ældningen og for materialer til klimaskærmen er en eller anden form for fugtpå-

virkning et must. Også frostpåvirkning er her normalt et must.  

 Som eksempel kan nævnes at for termoruder er en vigtig egenskab at udsynet 

gennem ruden ikke forringes og at isoleringsevnen bevares. Det svage punkt 

hos termoruden er kantforseglingen som risikerer at svækkes ved fugtpåvirknin-

ger og ved gentagne bevægelser fremkaldt af udbøjninger i glassene pga tem-

peraturændringer/trykændringer. Som et led i førstegangsprøvningen af termo-

ruder har man derfor valgt at udtage prøver som udsættes for dels cykliske på-

virkninger og dels en konstant påvirkning ved høj temperatur og høj luftfugtig-

hed ( >95% RH) , se figur 1 herunder 

 

 

Fig. 1 Accelereret ældning af termoruder 

For isoleringsmaterialer beregnet til anvendelse i klimaskærmen er det naturlig-

vis vigtigt at isoleringsevnen ikke forringes. Endvidere kan peges på, at det ak-

tuelle materiales eller byggekomponents brandtekniske egenskaber skal beva-

res. 
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For alternative isoleringsmaterialer i batts-form som er baseret på organiske 

fibre fx genanvendte fibre kan umiddelbart peges på at en væsentlig svaghed er 

følsomheden overfor fugtpåvirkninger. Endvidere kan det måske være proble-

matisk at fastholde de anvendte tilsætningsstoffer (eller naturligt indlejrede im-

prægnerende stoffer) på de enkelte fibre hvis materialet udsættes for vibratio-

ner ( fx fremkaldt af trafik som passerer tæt forbi en bygning) eller -mere sand-

synligt –som følge af cykliske klimapåvirkninger ( fx nævnes i litteraturen at det 

tidligere anvendte tilsætningsstof til fåreuld-natriumborat forsvinder efter nogle 

år). Varmeisoleringsmaterialer udsættes normalt ikke for direkte vandpåvirk-

ning, det anses derfor at være vigtigt at testemnet udføres i overensstemmelse 

med den påtænkte anvendelse. I dette projekt er valgt at fokusere på isole-

ringsbatts til anvendelse i ventilerede ydervægge da denne konstruktionstype 

gør det muligt at vælge en diffusionsåben afdækning af isoleringen ind mod det 

ventilerede hulrum. Det er vigtigt at den vindtætte afdækning (folie eller plade) 

vælges af leverandøren (i overensstemmelse med den af ham normalt anvendte 

opbygning) og at den er demonterbar /genmonterbar. 

Vi vil foreslå at ældningen udføres med afsæt i NT Build 495 (se bilag 1 ) . Nor-

malt omtales metoden som ”de 4 årstider” idet testemnerne udsættes for cykli-

ske påvirkninger med UV-lys, varme, opfugtning/udtørring, frost/optøning. Tek-

nologisk Institut i Aarhus råder over flere klimakamre hvor materialer eller byg-

gekomponenter ( max ca 2 x 2 m) kan udsættes for hurtige, ekstreme skift i kli-

maforholdene, se foto herunder af klimakammer 1. 

 

Fig.2 Billede af klimakammer 1 
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Vi har valgt at fokusere på brand og holdbarhed og som udgangspunkt har vi 

valgt at se på Nordtestmetoden NT Fire 053 ” Accelerated weathering of fire-

redardent treated wood for fire testing” . Her udsættes testemnerne (brandim-

prægneret træbeklædning ) for en accelereret ældning ( i alt 1000 timer)  inden 

brandtest på flg. måde (metode B):  

4 timer opfugtning 

4 timer udtørring og UV lys 

4 timer opfugtning 

4 timer udtørring og UV lys 

8 timer hvile 

Udtørringen sker ved 63 °C.  

Her er det tydeligt at ældningen skal accelerere en udvaskning/nedbrydning af 

imprægneringen af træet inden den efterfølgende brandtest. Vi ønsker princi-

pielt samme virkning på det bagvedliggende isoleringsmateriale, dog ikke som 

følge af direkte vandpåvirkning men som følge af variationer i RF. UV påvirknin-

gen vurderes ikke at give mening i den aktuelle anvendelse af isoleringsbatt-

sene. 4 timers udtørring ved 63 °C er problematisk idet denne vil virke som en 

pasteurisering ( der er dog en temperaturgradient gennem isoleringsmaterialet 

). Her foreslås derfor -som fase 1 (skimmelresistens) - at vælge udtørring ved 

35 °C. Hvilepausen vurderes ikke at være relevant.  

FASE 1 (skimmelresistens) 

4 timer opfugtning ( vandpåsprøjtning  25 °C ) 

4 timer udtørring ved 35 °C (varmluft) 

4 timer opfugtning  ( vandpåsprøjtning  25 °C ) 

4 timer udtørring ved 35 °C (varmluft) 

4 timer opfugtning  ( vandpåsprøjtning  25 °C ) 

4 timer udtørring ved 35 °C (varmluft) 

Testvarighed fase 1(skimmelresistens): 30 døgn. 

For at se om temperaturer/ varighed er valgt rigtigt, laves der indledende tests 

med ikke imprægnerede materialer (fyrsplint, halm) uden vindtæt afdækning 

som gerne skulle resultere i synlig skimmeldannelse efter få cykler.  
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Temperaturer/varighed skal vælges således at der sker en forceret påvirkning, 

men således at det ikke er helt urealistiske påvirkninger. For at vurdere hvilke 

påvirkninger som forekommer har vi gennemgået rapporten ” Untersuchung des 

langzeitverhaltens von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen in Bautei-

len” marts 2016 som er en tysk undersøgelse hvor man i et forsøgshus med ind-

byggede målesensorer efter 11 år har nedtaget regnskærmen på facaden og ud-

taget prøver af den bagvedliggende alternative isolering i væggen. Væggen er 

opbygget af felter med batts af forskellige isoleringsmaterialer ( hør, hamp, træ-

spåner, papiruld) bag en 19 mm tyk vindtæt afdækning (træfiberplade).På fig 3 

herunder er vist den målte relative luftfugtighed i træspåneisoleringen udven-

digt op ad vindspærren i hele perioden ( mørkeblå kurve).( Gælder principielt 

kun for testhuset i Münster , men årstidssvingningerne for RF udendørs ligner 

dem vi normalt regner med i DK). Det ses at de enkelte år ligner hinanden. 

 

 Fig. 3 Målt RH% (ude, udv. og indv, side af isolering) og udetemp. 

Hvis vi  (ud fra Isoplethenkurver ) søger perioder med temperatur større end 10 

°C og RF ≥80% kan vi se på typiske kvartalsvise målinger, se fig.4 på næste 

side. 
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Fig. 4 Målte T og RH% over 1 år 
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Det ses at Den relative luftfugtighed i det yderste af isoleringen ligger ret kon-

stant omkring 80% - om sommeren lidt lavere og om vinteren lidt højere. Tem-

peraturen svinger noget mere og det er kun i ca halvdelen af året at der er gode 

betingelser for skimmelsvampevækst i isoleringsmaterialet-og kun i en relativ 

tynd ydre zone ( dvs i stedet for at imprægnere hele isoleringsmaterialet kan 

imprægneringsmidler undgås ved at placere en fugtresistent pladeisolering 

yderst). Disse måleresultater underbygger teorien om at vi i fase 1 (skimmelre-

sistens) skal ælde med en opfugtningsfase efterfulgt af en udtørringsfase for at 

simulere 1 års påvirkning. Vi accelererer ældningen ved at anvende konstant 

høje temperaturer og vi skulle gerne opnå RH værdier målt i isoleringens yder-

ste lag på 85-90%.  

Den oprindelige ide var at der ved forsøgsstart skulle placeres en skål med 

vækstmedium og et stykke 5 x 5 cm materiale med kendt lav skimmeresistens 

befugtet med en vandig opløsning indeholdende sporer fra flg skimmelsvampe i 

testkammeret: 

Aspergillus niger 

Cladosporium 

Alternaria Fusarium 

Scopulariopsis 

 

Fig. 5 Materiale med skimmelvækst (th) 

Denne fremgangsmåde har vi desværre måttet undlade da der er sundhedsfare 

forbundet med et arbejde af denne karakter. Hvis ideen skal forfølges vil det 

være nødvendigt med specielle forholdsregler som ikke pt har været mulige for 

os.  
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For de testemner som består fase 1 ældningen vælges en fase 2 ( brandresi-

stens) bestående af: 

FASE 2 ( brandresistens) 

4 timer opfugtning ( vandpåsprøjtning  5 °C ) 

4 timer udtørring ved 45 °C (varmluft) 

4 timer opfugtning  ( vandpåsprøjtning  5 °C ) 

4 timer udtørring ved 45 °C (varmluft) 

4 timer opfugtning  ( vandpåsprøjtning  5 °C ) 

4 timer udtørring ved 45 °C (varmluft)  

Testvarighed fase 2: 20 døgn. 

Fase 2 er med henblik på at undersøge om især brandimprægneringsmidler evt 

fordamper væk ved høje temperaturer.  

 

Testemnerne er udført i størrelse 570 mm x 570 mm (udv. mål)  og samlet i en 

testvæg se skitser og billede herunder. Størrelsen på testemnerne gør det mu-

ligt umiddelbart at registrere evt. svind i materialet. Isoleringsmaterialet er pla-

ceret i en ramme af 44 x 98 mm reglar og forsynet med en vindtæt afdækning, 

en ventileret luftspalte og en regnskærm af Superwood klinkbrædder ( regn-

skærmen er forsynet med inddækningsprofiler således at direkte vandpåsprøjt-

ning på vindtæt lag/ isolering undgås). Indvendigt lukkes med en OSB plade. 

Vandpåsprøjtningen vil få den relative luftfugtighed i ventilationsspalten til at 

stige ( registreres af  indbyggede  temperatur/RF følere i hvert testelement ( 

dataopsamling uden for klimakammer). Regnskærmen er udført i 3 sektioner så 

den er let at demontere/genmontere. 
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 testemne    testvæg 

Fig. 6 tegninger af testemne 

 

Fig. 7 Foto af testkasse med fåreuld 
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Fig. 8 Foto af testkasse med udfræset spor til T/RH føler 

 

 

 Før ældningen i fase 1 og efter ældningen i fase 2 udføres en ”vibrationspåvirk-

ning” ved at emnet falder 10cm 10 gange mod et betongulv ( inspireret af me-

tode til vurdering af sætning i løsfyldisolering). 

Før og efter ældning bestemmes lambda- værdien for isoleringsmaterialet i TI’s 

udstyr til måling af U-værdier iht EN 675. Herunder er vist et billede fra en så-

dan måling udført på ålegræs.  

Efter sidste måling af lambda-værdi udføres brandtest på de ældede emner. 
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Fig. 9 Billede af U-værdi måling ( ålegræs –andet projekt) 

 

Fig. 10 Billede af U-værdi måling ( kork) 
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Fig. 11 Testvæg (nederste del af regnskærm monteret) fase 1 

 

Fig. 12 Testvæg (nederste del af regnskærm monteret) fase 1 
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 Fig. 13 testvæg klar til ældning 

 Fig. 14 testvæg ( bagside) 
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Resultatet af det første døgns ældning er vist herunder 

 

Fig. 15 Målte RH% - værdier 

 

Fig. 16 Målte temperaturer 

Det ses af figurerne at den gule kurve som viser T/RH for føleren i det ventile-

rede hulrum pænt følger klimakammerets værdier ( 4 timer opfugtning-4 timer 

udtørring). Materialer med en vindspærre af asfaltimprægneret pap ( Isola 600) 

følger også denne rytme, men med væsentlig mindre amplitude. I materialer 

med en vindspærre af træfiber ( mørkeblå og mørkegrøn kurve) udjævnes ud-

svingene og både T og RH stiger jævnt hen mod en middelværdi gældende for 

de to 4 timers perioder. 

Efter ældning fase 1 (skimmelresistens) var det tanken at demontere regnskær-

men og  foretage en visuel bedømmelse  af dimensionsstabilitet og evt fore-

komst af skimmel (tapeprøver); samme procedure skulle gentages efter demon-

tering af vindtæt afdækning (evt. kan der foretages skimmelanalyser i laborato-

riet). Pga at denne fremgangsmåde måtte fravælges og pga resultatet fra det 
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første døgns ældning valgte vi at ændre prøvningen. Dels blev testemnerne æn-

dret således at vindspærren blev fjernet, dels blev de 2 ældningsfaser slået 

sammen til 1 således. 

4 timer med 5 °C og vandpåsprøjtning (opfugtning) 

4 timer med 45 °C og udluftning ( udtørring) 

 

Fig. 17 Testvæg før fase 2 (brandresistens) , vindtæt lag fjernet 

 

Fig. 18 Testvæg efter fase 2 (brandresistens) , vindtæt lag fjernet 
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Beskrivelse af ældningsforløb 

På figuren herunder er afbildet temperatur og luftfugtighed  i ældningsskabet samt i 

overfladen af de ældede materialer under det 3 uger lange forløb. 

 

 

 

 

Papiruld :  sensor 241100AD.1 

Træfiber:  sensor  241100AD.2 

Uld:          sensor 24110305.1 

Halm:       sensor  24110305.2 

Ålegræs :  sensor 2411008B.1 

Kork:        sensor 2411008B.2 

Klimakammer --- sensor 24110143.1 
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På figuren herunder er vist et typisk billede af RH-kurverne—den grå kurve er 

RH i klimakammeret ( svinger mellem ca 25% og 100% ) og de farvede kurver 

er for de forskellige materialer. Den mørkegule ( Kork) kurve har de mindste 

udsving, formentlig fordi t/RH føleren her var lagt i et udfræset spor i overfladen 

hvor den for de andre materialer var placeret udenpå materialeoverfladen. 

 

 

 

Observationer ved nedtagning af prøve emner: 

Et af materialerne var meget løst bundet og ved nedtagningen kunne observe-

res en mindre udbuling på midten og en sammensynkning af materialet foroven. 

Et andet af materialerne havde sat sig ca 10 mm ved overkanten af kassen. Ob-

servationerne viser at ældningsforløbet har påvirket nogle af materialerne ( for-

mentlig de mest følsomme overfor RH variationer). 
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Laboratoriemålinger, lambda - værdi 

Prøvningens formål og gennemførelse 

Prøvningens formål var at måle en lambdaværdi for 6 testemner før og efter 

accelereret ældning. Dimensioner på testemner ca. 600mm x 600mm x 160 mm. 

Måleudstyret er opbygget iht. EN 765 og anvendes normalt til bestemmelse af U-

værdien for termoruder. De anvendte varmestrømsmålere (1 stk. på den kolde side 

og 1 stk. på den varme side) har størrelsen 310 mm x 310 mm. Før målingen fjernes 

regnskærm og vindspærre og der udføres en visuel bedømmelse af 

isoleringsmaterialet ( formstabilitet ). 

 
 
Prøvningsresultater 
 

Resultaterne fra prøvningerne er medtaget på de følgende sider. 
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Prøveemne nr. A ( Papiruld) beskrivelse 
 
Prøveemne: Ca. 570 mm x 570 mm x 110 mm prøveemne. 

  

Udtagning: Isoleringsmateriale til prøveemner  mærket I og II  blev indleveret af 

kunden (se side 3)  og modtaget på Teknologisk Institut, TÅ i 

2017.Prøve I blev testet, prøve II opbevaret som referenceemne. 
  

Metode: Prøveemnet er testet ved brug af varmestrømsmålere (EN 675 

metode). 
  

Periode: Prøvningen blev gennemført okt. 2018. 

 
Der er ikke modtaget en beskrivelse af isoleringsmaterialet. 

 

 
Foto af prøveemne A 

 
Prøveemne nr. A (Papiruld) , måleresultat 
 

      

Målt U-værdi  efter ældning – målt U-værdi før ældning ≤ 0,01 W/m2 K , 

( dvs mindre end måleusikkerheden som her er 0,02 W/m2 K),     

(Middeltemperatur 9,93/10,08 °C, delta T 15,41/15,31 °C ). 
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Prøveemne nr. B ( Fåreuld) beskrivelse 
 
Prøveemne: Ca. 570 mm x 570 mm x 110 mm prøveemne. 

  

Udtagning: Isoleringsmateriale til prøveemner  mærket I og II  blev indleveret af 

kunden (se side 3)  og modtaget på Teknologisk Institut, TÅ i 

2017.Prøve I blev testet, prøve II opbevaret som referenceemne. 
  

Metode: Prøveemnet er testet ved brug af varmestrømsmålere (EN 675 

metode). 
  

Periode: Prøvningen blev gennemført okt. 2018. 

 
Der er  modtaget en beskrivelse af isoleringsmaterialet. 

 

 
Foto af prøveemne B 

 
Prøveemne nr. B (Fåreuld) , måleresultat 
 

      

Målt U-værdi  efter ældning – målt U-værdi før ældning ≤ 0,01 W/m2 K , 

( dvs mindre end måleusikkerheden som her er 0,02 W/m2 K),     

 (Middeltemperatur 9,98/9,93 °C, delta T 15,18/15,21 °C ). 
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Prøveemne nr. C ( Træfiberisolering) beskrivelse 
 
Prøveemne: Ca. 570 mm x 570 mm x 110 mm prøveemne. 

  

Udtagning: Isoleringsmateriale til prøveemner  mærket I og II  blev indleveret af 

kunden (se side 3)  og modtaget på Teknologisk Institut, AAR i 

2018.Prøve I blev testet, prøve II opbevaret som referenceemne. 
  

Metode: Prøveemnet er testet ved brug af varmestrømsmålere (EN 675 

metode). 
  

Periode: Prøvningen blev gennemført okt. 2018. 

 
Der er  modtaget en beskrivelse af isoleringsmaterialet. 

 

 
Foto af prøveemne C 

 
Prøveemne nr. C ( Træfiberisolering) , måleresultat 
 

      

Målt U-værdi  efter ældning – målt U-værdi før ældning ≤ 0,01 W/m2 K , 

( dvs mindre end måleusikkerheden som her er 0,02 W/m2 K),     

 (Middeltemperatur 10,03/9,98 °C, delta T 15,08/15,30 °C ). 
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Prøveemne nr. D ( Kork) beskrivelse 
 
Prøveemne: Ca. 570 mm x 570 mm x 110 mm prøveemne. 

  

Udtagning: Isoleringsmateriale til prøveemner  mærket I og II  blev indleveret af 

kunden (se side 3)  og modtaget på Teknologisk Institut, AAR i 

2018.Prøve I blev testet, prøve II opbevaret som referenceemne. 
  

Metode: Prøveemnet er testet ved brug af varmestrømsmålere (EN 675 

metode). 
  

Periode: Prøvningen blev gennemført okt. 2018. 

 
Der er  modtaget en beskrivelse af isoleringsmaterialet. 

 

 
Foto af prøveemne D 

 
Prøveemne nr. D ( Kork) , måleresultat 
 

      

Målt U-værdi  efter ældning – målt U-værdi før ældning ≤ 0,01 W/m2 K , 

( dvs mindre end måleusikkerheden som her er 0,02 W/m2 K),     

 (Middeltemperatur 9,93/9,98 °C, delta T 15,28/15,35 °C ). 

 

 



2004969-1 Ageing of organic fibrous insulation materials,ver5.docx       Side 25 af 42 

 

 

 

Prøveemne nr. E ( Halm) beskrivelse 
 
Prøveemne: Ca. 570 mm x 570 mm x 110 mm prøveemne. 

  

Udtagning: Isoleringsmateriale til prøveemner  mærket I og II  blev indleveret af 

kunden (se side 3)  og modtaget på Teknologisk Institut, AAR i 

2018.Prøve I blev testet, prøve II opbevaret som referenceemne. 
  

Metode: Prøveemnet er testet ved brug af varmestrømsmålere (EN 675 

metode). 
  

Periode: Prøvningen blev gennemført okt. 2018. 

 
Der er  modtaget en beskrivelse af isoleringsmaterialet. 

 

  
Foto af isoleringsmateriale E som modtaget(forside tv og bagside th) 

 
Prøveemne nr. E ( Halm) , måleresultat 
 

      

Målt U-værdi  efter ældning – målt U-værdi før ældning ≤ 0,01 W/m2 K , 

( dvs mindre end måleusikkerheden som her er 0,02 W/m2 K),     

(Middeltemperatur 10,07/9,97 °C, delta T 15,15/15,25 °C ). 
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Prøveemne nr. F ( Ålegræs) beskrivelse 
 
Prøveemne: Ca. 570 mm x 570 mm x 110 mm prøveemne. 

  

Udtagning: Isoleringsmateriale til prøveemner  mærket I og II  blev indleveret af 

kunden (se side 3)  og modtaget på Teknologisk Institut, AAR i 

2018.Prøve I blev testet, prøve II opbevaret som referenceemne. 
  

Metode: Prøveemnet er testet ved brug af varmestrømsmålere (EN 675 

metode). 
  

Periode: Prøvningen blev gennemført okt. 2018. 

 
Der er  modtaget en beskrivelse af isoleringsmaterialet. 

 

  
Foto af prøveemne F  

 
Prøveemne nr. F ( Ålegræs) , måleresultat 
 

      

Målt U-værdi  efter ældning – målt U-værdi før ældning ≤ 3% (0,01W/m2 K),   

(Middeltemperatur 10,8/9,93 °C, delta T 15,15/15,21 °C ). 
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Vurdering af prøvningsresultater 
 
Fachverband Strohballenbau har i artiklen ” Mikrobielle Empfindlichkeit von Bau-

strohballen”, 2004 anført at de gældende undersøgelsesmetoder til vurdering af 

skimmelresistensen er uretfærdig overfor uimprægnerede bio-materialer. I stedet 

for at påsprøjte skimmelsvampesporer direkte på fx halmmateriale foreslås at 

teste materialet indbygget i den aktuelle byggekomponent da dette bedre svarer 

til virkeligheden. Da der ikke findes en sådan testmetode anbefaler Fachverband 

Strohballenbau at bruge den i Tyskland udviklede ”Isoplethenmodel”  sammen 

med fugtsimuleringer i programmet WUFI. Vi har i dette projekt beskrevet en 

testmetode som vi mener vil kunne anvendes til dokumentation af WUFI bereg-

ninger eller anvendes i stedet for de foreslåede simuleringer. 

 

Testmetoden som beskrives i denne rapport anvender store testemner (480mm 

x 480 mm) i en ventileret ydervæg som udsættes for varierende temperatur og 

vandpåsprøjtning dvs en konstruktion som svarer helt til en ”rigtig” væg. Vi har 

fundet det vigtigt at teste på denne måde, så der opnås mulighed for at ud-

vikle/anvende mere miljøvenlige imprægneringsmidler end der anvendes i dag. 

Dette har så desværre medført sundhedsmæssige risici som vil kræve at testen 

udføres i et styret, lukket miljø hvilket  ikke har været muligt for os i dette projekt, 

men vi er stadig af den opfattelse at det er den rigtige vej at gå. 

 

Resultaterne bekræfter at det er fornuftigt at inddele ældningen i 2 faser – en 

”bio-resistensfase” og en ”brand-resistensfase”. Bioresistensfasen bør ikke bestå 

af cycliske påvirkninger som udført ved starten af forløbet da materialerne blot 

efter et længerevarende forløb indstiller sig på et middelfugtindhold ( middelværdi 

af RH% i opfugtningsperiode og udtørringsperiode). I stedet bør ældningen –med 

påmonteret vindspærre- bestå i en længerevarende opfugtningsperiode fx 50 

døgn. Ældningsperiodens længde kunne fx fastlægges ved at exponere prøver af 

uimprægneret halm uden vindspærre og iagttage hvornår der fremkommer tyde-

lig skimmeldannelse som på billedet herunder 
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Resultaterne bekræfter endvidere at det er fornuftigt at anvende relativt store 

testemner da der efter ca 3 ugers ældning tydeligt kunne afsløres dimensionsæn-

dringer i 2 af materialerne. 
 
Konklusion/ Samlet vurdering 

 
Vi har i dette projekt beskrevet en testmetode som vi mener bla. vil kunne an-

vendes til dokumentation af WUFI simuleringer eller anvendes i stedet for WUFI 

simuleringer udført på basis af ”Isoplethenmodeller”. 

 

På baggrund af testresultaterne fra den udførte 1. ældning  vurderes der at være 

gode muligheder for at udvikle en ny metode til vurdering af langtidsegenska-

berne for organiske fiberbaserede isoleringsmaterialer, men det kræver at  æld-

ningskammer indrettes med særlige tiltag således at der ikke er helbredsrisiko 

ved arbejdet. 
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Bilag 1: Litteratur 
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Bilag 2: Materialebeskrivelse ( generel fra ” Alternativ isolering i Tysk-

land” , Teknologisk Institut ,1999) 
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Ålegræs ( produktionsmetode som for hør og hampeuld beskrevet herunder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


