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1. Wprowadzenie 

 

Mikroplastiki, cząstki plastików mniejsze niż 5 mm, są wykrywane w ściekach miejskich, na 

plażach, w osadach dennych, w wodach powierzchniowych, czy też organizmach żywych na 

całym świecie (Erikson et al., 2013, Browne et al., 2010, Claessens et al., 2013). Powstają z 

większych fragmentów plastiku w wyniku oddziaływania różnych sił (procesu prania, ścierania 

opon podczas hamowania, fotochemicznego rozpadu plastików itp.), lub pochodzą z produktów 

kosmetycznych, żywnościowych lub innych. Jako główne źródło mikroplastików i 

mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wskazano miejskie oczyszczalnie ścieków 

(MOŚ), gdyż przyjęto, że mikrozanieczyszczenia, w tym mikroplastiki nie są efektywnie 

usuwane w konwencjonalnych procesach oczyszczania i wraz z oczyszczonymi ściekami  

większość z nich przedostaje się do środowiska naturalnego (Engler, 2012). Mikroplastiki 

stanowią poważne zagrożenie dla organizmów wodnych. Ze względu na hydrofobowość 

(powinowactwo do związków organicznych) są one dobrymi nośnikami różnych substancji 

toksycznych np. fenantrenu jednego z produktów spalania paliwa (Teuten et al., 2007), 

farmaceutyków i środków stanowiących składniki kosmetyków do higieny osobistej (PPCPs), 

związków zaburzających układ wewnątrzwydzielniczy/hormonalny (EDCs), 

polibromowanych difenyloeterów (PBDEs) powszechnie stosowanych w elektronice itp. 

Zanieczyszczenia te występują w wodach powierzchniowych w tak małych stężeniach jak kilka 

nanogramów na litr (10-9g/litr) i nazywane są mikrozanieczyszczeniami (Nelson et al., 2011). 

Po zaadsorbowaniu na powierzchni mikroplastików mogą osiągać znacznie wyższe stężenia i 

stanowić poważne zagrożenie, gdyż wykazano, że uczestniczą w łańcuchu pokarmowym w 

danym ekosystemie (zanieczyszczony plastik może być spożyty przez ryby, bezkręgowce 

wodne lub inne organizmy) (Ivar do Sul & Costa, 2014). 

Miejskie oczyszczalnie ścieków uważa się za główne źródło uwalniania mikroplastików do 

ekosystemów wodnych, ponieważ zaprojektowano je, kładąc głównie nacisk na usuwanie z 

wysoką efektywnością (powyżej 80-95%) piasku i zawiesin opadających do 2 godzin w leju 

Imhoffa, związków biodegradowalnych rozpuszczonych w wodzie oraz biogenów (azotu i 

fosforu). Niewiele miejskich oczyszczalni wyposażonych jest na końcu procesu 



technologicznego w filtry piaskowe czy membranowe, lub oczyszcza ścieki za pomocą 

bioreaktora membranowego, które wg. naukowców mogą usuwać efektywnie mikroplastiki. Są 

jednak doniesienia, które wskazują na brak przesłanek, pozwalających na jednoznaczne 

stwierdzenie, że mikroplastiki nie są efektywnie usuwane w miejskich oczyszczalniach ścieków 

(Kein et al., 2015). Badania w czterech holenderskich oczyszczalniach wykazały, że średnie 

stężenie mikroplastików na wylocie jest niższe od tego na wlocie i wynosi pomiędzy 48 a 55 

cząstek na litr (Leslie et al., 2013), a badania przeprowadzone w Glasgow wskazywały na 

98,4% redukcję mikroplastików w tamtejszej MOŚ (Murphy et al., 2016). Niezależnie od źródeł 

przedostawania się tych tworzyw do środowiska określenie ich właściwości 

fizykochemicznych mających istotny wpływ na zachowanie podczas procesu oczyszczania 

ścieków, w celu znalezienia słabych punktów stosowanych obecnie technologii i możliwości 

ich udoskonalenia w celu efektywnego zatrzymywania tych zanieczyszczeń, jest obecnie w 

kręgu zainteresowania naukowców i technologów.  

2. Definicja, skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mikroplastików 

Definicja mikroplastików określa je jako syntetyczne polimery pochodzenia petrochemicznego, 

praktycznie nie rozpuszczalne w wodzie i nie biodegradowalne, ciała stałe o wielkości 

mniejszej niż 5 mm. Do tego typu tworzyw sztucznych zaliczamy: polietylen (PE), polipropylen 

(PP), polichlorek winylu (PCV) stanowiące około 60% plastików używanych w Europie 

(Plastic Europe 2013). Pozostałe dobrze znane plastiki to poli(tereftalan etylenu) (PET), 

polistyren (PS), poluretan (PUR), poli(tetrafluoroetylen) (PTFE/teflon), kopolimer 

akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS) (Tabela 1 prezentacja). Wyżej wymienione 

tworzywa sztuczne (polimery) zwane również poliolefinami są produktami polimeryzacji 

nienasyconych węglowodorów. Monomery do produkcji poliolefin wytwarzane są z ropy 

naftowej lub gazu ziemnego. Po reakcji polimeryzacji (w procesie wysokociśnieniowym, bądź 

w obecności katalizatorów) otrzymuje się tworzywo termoplastyczne, które można formować 

metodą wtrysku, wytłaczania, wytłaczania z rozdmuchiwaniem, prasowania, formowania 

próżniowego lub innymi.  Długość łańcucha polimeru oraz stopień rozgałęzienia decydują o 

tym czy plastik jest miękki czy twardy. Dla uszlachetnienia tych produktów lub nadania im 

odpowiednich właściwości do polimerów dodaje się różnych substancji często o charakterze 

toksycznym. Korzystamy również z gum syntetycznych otrzymywanych z ropy naftowej, tak 

więc ich mikrocząstki powstające podczas eksploatacji wykonanych z nich produktów również 

zaliczamy do mikroplastików. Przykładem mogą być kauczuki butadienowo-styrenowe (SBR) 

wykorzystywane do produkcji opon. Każdego roku 1700 ton gumy z opon samochodowych 

przedostaje się do środowiska chociażby w wyniku hamowania (Rijkswaterstaat, 2014). Do 



innych często używanych syntetycznych kauczuków należą kauczuki butadienowe, 

butadienowo-akrylonitrylowe czy chloroprenowe.  

Definicja mikroplastików jest wciąż dyskutowana również ze względu na wielkość 

mikrocząstek. Część naukowców uważa, że mikroplastiki to cząstki mniejsze od 1mm 

(Browne, 2008), inni natomiast, że to cząstki, których wielkość zawiera się pomiędzy 0,1 a 100 

µm (Vert, 2012). Jednak najczęściej pod pojęciem mikroplastików rozumiemy plastiki o 

rozmiarach poniżej 5mm. Fragmenty o rozmiarach powyżej 5 mm nazywamy makroplastikami. 

Mikroplastiki ze względu na ich powstawanie możemy podzielić na pierwotne i wtórne (Tabela 

2 prezentacja). Mikroplastiki pierwotne są celowo dodawane do niektórych produktów lub 

procesów produkcyjnych ponieważ pełnią tam określone funkcje. Przykładem są tu proszki lub 

granulaty tworzyw sztucznych. Są one również stosowane jako materiały ścierne w 

kosmetykach, albo jako nośniki pigmentów w farbach. Mikroplastiki wtórne powstają podczas 

używania lub rozpadu plastikowych produktów. Głównym źródłem wtórnych mikroplastików 

są odpady, które pochodzą z szerokiej gamy produktów często o dużych gabarytach, dlatego 

tak powszechne ich występowanie w ściekach, odpadach i środowisku. 

Rozkład plastików na mniejsze fragmenty jest głównie inicjowany przez światło nadfioletowe 

(fotodegradację) (Andrady et al., 1998). Tworzywa sztuczne szybciej ulegają fotodegradacji w 

podwyższonej temperaturze, w związku z czym rozkład plastiku w wodzie (morze, ocean), 

która ma właściwości chłodzące przebiega wolniej niż plastiku na plaży – slajd nr 5 (Andrady, 

2011). Penetracja światła nadfioletowego w wodzie szybko maleje wraz z głębokością, co 

skutkuje tym, że odpady tworzyw sztucznych rozkładają się szybciej po wyflotowaniu na 

powierzchnię akwenu, niż fragmenty tworzyw unoszące się w głębszych partiach wód 

morskich. Działanie światła nadfioletowego powoduje, że tworzywa sztuczne stają się kruche 

i łamliwe, a dzięki temu bardziej podatne na działanie wiatru, fal oraz ścieranie przez piasek. 

Niestety odpady te bardzo powoli ulegają procesowi biodegradacji, która może trwać wiele 

dziesięcioleci, a nawet stuleci, zanim materiał ten zostanie zmineralizowany, czyli rozłożony 

do mineralnych produktów takich jak dwutlenek węgla, wody itp. (dlatego mówimy, że są 

trudno biodegradowalne). Warto więc pamiętać, że odpady z tworzyw sztucznych o różnych 

gabarytach porzucone w środowisku naturalnym ulegają powolnemu rozkładowi do 

mikroplastików, zwiększając ich balast i zagrożenie dla organizmów wodnych. 

Gęstość jest bardzo ważnym parametrem charakteryzującym tworzywa sztuczne, ponieważ to 

ona decyduje o tym czy dany plastikowy fragment będzie pływał na powierzchni wody 



zanurzony w wodzie, czy tez opadał na dno. Gęstość różnych powszechnie stosowanych 

polimerów zamieszczono w Tabeli 3 w prezentacji.  

Hydrofobowość, czyli powinowactwo mikroplastików do związków organicznych to kolejny 

istotny parametr z punktu widzenia toksyczności jak i usuwania mikroplastików ze ścieków i 

wód. Konsekwencją tej właściwości jest zdolność adsorpcji na powierzchni tworzyw 

sztucznych wielu mikrozanieczyszczeń często toksycznych, mutagennych lub negatywnie 

wpływających na rozwój organizmów. Powoduje to istotne zagrożenie ze strony tych 

substancji. Hydrofobowość jest również odpowiedzialna za zdolność mikroorganizmów do 

ulokowania się na mikroplastikach i rozwoju na nich błony biologicznej.  

Mikrocząstki znajdujące się w ściekach  charakteryzują się również różnorodnym kształtem, 

jak i barwą. Mogą one mieć kształt kulek, regularnych płatków, włókien lub nieregularnych 

fragmentów (rys.1 i 2 w prezentacji), co obok wielkości mikroplastiku ma również wpływ na 

efektywność jego usuwania ze ścieków. Włókna z tworzyw sztucznych można odróżnić od 

włókien naturalnych po ich bardzo gładkiej powierzchni. Większość tworzyw sztucznych jest 

barwiona, co przedstawiono na rys. 3 w prezentacji. 

Toksyczność mikroplastików może wynikać z ich rozpadu i uwalniania monomerów lub 

specyficznych dodatków oraz sorpcji substancji toksycznych na ich rozwiniętej powierzchni. 

Substancje dodatkowo występujące w polimerach są pozostałością substratów 

wykorzystywanych do syntezy, związków uszlachetniających produkt (antyutleniacze, 

biocydy, związki zmniejszające palność) lub katalizatorów wykorzystywanych podczas 

produkcji.  

3. Charakterystyka mikroplastików w ściekach 

W Niemczech typowe mikrostruktury znalezione w ściekach zostały sklasyfikowane w 

następujący sposób (Burkard, 2014): 

 tekstylia: włókna z pranych tkanin; 

 detergenty: mikrogranule w środkach czyszczących, żelach pod prysznic, produktów 

higieny osobistej itp.; 

 kosmetyki: peelingi, kremy, pudry; 

 mikroplastiki z rozpadu produktów plastikowych lub gumowych; 

 inne np. pochodzące z rolnictwa. 



Badania prowadzone przez Burkarda wykazały, że do 2000 włókien syntetycznych, głównie z 

poliestru lub poliakrylu produkowane jest w jednym cyklu prania. Z kolei badania Browna 

(Browne, 2011) pokazują, że do 1900 włókien z tworzyw sztucznych może powstać podczas 

prania jednej sztuki garderoby. Badania w Szwecji wykazały, że ilość włókien pochodzących z 

naturalnych tkanin takich jak bawełna czy wiskoza powstających podczas prania jest 10 krotnie 

większa niż włókien z tworzyw sztucznych, jednak naturalne włókna ulegają biodegradacji i 

nie zalegają w środowisku. Z kolei ilość włókien z tworzyw sztucznych w ściekach miejskich 

znalezione podczas badań prowadzonych w Niemczech i Szwecji wynosiła od 5000 do 17000 

na m3 i głównie zawierała frakcje mikroplastików > 300µm. Badania jakościowe 

mikroplastików pokazały, że były to fragmenty powszechnie wykorzystywanych polimerów 

takich jak PE, PP, PS i PA (Magnusson and Norén, 2014; Mintenig et al., 2014). Wszystkie te 

polimery stosuje się jako włókna w przemyśle tekstylnym, a PE jest powszechnie stosowany w 

produktach kosmetycznych.  

4. Usuwanie mikroplastików w oczyszczalniach ścieków  

Konwencjonalne oczyszczalnie ścieków obejmują zazwyczaj trzy etapy oczyszczania:  

1) mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń takich jak tłuszcze, piasek czy zawiesina opadająca 

w ciągu 2 godzin w leju Imhoffa w oparciu o ich właściwości flotacyjne i sedymentacyjne,  

2) oczyszczanie biologiczne oparte o biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych 

rozpuszczonych w wodzie oraz o rozdrobnieniu koloidalnym,  

3) dodatkowa filtracja lub dezynfekcja o ile jest to konieczne, w celu usunięcia nadmiernej 

mętności jak i związków fosforu . 

Technologię oczyszczania ścieków na przykładzie miejskich oczyszczalni w Glasgow i Los 

Angeles przedstawiono na rysunkach 4 i 5 w prezentacji. 

Usuwanie mikrogranulek i mikroplastików zależy od rozmiaru ich cząstek, biodegradowalności 

materiału, z którego są wykonane oraz od ich hydrofobowości. 

W pierwszym etapie oczyszczania w miejskiej oczyszczalni ścieków wykorzystywane są 

procesy grawitacyjnej sedymentacji oraz flotacji takie jak kraty, piaskownik oraz osadniki 

wstępne. Znaczna część mikroplastików o rozmiarach od 20 do 500 µm wpływających wraz ze 

ściekami na oczyszczalnię może być tu skutecznie usunięta. Jednak należy pamiętać, że 

mikroplastiki ze względu na bardzo różnorodne kształty, gęstość i małe rozmiary mogą w 

indywidualny sposób zachowywać się podczas oczyszczania. Zdolność do flotacji i 



sedymentacji mikroplastików jest ścisłe związana z ich gęstością. Granulki o gęstości od 1,0 

do 1,14g/ml zazwyczaj pływają na powierzchni wody, podczas gdy te o większej gęstości 

opadają na dno osadnika. Jednak znaczna cześć większych mikrogranulek z polietylenu i 

polipropylenu osadza się na dnie osadników wstępnych wraz z innymi zanieczyszczeniami, gdy 

te mniejsze usuwane są głównie w procesie flotacji. Są one usuwane wraz z fragmentami 

rozkładającej się materii organicznej, papieru lub tkanin znajdujących się w ściekach ze 

względu na ich hydrofobowość (efektywność około 40%). Tak usunięte mikroplastiki wraz z 

osadem wstępnym kierowane są do procesów przerobu i utylizacji osadów. Uważa się, że ta 

frakcja mikroplastików nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W miejsce wstępnych 

osadników w technologii mechanicznego oczyszczania ścieków można zainstalować mikrosita, 

które wyłapują ze ścieków mikrocząstki < 100 µm, jednak ilość takich instalacji w skali 

przemysłowej jest nieliczna. 

Drugim etapem oczyszczania ścieków jest biologiczne oczyszczanie realizowane zazwyczaj w 

dużych miejskich oczyszczalniach jako proces z wykorzystaniem bioreaktorów z osadem 

czynnym (mikroorganizmów zorganizowanych w kłaczki, pływające podczas mieszania 

ścieków powietrzem, o dobrych właściwościach sedymentacyjnych, czyli o zdolności opadania 

na dno pod wpływem sił grawitacji, po zaprzestaniu napowietrzania). Podczas biologicznego 

oczyszczania większość mikrogranulek i mikroplastików pływa po powierzchni zbiornika. 

Dane z holenderskich oczyszczalni ścieków sugerują 90% skuteczność usuwania mikrocząstek 

metodą osadu czynnego (Magnussen and Wahlberg, 2014). Nie należy jednak oczekiwać, ze 

podczas biologicznego oczyszczania (czas zatrzymania osadu czynnego w bioreaktorze wynosi 

od 2 do 30 dni) zajdą procesy biochemicznego rozkładu mikroplastików takich jak polietylen 

czy polipropylen o wielkości ziarna od 20 do 500 µm. Badania laboratoryjne wykazały, że część 

z nich po 24 godzinach pokrywa się błoną biologiczną lub ulega innym fizycznym zmianom 

tak, że gęstość ich wzrasta i opadają na dno. Mikrocząstki mogą zostać również uwięzione w 

kłaczkach osadu czynnego, jednak trudno jest określić efektywność takiego procesu. Z 

pewnością znaczna część mikroplastików o rozmiarach < 20 µm nie będzie usuwana w procesie 

biologicznego oczyszczania, ze względu na ograniczoną separację takich cząstek w osadniku 

wtórnym umieszczonym za bioreaktorem i wykorzystywanym do klarowania ścieków. Proces 

ten pozwala na separację mikroorganizmów osadu czynnego od oczyszczonych już ścieków. 

Osad zebrany w osadnikach wtórnych wraz z częścią mikroplastików pokrytych błoną 

biologiczną lub uwiezionych w osadzie czynnym nazywamy osadem wtórnym. 

Mikroplastiki mogą być również usuwane na filtrach jeżeli takie są stosowane jako trzeci etap 

oczyszczania. Filtry służą zazwyczaj do doczyszczania ścieków z zawiesin, związków fosforu 

czy patogenów. Skuteczność usuwania mikroplastików o rozmiarach około 10 µm na filtrach 



wynosi powyżej 90%, a 10% w przypadku cząstek o wielkości 1 µm (Tchobanoglous et al., 

2014). Pomimo tak dobrych wyników dla poszczególnych procesów oczyszczania, nie oczekuje 

się 100% usunięcia mikroplastików o rozmiarach < 20 µm w MOŚ nawet w tych z bardzo 

zaawansowaną technologią oczyszczania. Zanieczyszczenia wraz z mikroplastikami zebrane na 

filtrach są usuwane za pomocą wód płuczących i zawracane na początek, gdzie ponownie są 

włączone w proces oczyszczania. 

Mikrocząstki znajdujące się w osadach wstępnych i wtórnych, usunięte w I, II czy III etapie 

oczyszczania, poddawane są różnym procesom przeróbki osadów ściekowych. Procesy te 

obejmują zagęszczanie, odwadnianie, stabilizację osadu mieszanego zazwyczaj poprzez 

fermentację metanową, stabilizację tlenową (np. kompostowanie), czy też spalanie. 

Ustabilizowane osady są składowane lub wykorzystywane np. do niwelacji nierówności  gruntu 

lub rekultywacji nieczynnych już składowisk odpadów komunalnych. Mikroplastiki, które nie 

podlegają procesowi rozkładu tlenowego (np. kompostowanie) jak i beztlenowego (fermentacja 

metanowa) mogą przedostać się wraz z ustabilizowanymi osadami do gleby, a następnie wraz 

ze spływem wód deszczowych zostać przeniesione do wód powierzchniowych. W większości 

miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce stosuje się fermentację metanową jako proces 

stabilizacji osadów, dlatego rozwiązaniem problemu mikroplastików w osadach ściekowych 

wydaje się być stosowanie w produktach kosmetycznych czy też detergentach tworzyw 

sztucznych ulegających degradacji w warunkach tego procesu. Innym rozwiązaniem może być  

wprowadzenie obróbki wstępnej osadu ściekowego polegającej na hydrolizie termicznej 

poprzedzającej proces fermentacji metanowej. Zabieg ten wpłynąłby na szybkość biodegradacji 

mikroplastików w procesie fermentacji metanowej trwającym zazwyczaj od 15 do 50 dni. 

Zlikwidowałoby to problem wprowadzania wraz z ustabilizowanymi osadami usuniętych na 

oczyszczani ścieków mikroplastików do gleb i wód powierzchniowych. Jednak należałoby 

najpierw przeanalizować ekonomiczne aspekty takich rozwiązań. 

Udział różnych rodzajów mikroplastików w ściekach surowych, ściekach oczyszczonych i 

osadach pościekowych zaprezentowano na slajdzie nr 9. 

Oczyszczalnie ścieków, które skoncentrowały się na uzyskaniu produktu o jakości wody pitnej 

wzbogacają technologie oczyszczania ścieków o filtrację membranową. Zazwyczaj 

wykorzystuje się tu mikrofiltrację i ultrafiltrację pozwalającą na blisko 100% efektywność 

usunięcia cząstek o rozmiarach mniejszych niż 1µm. Zastosowanie takich rozwiązań w celu 

uzyskania wody pitnej jest bardzo kosztowne, a w związku z tym rzadko stosowane. Poziom 

kosztów poniesionych na taką modyfikację technologii w celu usunięcia mikroplastików jest 

nieuzasadniony i nierozsądny, zwłaszcza, że proces ten prowadzi do otrzymania koncentratu, 



który jest kierowany na początek procesu oczyszczania ścieków. Wówczas usunięte podczas 

filtracji membranowej zatężone mikroplastiki ponownie wędrują przez wszystkie etapy 

oczyszczania. 

Badania wykazują, że mikroplastiki są obserwowane na wylocie z oczyszczalni ścieków w 

ilości 39-89 cząstek na litr i że ponad 90 % ładunku tych zanieczyszczeń jest usuwana w 

konwencjonalnych miejskich oczyszczalniach ścieków. Inne badania z kolei pokazują, że 

stężenie mikroplastików było zmienne w czasie i nie zawsze niższe na wylocie od stężenia na 

wlocie do oczyszczalni. Taka rozbieżność w prezentowanych badaniach, może być związana z 

wieloma czynnikami. Jednym z nich jest typ kanalizacji w danej zlewni. Kanalizacja 

ogólnospławna (ścieki miejskie i deszczowe dostarczane są do oczyszczalni) powoduje, ze 

mikroplastiki są usuwane również ze spływów zbierających zanieczyszczenia z ulic, placów i 

dachów. Oczyszczanie ścieków z całej zlewni jest kompleksowe, jednak efektywność tego 

oczyszczania może być różna, ze względu na odmienne warunki pracy takiej oczyszczalni 

podczas przyjęcia ścieków po ulewnych deszczach i w czasie suszy. Z kolei przy kanalizacji 

rozdzielczej (tylko ścieki miejskie są oczyszczane, a woda deszczowa bez oczyszczania są 

odprowadzane kanalizacją burzową do odbiornika ) część mikroplastików może trafiać do wód 

powierzchniowych wraz z nieoczyszczanymi wodami deszczowymi i powodować wzrost ich 

stężenia niezależnie od stopnia ich oczyszczania w miejskiej oczyszczalni ścieków. 

5. Usuwanie mikroplastików w stacjach uzdatniania wód powierzchniowych 

W dużych miastach woda pitna bardzo często pozyskiwana jest z wód powierzchniowych.  

Wówczas wody poddawane są uzdatnianiu zanim trafią do sieci wodociągowej. W technologii 

uzdatniania wód powierzchniowych, olbrzymi nacisk kładzie się na usuwanie mętności, 

zanieczyszczeń organicznych rozpuszczonych i dezynfekcję wody. Procesami stosowanymi do 

uzdatniania wody są koagulacja/flokulacja, sedymentacja, filtracja w tym filtracja 

membranowa oraz adsorpcja na węglu aktywnym, ozonowanie i chlorowanie wody. 

Technologia uzdatniania wód jest dostosowana do usuwania patogenów takich jak bakterie, 

pierwotniaki (Giardia, Cryptosporidium itp.) i wirusy. Uregulowania prawne wymagają 

usunięcia mętności z wód do 90% cząstek < 10 µm i znacznej części  cząstek < 1µm. (Crittenden 

et al., 2005), w związku z czym mikroplastiki są również usuwane w bardzo wysoką 

skutecznością.  

6. Podsumowanie 

Z analizy doniesień literaturowych wynika, że mikroplastiki są w 90% usuwane w miejskich 

oczyszczalniach ścieków w Szwecji i w Niemczech (slajd 10). Brakuje jednak szerszych badań 



obejmujących inne kraje UE w tym Polskę. W 2016 r ukazał się artykuł prezentujący wyniki z 

UK, które również potwierdzają ponad 90% efektywność usuwania mikroplastików w MOŚ. 

W świetle obecnie przeprowadzonych badań wydaje się, że problemem nie jest usuwanie 

mikroplastików ze ścieków, ale ich utylizacja wraz z osadami pościekowymi. Procesy 

wykorzystywane do stabilizacji osadów nie wpływają na właściwości fizykochemiczne 

mikroplastików, co powoduje, że ponownie trafiają one do środowiska. Z drugiej strony wydaje 

się, że makroodpady z tworzyw sztucznych porzucone w środowisku, stanowią znacznie 

poważniejsze źródło mikroplastików niż ścieki oczyszczane w MOŚ. 
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