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Plastik er mange ting
•

Hvad tænker I på når jeg siger “plastik”?

•

Men bildæk er også plastik

•

Maling er plastik

•

Mælkekartoner er et PE-cellulose komposit materiale

•

Kunststof som i ”tøj” er plastik (fx fleece = polyester)

•

Plastik er alle de polymerer vi gør brug af

•

Plastiks mangfoldighed giver mange “udfordringer” når man skal analysere

Mikroplastik kommer i mange størrelser
•
•

Oftest defineres mikroplastik som plastik partikler mellem 5 mm og 1 μm
Den igangværende ISO/TR 21960 (E) - Working draft om mikroplastik
definerer det som 1 mm til 1 μm
• Er det så den mindste eller den største dimmension af en partikel?
• Nogen gange sættes der ingen nedre grænse på størrelsen

•

Det store spænd i størrelse giver mange ”udfordringer” når man skal
analysere mikroplastik

Der er heldigvis andet end mikroplastik derude
•

Mikroplastik er altid blandet ind i et eller andet
• Drikkevand, havvand, spildevand, fødevarer, dyr, jord, sediment …

•

For at analysere for mikroplastik skal man først have det ud af den matrix
det er gemt i

Fremgangsmåde
Prøver med
mikroplastik
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koncentrering

Jord
Sediment

Analyse af de oprensede partikler

Vandige prøver
med lidt
organisk stof

Ikke alt man har koncentreret er
plastik

Vandige prøver
med meget
organisk stof
Slam
Væv med højt
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Forskellig metode for analyse af
“store” stykker plastik
og analyse af “små” stykker plastik
Forskellige prøvetyper
kræver forskellig
oprensnings

Spildevand og regnvand – middelsvært at oprense
Enzymbehandling
Oxidering

Små partikler
Opsamling i 50% etanol

Filtrering

Overførsel til vinduer
der kan scannes

Andre bruger filtre
(anodisc) til at
deponere på og
derpå scanne

Jord og sediment
Densitets-separering
ZnCl med en densitet på ca. 1,7 kg/L

Derpå samme procedure som for
spildevand og bassinvand

Men der er stadig
en del fine,
uorganiske partikler
tilbage

Faktaboks om vores udstyr:
•

Identifikation af materialer
Scannende FT-IR mikroskop:
Infrarødt lys sendes gennem prøven.
Absorbans eller refleksion måles.
Spektre behandles med Fourier Transformation

Små partikler
scannes med
høj stedlig
opløsning

Store partikler
scannes én for
én på en FT-IR
ATR bænk

•
•
•

•
•

2 styk Agilent Cary 620/670 mikroskop /
spektroskop med 128 FPA
Bedste opløsning per pixel er 0,7 μm
Kan identificere partikler ned til 2-3 μm
Kan fx scanne 10x10 mm med en
opløsning på 5,5 μm i løbet af 4 timer,
hvilket giver ca. 3,2 millioner IR spektre
Pris per maskine er små 2 millioner
Vi har formentlig verdens største
scanningskapacitet for mikroplastik

Meget store datamængder og vanskelige IR spektre
•
•

Opbygget solid viden omkring fortolkning af plastiktyper
Udviklet software for sikrere og hurtigere analyse af de mange data

Et eksempel – en jordprøve fra en lystbådehavn
Vi leder efter fx højdensitet polyethylen

Vi får en heat-map over hvilke
sandsynligheden for at et
spectrum er HDPE

Filtrere støj væk

Nærundersøge mikroplastik kandidater - ekspertvurdering

Det er ikke altid simpelt at skelne plastik fra naturlige
polymerer – Nylon versus naturlige materialer
Det er derfor nødvendigt at have ekspertviden for at forstå hvordan spektre
skal fortolkes
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Fremadrettede aktiviteter på Aalborg Universitet
•
•
•
•

•

Mikroplastik er svært at måle
Der er mange faldgruber og muligheder for fejlanalyse
Vi kan ikke holde til at analyse af mikroplastik mere ligner et spil terninger
end en kemisk analysemetode
Vi på Aalborg Universitet har derfor valgt at gå målrettet efter at være
førende i analysemetoder for mikroplastik i Norden
Vi har derfor påbegyndt samarbejde med nogle af de bedste udenlandske
forskningsgrupper indenfor udvikling af analysemetoder til mikroplastik

Et konkret eksempel på fremadrettet aktivitet:
Bildæk problemet og hvordan vi vil gribe det an
•
•

Vi har et problem – både FT-IR og Raman er dårlige til at se gummi fra
bildæk i naturlige prøver
Vi bliver nødt til at gå en anden vej
•
•
•

•

TED-GC-MS (thermal-extraction desorption gas chromatography mass
spectrometry) (i familie med Pyrolyse GC-MS)
Dokumenteret som nok den mest velfungernde GC-MS metode
Udviklet af BAM Federal Institute for Material Research and Testing (Tyskland)

Forventet idrifttagen primo næste år

Mikroplastik holdet på Aalborg Universitet
•
•
•
•
•
•
•
•
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