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Data i miejsce 



Rodzaj tworzywa sztucznego UTSz* 
[%]

Zastosowanie

Polipropylen (PP) 19,2 Opakowania do żywności, zderzaki samochodowe, foldery 
itp.

Polietylen o małej gęstości 
(PE-LD, PE-LDD)

17,2 Folie do pakowania żywności (PE-LDD), torebki
wielokrotnego użytku (Pe-LD), itp.

Polietylen o dużej gęstości 
(PE-HD, PE-MD)

12,1 Zabawki, butelki do mleka, rury (PE-HD) itp.

Polichlorek winylu (PCV) 10,3 Framugi okien, podłogi, rury, płaszcze przeciwdeszczowe, 
karty kredytowe itp.

Poliuretan (PUR) 7,5 Materace, gąbki, materiały izolacyjne, wykładziny 
dywanowe, fragmenty komputerowe

Polistyren (PS, PS-E) 7 Kubki  (PE), opakowania (PS-E), CD, DVD

(PET) 7 Butelki, pasy bezpieczeństwa, włókna tekstylne

Inne: poli(tetrafuoroetylen) (PTFE), kopolimer 
akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS), poliwęglany 
(PC) itp..

19,7 Pokrycia patelni (PTFE), kubki (ABS), pokrycia dachów (PC) 
itp. 

*UTSz - Udział tworzywa  w całkowitej ilości stosowanych  tworzyw sztucznych

Tabela 1. Wykorzystanie różnych tworzyw sztucznych w Europie łącznie z Norwegią i 
Szwajcarią (PlasticEurope 2015)



Tabela 2. Podział źródeł mikroplastików

Mikroplastki Źródła pochodzenia

Pierwotne mikroplastiki

Wytworzone w celu 
przemysłowego wykorzystania

surowiec w przemyśle wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych

wykorzystywane w kosmetykach, środkach higieny osobistej i 
farmaceutykach

Środki wiążące do farb

inne zastosowania

Wtórne mikroplastiki

Pochodzące z rozpadu 
większych fragmentów tworzyw 
sztucznych

uwolnione podczas prac wykonywanych z wykorzystaniem tworzyw 
sztucznych jako produktów np. budowa domów, pranie garderoby itp.

Uwolnione podczas eksploatacji i tarcia tworzyw sztucznych o inne 
powierzchnie np. z opon lub farb

Uwalniane podczas eksploatacji i tarcia o inne powierzchnie w środowisku 
morskim np. liny, sprzęt do połowu ryb

(foto)degradacja odpadów z tworzyw sztucznych



Tabela 3. Przykłady tworzyw sztucznych i ich gęstość

Tworzywo sztuczne Gęstość tworzywa sztucznego (g cm-³) 

polietylen (PE) 0.917-0.965 

polipropylen (PP) 0.9-0.91

polistyren (PS) 1.04-1.1 

poliamid (nylon) 1.02-1.05 

poliester 1.24-2.3 

poliakryl 1.09-1.20 

polioksymetylen 1.41-1.61 

Alkohol poliwinylowy 1.19-1.31 

Polichlorek winylu (PCV) 1.16-1.58 

Żywice alkidowe 1.24-2.10 

poli(tereftalan etylenu) (PET), 1.37-1.45 

poliuretan (PUR) 1.2 

Polimetakrylan metylu 1.17-1.20 



Szybkość rozkładu mikroplastików w 
środowisku

Makro-plastiki liczone są w kg/km2 (duże 
fragmenty plastikowe), a mikro-plastiki w 
sztukach /km2

Promieniowanie  UV, słońce, 
tlen i wysoka temperatura

Szybki rozkład

Promieniowanie  UV, tlen i 
niska temperatura wolny 

rozkład

Brak promieniowania  UV, tlenu i 
niska temperatura

Bardzo wolny rozkład



Mikroplastiki w ściekach

Rys.1. Sferyczne (lewa ) i nieregularne (prawa)
mikroplastiki znalezione w odpływie z
oczyszczalni ścieków, zidntyfikowane ze względu
na rozmiar, kształt i skład chemiczny jako
mikroplasitki pochodzące ze środków higieny
osobistej

Rys. 2. Mikroplastiki znalezione w osadach z MOŚ. A) z placka
filtracyjnego, B) PP włókno usunięte w piaskowniku C) PE
granula z PET czerwonym fragmentem z frakcji olejowej D) PE
mikrogranule wyekstrahowane z frakcji olejowej

Rys. 3. Udział procentowy mikroplastików w ściekach znalezione w fazie
ciekłej po II etapie oczyszczania ścieków podzielonych A) ze względu na
typ B) i kolor



Rys. 4. Usuwanie mikroplastików ze ścieków miejskiej oczyszczalni ścieków na 
przykładzie MOŚ w Glasgow (Murphy et al., 2016)
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Rys. 5. Trzystopniowy system oczyszczania ścieków w Los Angeles w US

Steve A. Carr, Jin Liu*, Arnold G. Tesoro Transport and fate of microplastic particles in wastewater treatment Plants Water Research 91 (2016) 174-182
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Udział różnych rodzajów mikroplastików na 
wlocie i wylocie z oczyszczalni oraz w osadach 

pościekowych



Mikroplastiki w ściekach w Langeviksverket i 
w wodach odbiornika ścieków

Miejsce poboru (ilość sztuk /m3) Suma mikroplastików
> 300 µm

Wlot do oczyszczalni 15 000

Wylot z oczyszczalni 8.3

Odbiornik 20 m od zrzutu 2.0

Odbiornik 50 m od zrzutu 1.3

Odbiornik 200 m od zrzutu 1.1

Referencyjna wartość dla odbiornika 0.5

Osad pościekowy (mokra masa) 720

Osad pościekowy (sucha masa) 17 000



Dziękuję za uwagę


