
Ultra-mikrovægt til vejning af mikrogummi i miljøprøver
COWIfonden har doneret midler til indkøb af en såkaldt ultra-mikrovægt til det 
analysekemiske laboratorium ved Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet. 
Apparaturet skal bruges ved igangværende undersøgelser af udledning og spredning af 
mikroplast og mikrogummi i miljøet. 

Ansøgningens baggrund
Igennem de seneste år har der været stor bevågenhed omkring forurening med plast og i 
særdeleshed mikroplast. Mikroplast er plast med en størrelse på mindre end 5 mm, men 
den største fokus er dog på de helt små partikler, da disse sandsynligvis besidder de 
største miljømæssige effekter. Problemets omfang og konsekvenser er endnu ikke 
fuldstændigt kortlagt, og der er i dag store huller i den eksisterende viden om hvor meget 
mikroplast der reelt udledes fra forskellige kilder. Vi ved dog fra undersøgelser af 
eksempelvis fisk, at mikroplast er tilstede i stort omfang i vores natur.

Den eksisterende viden om problemet
Langt hovedparten af den mikroplast, som udledes til miljøet, er såkaldt sekundært 
mikroplast, der er dannet ved slid af større produkter indeholdende plastik. Heraf vurderes 
mikrogummi, som stammer fra slid af bildæk at udgøre mere end halvdelen af den 
samlede miljøbelastning. Opgørelsen er dog behæftet med stor usikkerhed, da der ikke 
eksisterer konkrete målinger af mikrogummi. Den vigtigste årsage hertil er, at der endnu 
ikke er udviklet egnede målemetoder. De metoder, der typisk anvendes til måling af 
mikroplast, er ikke i stand til også at måle mikrogummi. 

Formålet med det bevilligede udstyr
Ultra-mikrovægten skal benyttes i forbindelse med udvikling af nye kemiske 
analysemetoder, der kan bestemme indholdet af både mikrogummi og mikroplast, i f.eks. 
vandprøver fra et vandløb eller i forurenet bundmateriale fra en sø. Vægten skal bruges til 
at afveje små mængder gummi, som efterfølgende analyseres sammen med en prøve 
med et ukendt gummiindhold. Ved at sammenligne de to resultater, kan forskerne beregne 
hvor meget gummi, der har været i den oprindelige prøve. Vægten er utrolig præcis og kan 
aflæses med en nøjagtighed på 0,0000001 g. Det svarer populært sagt til, at man tager en 
gummipartikel som er 1 mm på hver led og deler den i 10.000 lige store dele.

Perspektivet for forskningen
Ved at bidrage til udviklingen af nye analysemetoder for mikrogummi, er COWIfonden 
medvirkende til at flytte den eksisterende viden om problemets omfang. 
Forskningsgruppen forventer i løbet af 2018, at have udviklet en brugbar analysemetode, 
som efterfølgende skal testes på forskellige miljøprøver.


