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Vurdering af bestandighed af PP samt EDX analyse af PE rør 
 
I forlængelse af rapporten Plastspunsvæg og tilhørende tætningsmateriale � vurdering af egnethed 
udarbejdet af FORCE Technology, afdelingen for Plast og Kompositter d. 18. marts 2005 og revideret d. 4. 
april 2005, har vi, for Cowi A/S, foretaget følgende undersøgelser: 
 

Vurdering af bestandighed af PP overfor organik fra Høfde 42 
Vurdering af indtrængning af forurening fra Høfde 42 på HDPE rør efter 18 måneders nedgravning 

 
Vurdering af bestandighed af PP overfor organik fra Høfde 42 
 
Der er gennemført en teoretisk vurdering af egnetheden af PP�s bestandighed ved litteraturgennemgang 
samt beregning af Hansens Opløselighedsparametre. 
 
Der er lavet en teoretisk vurdering af PP�s bestandighed overfor parathion, methylparathion, sulfontepp, 
malathion og triethylfosfat.  
Det har ikke været muligt at finde litteraturdata for nogen af de ovenstående kemikalier. Der er derfor 
foretaget en beregning af Hansens opløselighedsparametre af polymeren på baggrund af kemisk resistens af 
plasten. Data fra ref. /1/ er anvendt til dette formål.  
  
Følgende kemisk resistens forventes ud fra den teoretiske beregning, dog skal det bemærkes, at denne er 
behæftet med stor usikkerhed. 
  
 

Kemikalie PP 
Parathion B 
Methylparathion B 
Sulfontepp A 
Malathion A 
Triethylfosfat. A 

A: Bestandig. 
B: God kemisk resistens. 
C: Begrænset kemisk resistens. 
D: Ubestandig. Anvendelse kan ikke anbefales. 
  
Fra den teoretiske vurdering forventes PP at være et godt materialevalg. Til bekræftelse af den teoretiske 
beregning anbefales det at lave praktiske forsøg. Da beregningerne har været vanskelige, og en del 
antagelser er taget undervejs af FORCE Technology, antages de enkelte resultater at være behæftet med 
stor usikkerhed.  
 
Disse resultater er umiddelbart sammenlignelige med resultaterne af bestandigheden af HDPE og PVC, som 
er angivet i rapporten, tabel 2.1.  
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Vurdering af indtrængning af forurening fra Høfde 42 på HDPE rør efter 18 måneders nedgravning 
 
Der er udført ESEM/EDAX analyse på et tværsnit af et PE borerør, der har siddet i forurenet jord ved Høfde 
42 i ca. 18 måneder for at følge, hvor langt ind forureningen kan detekteres. 
 
Figur 1 viser et ESEM oversigtsbillede af tværsnittet. Udover overfladen synes resten af emnet ikke at være 
angrebet. Vi har vha. EDAX element analyse sporet svovl (S) fra kanten af emnet og indtil en dybde, hvor 
mængden af S er under detektionsgrænsen på 0,2 W/W%. Svovl indgår i 4 af de kemiske stoffer, som 
organikken består af, nemlig Parathion, Malathion, TEDP (Tetraethyl dithiopyrophosphate) og 
Methylparathion. Ved således at følge S gennem tværsnittet kan vi med en vis usikkerhed pga. 
prøvepræparationen følge, hvor langt ind i emnet forureningen er trængt. 
 
Som det fremgår af Tabel 1 og 2 kan S detekteres hhv. ca. 310 µm inde i prøven fra den ene side og ca. 600 
µm inde i prøven fra den anden side. Røret har en væg tykkelse på ca.6,4 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vægt %     
 Samples   C (K)  O (K)  S (K)  Total 
 63 µm fra kant.spc      89.22      10.46       0.31     100.00 
 163 µm fra kant.spc      89.56      10.26       0.19     100.00 
 310 µm fra kant.spc      90.55       9.19       0.26     100.00 
 470 µm fra kant.spc      89.15      10.74       0.11     100.00 
Tabel 1 EDAX element analyse på tværsnit af PE rør, ene side 
 
 vægt %     
 Samples  C (K)  O (K)  S (K)  Total 
 75 µm fra kant  2.spc      91.47       8.38       0.15     100.00 
 226 µm fra kant 2.spc      90.59       9.15       0.26     100.00 
 432 µm fra kant 2.spc      91.12       8.70       0.17     100.00 
 600 µm fra kant 2.spc      91.20       8.61       0.19     100.00 
 840 µm fra kant 2.spc      90.66       9.27       0.07     100.00 
Tabel 2 EDAX element analyse på tværsnit af PE rør, anden side 
 
Konklusion 
På baggrund af den teoretiske vurdering af PP�s bestandighed overfor organik konkluderes det, at PP 
sandsynligvis vil være mere kemisk bestandig overfor organik end HDPE eller PVC. 
 

  

Figur 1 ESEM billede af tværsnit af PE rør set fra begge kanter 
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Mht. EDAX analysen ses PE røret at være angrebet maks. 10% ind i materialet efter eksponering i forurenet 
jord i 18 måneder. 
 
Hvis der i denne anledning skulle være nogle spørgsmål er I meget velkomne til at kontakt mig. 
 
Ref. /1/: Chemical Resistance Guide for Plastics. Compass Publications 
 
Med venlig hilsen 
FORCE Technology 
 
 
Nanna Svendsen 
Civilingeniør, Materialespecialist 
 
Plast og Kompositter 
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