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Santrauka
Marjatta Vahvaselkä ir Erika Winquist
Suomijos gamtos išteklių institutas (Luke), Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinkis, Suomija,
firstname.lastname@luke.fi
Šioje apžvalgoje pristatomos esamos ir naujos mikroplastiko (MP) šalinimo technologijos ir metodai,
ypač iš miesto vandens aplinkos. Pastaraisiais metais buvo ištirtos ir sukurtos kelios fizinės, cheminės
ir biologinės MP šalinimo technologijos ir metodai, daugiausia skirti nuotekoms. Filtravimo
technologijos apima smėlio ir diskinius filtrus, biofiltrus, membraninius bioreaktorius ir ultrafiltravimo
metodus. Koaguliacija/flokuliacija, elektrokoaguliacija ir zolio gelio sukelta aglomeracija yra cheminiai
metodai, tirti MP pašalinimą. Buvo pranešta, kad, naudojant kelias technologijas ir metodus, MP
pašalinimo efektyvumas didesnis nei 90%. Taip pat aptariami galimi metodai, pagrįsti mikroorganizmų,
jūros organizmų ir augalų veikla.
Apskritai MP dalelės efektyviai pašalinamos iš nuotekų per jų valymo procesą. Tačiau kadangi į
nuotekų valymo įrenginius patenka didžiulis kiekis MP turinčių nuotekų, šiuos valymo procesus reikia
toliau optimizuoti, kad MP būtų sulaikomi dar efektyviau. Kita vertus, esamas nuotekų valymo
technologijas ir metodus galima pakeisti naujomis technologijomis, kurios ne tik geriau atitiktų
griežtus išvalytam vandeniui keliamus reikalavimus, bet ir efektyviau šalintų MP. Membraninis
bioreaktorius yra tokios technologijos pavyzdys su didesniu organinių teršalų ir MP pašalinimo greičiu
nei įprastojo aktyviojo dumblo proceso metu.
Kaip ir paprastose nuotekose, lietaus nuotekose yra daug MP. Tačiau didžioji dalis lietaus nuotekų
patenka į vandens aplinką arba neapdorotos, arba tik dalinai išvalytos. MP pašalinimo iš lietaus
nuotekų sprendimai turėtų būti pritaikomi vietiniu mastu, ekonomiški ir su minimaliu valdymo
poreikiu. Pastaruoju metu lietaus nuotekose esančių MP pašalinimas buvo tiriamas, daugiausia
dėmesio skiriant nuosėdų tvenkiniams, filtravimo ir biosulaikymo sistemoms. Vis dar reikalingos
naujos ir novatoriškos MP šalinimo technologijos ir metodai, ypač tinkami lietaus nuotekoms, įskaitant
miesto sniego nuotekas, ir šių metodų MP šalinimo efektyvumas turėtų būti įrodytas bandomaisiais
tyrimais.
Galiausiai, trūksta MP sulaikymo procesais sukurtų MP matricų (pvz., nuotekų dumblo, tvenkinių
nuosėdų, smėlio, augalų biomasės, membranos retentato) apdorojimo metodų. Todėl skubiai
reikalingi tvarių ir ekonomiškai efektyvių metodų tyrimai ir plėtra, kad būtų išvengta MP ir jų poveikio
perkėlimo iš vienos aplinkos į kitą.

Raktažodžiai: Mikroplastikas, šalinimas, technologija, būdas, nuotekos, lietaus nuotekos, sniegas
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Sutrumpinimų sąrašas
ĮAD

įprastas aktyvusis dumblas

DM

dinamiška membrana

SM

sausoji medžiaga

EK

elektrokoaguliacija

EPM

ekstraląstelinė polimerinė medžiaga

BCV

būvio ciklo vertinimas

MBR

membraninis bioreaktorius (biologinis reaktorius)

MF

mikrofiltravimas

MP

mikroplastikas

PA

poliamidas

PE

polietilenas

PES

poliesteris

PET

polietileno tereftalatas

POT

patvarieji organiniai teršalai

PP

polipropilenas

PS

polistirenas

PU

poliuretanas

PVC

polivinilchloridas

UF

ultrafiltravimas

NVĮ

nuotekų valymo įrenginys
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1. Įvadas
Mikroplastikai (MP) – mažesnės nei 5 mm dydžio polimerų dalelės – dažnai skirstomi į pirminius MP,
kurie specialiai gaminami mikroskopinio dydžio, kad atliktų konkrečią funkciją, ir antrinius MP,
atsirandančius iš didesnių plastikinių gaminių susidėvėjimo ir skilimo (GESAMP 2016). Didžiausia MP
taršos dalis kyla iš antrinių šaltinių (Lassen ir kt. 2015). Tikėtina, kad pirminių šaltinių dalis Europos
Sąjungoje dar labiau sumažės, nes Europos Komisija ir ES valstybės narės šiuo metu svarsto galimybę
ES lygmeniu apriboti tyčia į gaminius įdėtus MP (ECHA 2021). Tačiau tarša iš antrinių šaltinių išlieka ir
yra sprendžiama tiek prevenciniais, tiek šalinimo būdais.
Numanomi antrinių MP šaltiniai yra eismas (padangų ir stabdžių nusidevėjimo bei kelio ženklinimo
dalelės), statybiniai dažai, drabužiai, dirbtinė žolė, žvejybos įrankiai ir jūriniai dažai (1 pav.). Dideli MP
kiekiai gabenami į nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) ir ten laikomi. Atskirose nuotekų sistemose, o ne
sujungtose, lietaus nuotekos yra atskirtos nuo nuotekų kanalizacijos sistemos, taip užkertant kelią
nuotekų išsiliejimui į aplinką smarkių liūčių metu. Tačiau tada ypač su eismu susiję MP, esantys lietaus
nuotekose, patenka į paviršinius vandenis ir dirvožemį net be jokio apdorojimo (Bollmann ir kt. 2019,
Baresel & Olshammar 2019, Pankkonen 2020, Winquist ir kt. 2021). Be to, nuotekų dumblas taip pat
yra MP šaltinis, nes 69–99% nuotekose esančių MP nuotekų valymo metu patenka į nuotekų dumblą
(Sun ir kt. 2019).

1 pav. Numanomi mikroplastiko šaltiniai ir emisijos keliai (Eunomia ir ICF 2018).
MP, kaip ir makroplastikai, yra labai patvarūs aplinkoje, išskyrus tuos plastikus, kurie sukurti, kad būtų
biologiškai skaidūs. Užuot degradavę, MP toliau skaidosi į mažesnius nanoplastikus aplinkoje. MP
savybės ir toksiškumas priklauso nuo jų cheminės sudėties. MP retai sudaro tik vienas polimeras –
paprastai jie maišomi su priedais, kaip anglis ar silicio dioksidas stiprumui suteikti, terminiai
stabilizatoriai, plastifikatoriai, antipirenai, UV stabilizatoriai, dažikliai ir kt. (Scalenghe 2018). Tam tikri
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priedai, kaip plastifikatoriai (ftalatai, bisfenolis A) ir antipirenai (polibrominuoti difenilo eteriai), yra
ypač gerai žinomi, kaip endokrininę sistemą ardantys junginiai (Sun ir kt. 2019). MP efektyviai
adsorbuoja patvarius organinius teršalus (POT) dėl didelio paviršiaus ploto ir tūrio santykio bei
hidrofobinio paviršiaus. Organinių teršalų koncentracijos MP paviršiuose gali būti milijoną kartų
didesnės nei supančioje aplinkoje (Sun ir kt. 2019).
Šiuo metu nėra pakankamai žinių, kad būtų galima įvertinti MP poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
Pirma, MP atsiradimo aplinkoje tyrimai pradėti visai neseniai, o standartizuotų analizės metodų vis dar
trūksta, todėl labai sunku palyginti rezultatus (Simon ir kt. 2018, Borg Olesen ir kt. 2019). Be to, MP
poveikis iki šiol buvo tiriamas daugiausia su tam tikromis jūros gyvūnų rūšimis, o informacija apie
mikro/nanoplastinį sodrinimą maisto grandinėje yra ribota (Setälä ir kt. 2014, Näkki 2021). Tačiau tai,
kad MP dalelės yra patvarios aplinkoje, kad jose yra pavojingų medžiagų, ir kad ant savo paviršių jos
adsorbuoja organinius teršalus, pakankamai įtikina, kad būtų sukurti jų išmetimo į aplinką apribojimai
ir taip pat veiksmingi pašalinimo būdai (Andersson-Sköld ir kt. 2020).
Ši apžvalgos ataskaita yra FanpLESStic-sea „Iniciatyvos pašalinti mikroplastiką prieš patekimą į jūrą“
(2019–2021 m.) projekto, kuris yra ES Interreg finansuojamas Baltijos jūros regiono projektas,
siekiantis sumažinti ir pašalinti MP Baltijos jūroje, rezultatas. Ataskaita yra dalis 3.1 veiklos srities
moderniausių mikroplastiko šalinimo technologijų, vadovaujamų Suomijos gamtos išteklių instituto
(Luke), kurio tikslas – sukurti MP šalinimo iš nuotekų, lietaus nuotekų bei miesto sniego nuotekų
technologijas, kad MP negalėtų patekti į vandens telkinius.
Ankstesnėje FanpLESStic-sea projekto ataskaitoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas prevenciniams
metodams, mažinantiems eismo MP, kurie sudaro didžiausią lietaus nuotekų MP grupę (Winquist ir
kt. 2021). Šios apžvalgos tikslas – pateikti MP šalinimo technologijų, ypač iš miesto vandens aplinkos,
apžvalgą. Pagrindinėje mokslinės MP šalinimo literatūros dalyje daugiausia dėmesio skiriama MP
lygiams ir bendriems pašalinimo rodikliams NVĮ ir atskiruose valymo etapuose. Šioje apžvalgoje taip
pat buvo aprašyti nauji ir inovatyvūs metodai, ypač technologijos, tinkamos MP šalinimui iš lietaus
nuotekų, pvz., kelių bei tirpstančio miesto sniego nuotekų. Galiausiai aptariamos įvairių MP turinčių
matricų, įskaitant nuotekų dumblą, susidarančių naudojant šalinimo technologijas, apdorojimo
galimybės. 5–8 skyriuose pateikiamos įvairios technologijos ir metodai, naudojami ar išbandyti MP
šalinimui iš paprastųjų bei lietaus nuotekų.
Pabrėžtina, kad literatūros duomenų apie MP koncentraciją ir šalinimo efektyvumą pagal įvairias
technologijas palyginimas gali būti problematiškas. Pagrindinė priežastis yra ta, kad MP kiekybiniam
įvertinimui buvo naudojami skirtingi analitiniai metodai, taip pat mėginių ėmimo metodai bei aptikimo
ir kiekybinio įvertinimo riba įvairiuose tyrimuose skiriasi. Daugumoje tyrimų yra aprašomas MP dalelių
skaičius tūrio vienetui, todėl sunku palyginti rezultatus, nes laikui bėgant MP dalelės skyla ir susiskaido.
Todėl vertinant apdorojimo metodų efektyvumą šios priemonės nepakanka. Ten turėtų būti
naudojama MP masė, kaip nekintantis dydis (Simon ir kt. 2018, Borg Olesen ir kt. 2019, Poerio ir kt.
2019). Šioje apžvalgoje MP koncentracijos pateikiamos pirminiuose tyrimuose nurodytais vienetais,
daugiausia kaip MP dalelių skaičius tūryje.
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2. Mikroplastikų aplinkoje likimas
Aplinkoje esantis mikroplastikas susideda iš plastiko polimerų ir galimų priedų. Be to, ant dalelių
paviršių galėjo būti adsorbuoti kiti junginiai, tokie kaip POT. Taigi, kalbant apie šiuos cheminius
junginius, reikėtų atsižvelgti į jų likimą aplinkoje. Apskritai žinoma, kad plastiko polimerai yra labai
patvarūs aplinkoje. Kai kurie įvertinimai apie apytikrį kitokių (biologiškai neskaidžių) plastikų
tarnavimo laiką aplinkoje pateikti 2 paveiksle. Tačiau šią problemą apsunkina tai, kad plastikai
gaminami tik apie šešiasdešimt metų ir niekas iš tikrųjų nežino, kiek ilgai jie tarnaus aplinkoje. (Andrady
ir Neal 2009).
Nors plastiko polimerai aplinkoje skaidosi lėtai, tai vyksta palaipsniui dėl saulės šviesos, lietaus, vėjo ir
biologinio skaidymo (Scalenghe 2018). Ward ir kt. (2019) teigė, kad aplinkoje esantis plastikas skaidosi
geriau, nei buvo pripažinta anksčiau, ir kad saulės šviesa, o ne mikrobai, vaidina svarbiausią vaidmenį
skaidyme. Jie savo tyrime parodė, kad PS buvo visiškai fotochemiškai oksiduotas iki anglies dioksido ir
iš dalies fotochemiškai oksiduotas iki ištirpusios organinės anglies. Buvo apskaičiuota, kad visiškos ir
dalinės fotocheminės oksidacijos trukmė įvyksta atitinkamai šimtmečio ir dešimtmečio laiko skalėmis,
o tai taip pat ginčija vyraujančią prielaidą, kad polistirenas aplinkoje išlieka tūkstantmečius (2 pav.).

2 pav. 57 informacinių grafikų ir dokumentų, kuriuose nurodomas įprastų plačiai vartojamų plastikinių
prekių išlikimo laikas aplinkoje, apžvalga. Juostos žymi įvertinimų diapazoną, raudoni apskritimai –
įvertinimų vidurkį, o kiekvienos plastikinės prekės įvertinimų skaičius (N) pateikiamas dešinėje (N =
255 iš viso). Perdirbimo numeris atitinka kiekvienos prekės pagrindinį polimerą. PET = polietileno
tereftalatas, PS = polistirenas, LDPE = mažo tankio polietilenas, PA = poliamidas ir PP = polipropilenas.
(„Ward & Reddy 2020“, vaizdas: Natalie Reiner).
Dirvožemyje esantys plastiko polimerai yra mažiau veikiami saulės spindulių, tačiau eksperimentiniai
duomenys rodo, kad plastiką dirvožemyje bent kiek biologiškai skaido tam tikros bakterijos ir keletas
grybų rūšių, pvz., Aspergillus sp., Penicillium sp. ir Fusarium sp. (Wu ir kt. 2017, Scalenghe 2018).
Tyrinėdami natūralias mikrobų bendruomenes, paimtas iš PET butelių perdirbimo vietos, Yoshida ir kt.
(2016) sugebėjo išskirti naują bakteriją Ideonella sakaiensis 201-F6, kuri skaido PET ir naudoja jį kaip
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pagrindinį energijos ir anglies šaltinį. Nustatyti mikroorganizmai, turintys fermentinę įrangą, reikalingą
plastiko polimerams skaidyti, galėtų sumažinti aplinkos žalą. Tačiau, išskyrus šiuos kelis pavyzdžius,
mūsų žiniomis, makroplastikų ar MP bioremediacija yra kol kas neįmanoma.
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3. Nuotekų valymo procesai ir šalinimas
Valant nuotekas, iš nuotekų pašalinamos organinės medžiagos ir kietosios dalelės. Supaprastinta
Europos NVĮ schema su įvairiais valymo etapais (išankstinis, pirminis, antrinis ir tretinis valymas)
parodyta 3 paveiksle. Valymo procesus sudaro fizikiniai, cheminiai ir biologiniai metodai, atitinkantys
į vandens aplinką išmetamų nuotekų kokybės reikalavimus (Norén ir kt. 2016, Sun ir kt. 2019).
Nuotekų valymo etapai ir technologijos nebuvo specialiai sukurti MP pašalinimui iš nuotekų (Norén ir
kt. 2016, Sun ir kt. 2019). Tačiau pastaraisiais metais buvo pripažinta, kad komunalinėse ir
pramoninėse nuotekose yra įvairaus lygio MP dalelių, o tai pabrėžia NVĮ vaidmenį kontroliuojant MP.
Todėl MP likimas nuotekų valymo procesuose kelia didelį susidomėjimą. Remiantis naujausiais
tyrimais, MP koncentracijos NVĮ įtekose ir nuotekose yra 1–18 000 ir 1–450 MP dalelių/l diapazone
(Talvitie ir kt. 2017b, Simon ir kt. 2018, Sun ir kt. 2019). Apskritai nuotekų valymo įrenginiuose,
kuriuose atliekami tretiniai valymo procesai, MP koncentracija nuotekose yra mažesnė, nei tų,
kuriuose atliekami tik pirminiai arba antriniai valymo procesai. Dideli MP koncentracijų skirtumai NVĮ
iš dalies gali būti susiję su mėginių ėmimo, išankstinio valymo ir taikomų analizės metodų skirtumais.
Pavyzdžiui, didesnė MP koncentracija gali būti stebima, kai imant mėginius naudojamas smulkesnis
tinklelis (Simon ir kt. 2018).
Nurodytas MP pašalinimo efektyvumas svyruoja tarp 88–99,9% (Sun ir kt. 2019). Baresel ir Olshammar
(2019 m.) apskaičiavo, kad Baltijos jūros regiono NVĮ vidutinis MP pašalinimo efektyvumas yra 93%.
Nuotekų valymo įrenginiuose aptikti MP tipai apima daugiau nei 30 rūšių MP polimerų. Dažniausiai
NVĮ įtekose ir nuotekose randami polimerai yra polietilenas (PE), poliesteris (PES), poliamidas (PA) ir
polietileno tereftalatas (PET). Taip pat dažnai aptiktas polipropilenas (PP), polistirenas (PS) ir
poliuretanas (PU). Buvo užfiksuotas ir MP dalelių dydžio pasiskirstymas bei dalelių formos (Sun ir kt.
2019, Simon ir kt. 2018, Talvitie ir kt. 2017b, Zhang ir kt. 2020, Rasmussen ir kt. 2021).

3 pav. Bendra NVĮ valymo etapų apžvalga (pakeista pagal Norén ir kt. 2016).
Taip pat buvo ištirtas MP šalinimo efektyvumas įvairiuose nuotekų valymo procesų etapuose (Talvitie
ir kt. 2017b, Lares ir kt. 2018). Jau po pirminio valymo buvo pašalinta maždaug 50–98% MP dalelių (4
pav.), ypač didesniųjų. Antrinio valymo metu MP lygis nuotekose sumažėjo iki 0,2–14%. Tretinis
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valymas galėjo pašalinti dar daugiau MP – tada MP lygis nuotekose nukrito iki 0,2–2%, palyginti su
įtekomis, o mažiausių dalelių (20–190 µm) buvo daugiausiai (Sun ir kt. 2019). Pranešama, kad
santykinis MP pluošto dalelių gausumas, palyginti su MP fragmentais, nuotekose yra didesnis nei
įtekose.
Iš MP transportavimo ir likimo NVĮ tyrimų matyti, kad dauguma įtekose esančių MP dalelių lieka
nuotekų dumble. Nurodytos MP koncentracijos nuotekų dumble svyruoja nuo 1 iki 240 dalelių
viename grame sauso dumblo (Lares ir kt. 2018, Sun ir kt. 2019, Edo ir kt. 2020). MP likimas nuotekų
dumble aptariamas 9 skyriuje.
Apytikriai MP išmetimai iš antrinės NVĮ svyruoja tarp 106–108 dalelių per dieną (Talvitie ir kt. 2017b,
Mintenig ir kt. 2017, Murphy ir kt. 2016, Edo ir kt. 2020). Atsižvelgiant į didelius į vandens aplinką
išleidžiamų NVĮ nuotekų kiekius, antrinio ir net tretinio lygio NVĮ gali būti didelis MP taršos šaltinis
(Talvitie ir kt. 2017b, Edo ir kt. 2020, Simon ir kt. 2018). Simon ir kt. (2018 m.) apskaičiavo, kad visų
Danijos NVĮ bendras MP išmetimas yra šiek tiek daugiau nei 3 tonos per metus. Baresel ir Olshammar
(2019) apskaičiavo, kad visų Baltijos jūros baseine esančių NVĮ bendras MP išmetimas yra 2–90 tonų
per metus. Be to, dėl jungtų kanalizacijų išsiliejimo susidaro MP išmetimai, kurių dydis gali būti toks
pat kaip ir išvalytų nuotekų (Baresel ir Olshammar 2019, Bollmann ir kt. 2019).

4 pav. Apytikris MP dalelių srautas nuotekų valymo įrenginiuose su pirminiu, antriniu ir tretiniu valymo
procesais (Sun et al. 2019).
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4. Mikroplastikas lietaus nuotekose
Esamos lietaus nuotekų tvarkymo technologijos kietųjų dalelių ir teršalų šalinimui apima šlapius ir
sausus lietaus nuotekų sulaikymo tvenkinius, infiltracinius baseinus, dirbtines šlapžemes ir įvairias
filtravimo sistemas (Liu ir kt. 2019a, Pankkonen 2020, Andersson-Sköld ir kt. 2020, Vogelsang ir kt.
2020).
Buvo užfiksuoti dideli MP kiekių skirtumai miesto lietaus nuotekose, kurių koncentracijos yra <1–6000
MP dalelių/l. Dauguma išmatuotų lietaus nuotekų MP buvo rasta mažiausio tirto dydžio diapazone
(Pankkonen 2020, Järlskog ir kt. 2020, Smyth ir kt. 2021, Lange ir kt. 2021). Pasak Smyth ir kt. (2021) ir
Lange ir kt. (2021), kritulių intensyvumas teigiamai siejosi su MP koncentracija nuotekose. Duomenų
apie įvairių lietaus nuotekų tvarkymo metodų efektyvumą šalinant MP daleles vis dar yra nedaug
(Monira ir kt. 2021). Pastaraisiais metais buvo tiriamas miesto ir greitkelių lietaus nuotekų MP likimas
nuosėdų tvenkiniuose, (bio)filtruose ir biosulaikymo sistemose (Borg Olesen ir kt. 2019, Pankkonen ir
kt. 2020, Kuoppamäki ir kt. 2020, Smyth ir kt. 2021, Lange ir kt. 2021, Monira ir kt. 2021).
Neseniai buvo ištirtas MP gausumas vandenyje ir nuosėdose septyniuose Danijos lietaus nuotekų
sulaikymo tvenkiniuose (Liu ir kt. 2019a, 2019b); nuotekos buvo iš miestų ir greitkelių. Tvenkiniuose
esančiame vandenyje buvo 0,5–23 MP dalelių/l, t.y. 0,09–1,1 µg/l. Dažniausiai pasitaikantys polimerai
buvo PP, PVC, PES, PE ir PS. Todėl miesto ir greitkelių lietaus nuotekos gali būti laikomos tiesioginiais
sausumos kietųjų dalelių, įskaitant MP ir kitas eismo daleles, patekimo į gėluosius vandenis keliais (Liu
ir kt. 2019a). MP koncentracijos septynių sulaikymo tvenkinių nuosėdose buvo 1,5–130 MP dalelių/g
sausos medžiagos (SM), atitinkančios 0,12–29 µg/g SM. Tai rodo, kad nuosėdos lietaus nuotekų
sulaikymo tvenkiniuose gali sulaikyti kai kuriuos MP ir neleisti jiems keliauti pasroviui. Tikėtina, kad
pagrindiniai pašalinimo mechanizmai yra nusėdimas ir nusodinimas. Dalelių dydis, forma ir tankis yra
svarbiausi parametrai šiems procesams, nes jie tiesiogiai veikia dalelių judėjimą vandenyje ir lemia
galutinį jų nusodinimą. Šiose nuosėdose vyravo ypač mažos dalelės (10–250 µm) (Liu ir kt. 2019b).
Borg Olesen ir kt. (2019) kiekybiškai įvertino MP pasiskirstymą Danijos lietaus nuotekų sulaikymo
tvenkinyje ir įvertino sulaikymo tvenkinių potencialą pašalinant MP. MP kiekis buvo išmatuotas
vandenyje, nuosėdose ir stuburiniuose gyvūnuose (trispyglių dyglių ir tritonų jaunikliuose). Didžiausia
MP koncentracija buvo nuosėdose (950 dalelių/g SM, atitinkančios 400 µg/g SM), po to gyvūnuose
(340 dalelių/g SM, 13 µg/g SM) ir vandenyje (270 dalelių/l, 4,2 µg/l). Apytiksliai apskaičiuota, kad
tvenkinio MP sulaikymo efektyvumas yra 85%, o tai panašu į bendrą dalelių valymo tvenkiniuose
efektyvumą. Todėl lietaus nuotekų sulaikymo tvenkiniai atrodo svarbūs šalinant MP (Borg Olesen ir kt.
2019).
Gatvės dulkėse gali būti daug MP, ypač padangų ir bitumo MP dalelių. Todėl reguliarus gatvių šlavimas
gali užkirsti kelią šių MP plitimui per lietaus nuotekas į aplinką (Järlskog ir kt. 2020, Fältström ir
Anderberg 2020, Monira ir kt. 2021).
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5. Filtravimo technologijos
Filtravimas yra dažnas kietųjų dalelių šalinimo metodas, naudojamas vandens valymo metu. Filtravimo
būdus galima suskirstyti į granulinį filtravimą ir membraninį filtravimą pagal filtrus (Zhang ir kt. 2021,
Poerio ir kt. 2019). Ištirtos įvairios filtravimo technologijos, jau naudojamos nuotekų valymui, siekiant
pašalinti MP. Šie metodai apima smėlio ir diskinius filtrus, biofiltrus, membraninius bioreaktorius ir
ultrafiltravimą (Talvitie ir kt. 2017a, Sun ir kt. 2019, Bui ir kt. 2020).

5.1.

Greiti smėlio filtrai

Filtruojant per smėlį, antrinio valymo nuotekos filtruojamos per kelis skirtingų granulių dydžių ir
medžiagų sluoksnius. Be fizinio atskyrimo, pašalinančio suspenduotas kietąsias medžiagas, MP dalelės
taip pat prilimpa prie smėlio granulių paviršiaus (Norén ir kt. 2016, Talvitie ir kt. 2017a).
Ištirti greiti gravitaciniai smėlio filtrai, skirti MP šalinimui nuotekų valymo procese, kurių MP šalinimo
efektyvumas svyruoja nuo 74 iki 97%. Greiti smėlio filtrai, kaip plataus masto tretinis nuotekų valymas,
Suomijoje pašalino 97,1% MP iš antrinių nuotekų (Talvitie ir kt. 2017a). Per galutinę NVĮ vieneto veiklą
Pietų Korėjoje, greitas filtravimas per smėlį iškart po koaguliacijos pašalino 73,8% MP
(Hidayaturrahman ir Lee 2019). Be to, Bayo ir kt. (2020) pranešė, kad trijų greitųjų gravitacinių smėlio
filtrų MP pašalinimo tikimybė NVĮ Ispanijoje yra apie 75,5%.
Iki šiol paskelbta nedaug publikacijų apie miesto lietaus nuotekų MP ir jų šalinimo būdus. Pankkonen
(2020) ištyrė dviejų filtravimo terpių MP šalinimo efektyvumą atskirame lietaus nuotekų tinkle
Helsinkyje, Suomijoje. Trijų liūčių metu, lietaus nuotekoms filtruoti buvo naudojama betoninė
filtravimo sistema su smėliu (granulių dydis nuo 0,8 iki 1,2 mm) arba medžio anglimi (granulių dydis
nuo 5 iki 50 mm). Rezultatai parodė, kad filtruojant per smėlį iš lietaus vandens pasišalino iki 96% MP,
o per medžio anglį – 93%.

5.2.

Diskiniai filtrai

Diskiniai filtrai dažniausiai naudojami NVĮ kaip paskutinis etapas, skirtas pašalinti daleles ir susijusius
teršalus iš biologiškai išvalytų nuotekų. Diskinio filtro procesą sudaro bakas, kuriame yra keli apvalūs
diskai, pagaminti iš audininių filtrų. Įprasti filtrų dydžiai, skirti nutekamajam vandeniui apvalyti, yra
10–40 µm. Dalelių pašalinimas pagrįstas fiziniu sulaikymu filtruose ir dumblo plėvelės susidarymu tarp
filtrų plokščių (Norén ir kt. 2016, Simon ir kt. 2019, Talvitie ir kt. 2017a).
Talvitie ir kt. (2017a) ištyrė bandomąjį diskinį filtrą MP pašalinimui, susidedantį iš dviejų diskų, kurių
kiekvienas turi 24 filtrų plokštes. Geležies pagrindu pagamintas koaguliantas ir katijoninis polimeras
taip pat buvo naudojami dalelių regeneravimui pagerinti. MP šalinimo greitis, kai porų dydis 10 µm,
buvo 40%, o kai porų dydis 20 µm – 98,5% iš antrinių nuotekų. Tačiau rezultatus reikia vertinti
atsargiai, nes abiem atvejais mėginiai buvo labai skirtingi dėl sutrikimų ankstesniuose NVĮ valymo
etapuose (Talvitie ir kt. 2017a).
Diskinis filtras, kurį naudojo Simon ir kt. (2019) galutiniam nuotekų valymui, turėjo 13 diskų. Kiekvienas
diskas turėjo 18 µm porų dydžio poliesterio tinklelį. Diskinis filtras sulaikė 89,7% MP dalelių ir 75,6%
jų masės. Pasak autorių, rezultatai rodo, kad filtras buvo šiek tiek pažeistas ir kai kurios MP dalelės
tikriausiai apėjo arba prasiskverbė per diskinį filtrą. Hidayaturrahman ir Lee (2019) atliktame tyrime,
membraniniai diskiniai filtrai buvo išbandyti pramoninio masto NVĮ, kaip galutinė įrenginio operacija.
Tada neorganinis koaguliantas ir membraninis diskinis filtras lėmė 79,4% MP pašalinimo tikimybę.
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Bui ir kt. (2020) paminėjo membranos užsiteršimą kaip membraninių diskinių filtrų trūkumą. Be to, dėl
aukšto slėgio atgalinio plovimo proceso MP gali prasiskverbti per membraną.

5.3.

Biofiltrai ir biosulaikymo sistemos

Liu ir kt. (2020) ištyrė bandomąjį biofiltrą, skirtą farmacijos ir asmens priežiūros produktams bei
kitiems organiniams mikroteršalams pašalinti iš NVĮ nuotekų, kad įvertintų jo efektyvumą pašalinant
MP. Biofiltrus sudarė trys drenažo sluoksniai (nuo viršaus į apačią): maždaug 1,1 m akmens vatos, 40
cm Filtralite® ir 10 cm granitinio žvyro. Tris skirtingas medžiagas skyrė stiklo pluošto sluoksniai.
Biofiltro MP šalinimo efektyvumas buvo 78,5% dalelių skaičiaus ir 88,9% dalelių masės iš antrinių NVĮ
nuotekų. Didžioji dalis MP sulaikymo įvyko viršutiniame biofiltro filtravimo sluoksnyje, kur didesnės ir
aukštesnės masės MP dalelės buvo sulaikomos efektyviau. Manoma, kad fizinis sulaikymas buvo MP
pašalinimo mechanizmas, nes atsižvelgiant į laiką, skirtą hidraulinei sulaikymo sistemai, plastikui gali
nepakakti biologinio skaidymo (Liu ir kt. 2020).
Su gamta susijusios konstrukcijos, tokios kaip įvairios biofiltrų medžiagos ir struktūros, vis dažniau
tiriamos lietaus nuotekų tvarkyme. Kuoppamäki ir kt. (2021) atliktame laboratorinio masto
eksperimente buvo ištirtas biofiltrų gebėjimas pašalinti maistines medžiagas, metalus ir
suspenduotąsias medžiagas, atsiradusias iš miesto pakelėse tirpstančio sniego. Taip pat buvo stebimas
fluorescentinių PE rutuliukų, kurių skersmuo iki 10 µm, likimas biofiltruose. Biofiltruose išbandyti
įvairūs smulkinto molio užpildai, smulkintas betonas ir filtruojamasis smėlis. Virš šių medžiagų buvo
uždėtas durpių ir smėlio mišinio sluoksnis, kad palaikytų nendrinio dryžučio augimą. Fosforą ir metalus,
susijusius su lietaus nuotekose randamomis suspenduotomis kietosiomis medžiagomis, iš esmės
sulaikė visi biofiltrai, tačiau geriausia filtravimo medžiaga šiems teršalams pašalinti yra smėlis. Buvo
pastebėta, kad MP rutuliukai kaupiasi palei žolės šaknų kanalus. Biofiltrų nuotekose MP nerasta, o tai
rodo, kad šie biofiltrai efektyviai gaudo MP (Kuoppamäki ir kt. 2021).
Lietaus nuotekų tvarkymo biosulaikymo sistemos susideda iš įdubų, užpildytų akytomis terpėmis
(smėliu, dumblu ir moliu), padengtų mulčiu ir augalija. Lietaus nuotekose esančių suspenduotųjų
kietųjų dalelių biosulaikymas ląstelėse greičiausiai vyksta jas fiziškai filtruojant (Smyth ir kt. 2021).
Neseniai buvo ištirtas biosulaikymo ląstelės efektyvumas pašalinant MP iš automobilių stovėjimo
aikštelės nuotekų. Dvejus metus trukusio tyrimo metu Vaughan mieste (Kanadoje) buvo pranešta, kad
MP koncentracijos mediana 100–5000 µm diapazone sumažėjo 84% (Smyth ir kt. 2021).
Sundsvalyje (Švedijoje) per devynis lietaus įvykius buvo ištirta greitkelio nuotekų valymo sistema,
susidedanti iš teršalų gaudyklių, sujungtų arba su vertikalaus srauto augaline biosulaikymo talpa arba
su neaugaline smėlio filtravimo talpa (Lange ir kt. 2021). Tiek augalinės, tiek neaugalinės filtrų talpos
parodė MP pašalinimo efektyvumą, viršijantį 70%, kai dalelių dydis yra 100–300 µm. Gumos ir bitumo
dalelių pašalinimo efektyvumas tiek augalinėje, tiek neaugalinėje filtravimo talpoje buvo vienodas,
tačiau kitų MP dalelių pašalinimo efektyvumas buvo didesnis su augaliniu filtru. Tuo tarpu teršalų
gaudyklė gumos, bitumo ir kitų MP dalelių koncentracijos nesumažino (Lange ir kt. 2021).

5.4.

Membraniniai bioreaktoriai

Membraniniuose bioreaktoriuose (MBR) vyksta membraninis procesas, pvz., mikrofiltravimas (MF)
arba ultrafiltravimas (UF), derinamas su biologiniu procesu, vykstančiu sustabdyto augimo
bioreaktoriuje (5 pav.). Todėl MBR procesas iš esmės yra įprasto aktyvuoto dumblo (ĮAD) proceso
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versija, kai antrinis skaidrintuvas arba nusėdimo rezervuaras, skirtas kietųjų medžiagų ir skysčių
atskyrimui, pakeičiamas membrana (Poerio ir kt. 2019, Talvitie ir kt. 2017a, Lares ir kt. 2018).
Yra dvi MBR konfigūracijos: vidinė/povandeninė, kai membranos yra panardintos į biologinį reaktorių
ir integruotos į jį; ir išorinio/šalutinio srauto, kai membranos yra atskiras procesas, kuriam reikalingas
tarpinis siurbimo etapas (MBR vieta 2021). Povandeniniame MBR vėdinimo sistema atlieka dvi
funkcijas - tiekia deguonį mikroorganizmams, kurie skaido organinius junginius ir valo membranas.
MBR vis dažniau naudojamas tiek komunalinių, tiek pramoninių nuotekų valymui. Pagrindiniai MBR
technologijos pranašumai, palyginti su ĮAD, yra geresnė nuotekų kokybė, dezinfekavimo galimybės dėl
membranos porų dydžio, didesnė tūrinė apkrova, mažesnis pėdsakas, visiškas hidraulinio sulaikymo
laiko ir kietųjų dalelių sulaikymo laiko atskyrimas, ir proceso lankstumas atsižvelgiant į įtekų pokyčius
(Baresel ir kt. 2019, Xiao ir kt. 2019). Mikroteršalų apdorojimas, pvz., farmacinių produktų likučių ir
MP, taip pat gali būti efektyvesni naudojant MBR, palyginti su tradicinėmis apdorojimo sistemomis
(Baresel ir kt. 2019). Tai iš dalies paaiškinama tuo, kad šiuos prie dalelių prisirišusius teršalus galima
efektyviai pašalinti filtruojant.
Neseniai ištirta MBR technologija MP šalinimui valant nuotekas (Talvitie ir kt. 2017a, Lares ir kt. 2018,
Baresel ir kt. 2019, Bayo ir kt. 2020) parodė didelį MP šalinimo efektyvumą. Talvitie ir kt. (2017a)
naudojo panardintą bandomąjį MBR su 20 plokščių UF membraninių kasečių (porų dydis 0,4 µm). MBR
apdorojimas pašalino 99,9% MP iš pirminių skaidrintų nuotekų, todėl galutinėse nuotekose MP
koncentracija buvo labai maža – 0,005 MP dalelių/l.

5 pav. Membraninio bioreaktoriaus (MBR) proceso schema (Poerio ir kt. 2019). Panardintame MBR
membranos panardinamos į bioreaktorių.
Siekiant atskleisti laikinus MP lygių pokyčius nuotekose, Lares ir kt. (2018) tris mėnesius tyrė įprastą
ĮAD procesą ir MBR technologiją nuotekų valymo įrenginyje. Bandomojo masto MBR sudarė
anaerobinis bakas, aerobinis bakas ir membraninio filtravimo bakas su panardintu MBR įrenginiu.
Plokščių membranų porų dydis buvo 0,4 µm (Gurung ir kt. 2016). Pasak rezultatų, MBR technologija
buvo šiek tiek efektyvesnė (99,4%) pašalinant MP iš nuotekų, palyginti su visu ĮAD pagrindu veikiančiu
procesu (98,3%).
Bayo ir kt. (2020) ištyrė dvigubo srauto NVĮ, apvalantį tiek buitines, tiek pramonines nuotekas su MBR
sistema, susidedančia iš anoksinio bako, bioreaktoriaus ir membraninio filtravimo bako su panardintu
MBR įrenginiu. Nebuvo nurodytas plokščių membranų porų dydis. MP pašalinimo dažnis buvo 79,1%,
15

mažesnis nei dviejuose aukščiau apžvelgtuose tyrimuose. Pasak autorių, dalis MP skaidulų nuotekose
apėjo MBR, iš dalies dėl sistemoje veikiančio aukšto slėgio.
Baresel ir kt. 2019 m. išnagrinėjo bandomąją nuotekų valymo liniją, kuri pagrįsta MBR, įskaitant UF,
kurios membranos porų dydis yra 0,2 µm, biofiltrą, kuriame kaip filtravimo medžiaga naudojama
granuliuota aktyvuota anglis. Buvo ištirtas sistemos gebėjimas pašalinti įvairius mikroteršalus, tokius
kaip farmacinių produktų likučiai, fenoliniai junginiai, bakterijos ir MP dalelės, esančios nuotekose.
Rezultatai parodė, kad valymo sistema sugebėjo pašalinti visus tirtus mikroteršalus iki žemesnės nei
aptikimo ribos arba iki labai mažos koncentracijos. MBR nuotekose MP dalelių neaptikta (pašalinimo
efektyvumas 100%), o viso ĮAD proceso, įskaitant galutinį smėlinį filtravimą, valant tas pačias nuotekas,
pašalinimo efektyvumas buvo 90,7%.
Vienas iš pagrindinių MBR technologijos trūkumų buvo membranos užsiteršimas, dėl kurio
sunaudojama daug energijos ir padidėja priežiūros išlaidos. Tačiau pastaraisiais metais ženkliai
sumažėjo membranų sąnaudos, o procesų plėtra sumažino energijos poreikius (Baresel ir kt. 2019,
Xiao ir kt. 2019). Be to, atrodo, kad MP dydis, forma ir sudėtis neturi įtakos MBR našumui (Talvitie ir
kt. 2017a, Bui ir kt. 2020). Apibendrinant galima pasakyti, kad MBR yra daug žadanti technologija,
skirta efektyviam MP pašalinimui iš nuotekų. Tačiau tolimesniuose tyrimuose dar reikia atsižvelgti į
veiksnius, turinčius įtakos MP pašalinimo efektyvumui MBR procesuose (Bui ir kt. 2020).

5.5.

Dinamiškos membranos

Dinamiškos membranos (DM) yra perspektyvi technologija, skirta mažo tankio, neskaidomų
mikrodalelių (tokių, kaip plastikas) pašalinimui dėl mažos kainos, lengvo valymo ir mažo energijos
suvartojimo (Li ir kt. 2018, Zhang ir kt. 2021). Ši technologija pagrįsta plėvelės sluoksnio formavimu,
kuris veikia kaip antrinė membrana, susidaranti, kai nuotekose esančios dalelės ir kiti teršalai
filtruojami per atraminę membraną. Kadangi DM filtravimo mechanizmas gana skiriasi nuo MF/UF
procesų tuo, kad nešvarumai ir teršalai yra būtini DM sluoksniui sukurti, todėl atsparumą filtravimui
lemia tik plėvelės sluoksnis. Tačiau tankesni ir storesni sluoksniai ir tankus užterštumas sumažina
membranos veikimą. Parametrai, į kuriuos reikia atsižvelgti norint apriboti užsiteršimo susidarymą, yra
tokie pat kaip ir DM formavime (Poerio ir kt. 2019).
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6. Cheminiai metodai
6.1.

Koaguliacija ir flokuliacija

Prieš NVĮ valymo procesą yra taikoma koaguliacija ir flokuliacija, kad susidarytų didesnės teršalų
dalelės, kurias yra lengviau išskirti. Šie procesai apima geležies ir aliuminio druskas ir organinius
koaguliantus, šalinančius suspenduotas kietąsias medžiagas, pvz., fosforą (Padervand ir kt. 2019,
Rajala ir kt. 2020). Koaguliacija taip pat plačiai naudojama vandens valyme (Wang ir kt. 2020, Shahi ir
kt. 2020).
Neseniai buvo ištirtas MP veikimas koaguliacijos ir flokuliacijos procesų metu siekiant optimizuoti MP
pašalinimą. Ma ir kt. (2019a, 2019b) ištyrė geležies chlorido ir aliuminio chlorido apdorojimą
pašalinant PE mikrodaleles sintetinėje geriamojo vandens matricoje. Aliuminio pagrindo koagulianto
PM šalinimas buvo veiksmingesnis (36%) nei geležies pagrindo koagulianto (17%). Poliakrilamido
(PAM) pridėjimas dar labiau padidino koaguliaciją.
Rajala ir kt. (2020) ištyrė plačiai naudojamų neorganinių ir organinių koaguliantų taikymą pašalinant
MP kaip tretinį nuotekų valymą. MP pašalinimas buvo tiriamas didinant antrinį NVĮ nuotėkį, kai
žinomas mažiau kaip 10 µm skersmens PS sferų skaičius. Geležies chloridas, polialiuminio chloridas ir
katijoninis poliaminas buvo naudojami koaguliacijai ir (arba) flokuliacijai, po to – nusėdimui. MP
koncentracija buvo užfiksuota su srauto citometrija. Naudojant geležies chloridą, mažiausia MP
koncentracija po koaguliacijos ir (arba) flokuliacijos buvo žemiau aptikimo ribos, o pašalinimo
efektyvumas viršijo 99,4%. Naudojant polialiuminio chloridą, didžiausias gautas pašalinimo lygis buvo
98,2%. Poliaminas buvo ne toks efektyvus kaip neorganiniai koaguliantai. Įdomu tai, kad MP buvo
pašalinti efektyviau nei kitos nuotekų matricos dalelės.
Koaguliacijos metodai priklauso ne tik nuo koaguliantų ir flokuliantų, bet ir nuo jų dydžio, formos ir
cheminės sudėties. Bui ir kt. (2020) teigimu, su šia technologija susijusių tyrimų, ypač nuotekų valymo
sistemų, vis dar yra nedaug. Labai svarbu, kad būsimuose tyrimuose daugiausia dėmesio būtų skiriama
geriausioms koaguliacinėms ir (arba) flokuliacinėms priemonėms ir optimalioms MP pašalinimo
sąlygoms.

6.2.

Elektrokoaguliacija

Vietoj cheminės koaguliacijos elektrokoaguliacija (EK) naudoja metalo elektrodus, kad koaguliantą
gamintų elektra. Įrodyta, kad elektrokoaguliacija veiksmingai pašalina dažus, sunkiuosius metalus,
aliejų ir antibiotikus (Perren ir kt. 2018, Zhang ir kt. 2021). EK metalo jonai elektrolizės būdu
išlaisvinami iš paaukojamų elektrodų į vandens srovę. Šie jonai suformuoja koaguliantus. Dažniausiai
EK gaminami koaguliantai susidaro kai metalo jonai, paprastai Fe2+ ir Al3+, reaguoja su OH– jonais,
susidariusiais elektrolizės būdu. Šie koaguliantai destabilizuoja suspenduotų kietųjų dalelių paviršiaus
krūvius, suardo koloidą ar emulsiją, o tai leidžia jiems pakankamai arti vienas kito priartėti, kad van
der Waals jėga pradėtų veikti. Tuo tarpu koaguliantas sudaro dumblo sluoksnį, kuris sulaiko
suspenduotas kietąsias daleles. Po to elektrolizės procese išsilaisvinusios H2 dujos pakelia susidariusį
dumblą į vandens paviršių (Perren ir kt. 2018).
Perren ir kt., naudodami EK apdorojo dirbtines nuotekas, kuriose yra skirtingos koncentracijos PE
mikrokaroliukų. Buvo tiriamas pradinio pH, NaCl koncentracijos ir dabartinio tankio poveikis šalinimo
efektyvumui. Nustatyta, kad EK pašalino įvairių pH lygių (nuo 3 iki 10) MP. Optimalus 99,2% šalinimo
efektyvumas yra 7,5 pH.
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6.3.

Zolio gelio sukelta aglomeracija

Kaip alternatyvą tradiciniams flokuliantams, Herborg ir kt. (2018) sukūrė naują metodą, kaip
organosilanais pašalinti MP iš vandens (6 pav.). Organosilanus sudaro viena organinė grupė ir trys
reaktyviosios grupės. Dėl organinės grupės sąveikos ir MP paviršiaus organosilanai prisitvirtina prie
MP dalelių paviršiaus ir surenka jas aglomeratuose pirmame fiksavimo proceso etape. Antrame
fiksavimo etape trys reaktyviosios grupės sudaro kietą hibridinį silicio gelį, kuriame pataisomi MP,
chemiškai veikiami vandens sukelto zolio gelio proceso. Šio zolio gelio proceso metu reaktyviosios
grupės hidrinamos iki labai reaktyvių silanolių, kurie vėliau kondensuojasi ir sudaro siloksano jungtis
(Sturm ir kt. 2021). Susiformavusius išsiplėtusius aglomeratus daug lengviau atskirti nuo, pvz.,
nuotekų, nes jie plūduriuoja vandens paviršiuje (Herborg ir kt. 2018).
Tyrimuose su demineralizuotu vandeniu, druskingu vandeniu ir antrinėmis nuotekomis, papildytomis
PE ir PP MP ir apdorotomis organosilanų (PE-X) mišiniu, buvo pasiektas atitinkamai 97,5%, 99,4% ir
98,7% šalinimo lygis (Sturm ir kt. 2021). Neigiamo temperatūros poveikio pašalinimui nepastebėta.
PE-X neaptiko ištirpusių likučių, todėl jis yra tinkamas naudoti techniškai, nekeliant pavojaus
organosilanų patekimui į aplinką ar techninius procesus (Sturm ir kt. 2021).
MP cheminė sudėtis ir paviršinė chemija daro didelę įtaką šalinimo procesui ir fizinei sąveikai su
organosilanais. Didėjant polimero poliškumui, mažėja skirtingų polimerų tipų MP šalinimo
efektyvumas. Labai poliškus polimerus, pvz., PVC, galima veiksmingiau pašalinti didinant organinės
grupės poliškumą. Tačiau dėl to sumažėja nepoliškų polimerų veiksmingumas. Šie rezultatai rodo, kad
organosilanus galima specialiai pritaikyti tam tikrų polimerų tipų pašalinimui, pritaikant organinę
grupę polimero paviršiaus chemijai. Dėl didelio organosilanų kintamumo jie tampa labai perspektyvia
medžiagų klase šiam iššūkiui. Kita efektyvumo didinimo alternatyva – didesnės organosilanų
koncentracijos naudojimas. Tolesniuose tyrimuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama įvairių
organosilanų deriniui, siekiant veiksmingai pašalinti poliškų ir nepoliškų polimerų mišinius (Sturm ir kt.
2021).

6 pav. Aglomeracijos fiksavimo reakcija naudojant organosilanus mikroplastiko pašalinime iš vandens.
Organosilanai prisitvirtina prie MP dalelių paviršiaus, jas surenka dideliuose aglomeratuose ir
chemiškai sutvarko sudarydami kietą hibridinį silicį vandens sukeltame zolio gelio procese (Sturm ir kt.
2021).
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6.4.

Ozonacija

Ozonacija gali būti naudojama NVĮ kaip tretinio apdorojimo dalis, siekiant dezinfekuoti nuotekas ir
pašalinti likučius, kurie lieka po koaguliacijos proceso. Ozonacija taip pat gali suskaidyti polimerą, kuris
suskirsto MP į funkcines grupes, kuriose yra deguonies (Bui ir kt. 2020). Hidayaturrahman ir Lee (2019)
ištyrė ozonaciją NVĮ kaip galutinį etapą. Po šio valymo etapo buvo pašalinti 89,9% likusių MP.
Bui ir kt. (2020) teigimu, vienas iš veiksnių, ribojančių ozonacijos taikymą MP pašalinimui, gali būti
veiklos sąnaudos. Nors per trumpesnį veikimo laiką skaidymo lygis labai padidėjo, šiam procesui reikia
didelės ozono dozės. Be to, ozonacijos metu, jei valymas neatliekamas iki galo, gali susidaryti tarpiniai
produktai, kurie gali neigiamai paveikti žmonių sveikatą ir ekosistemą.

6.5.

Ištirpusio oro flotacija

Vykstant ištirpusio oro flotacijai, vanduo prisotinamas oru esant dideliam slėgiui. Flotacijos rezervuare
išsiskyrę oro burbuliukai išsisklaidžiusiame vandenyje prilimpa prie suspenduotų kietųjų dalelių, dėl
kurių jie plūduriuoja paviršiuje, kur jie nugriebiami. Oro flotacijos parametrus, pvz., burbuliukų dydį,
galima reguliuoti pagal šalintinų dalelių charakteristikas (Talvitie ir kt. 2017a, Zhang ir Chen 2020).
Talvitie ir kt. (2017a) per NVĮ ištyrė ištirpusio oro flotaciją, skirtą MP pašalinimui kaip visapusišką tretinį
valymą. Siekiant padidinti flokuliaciją, flotacijos rezervuare buvo naudojamas polialiuminio chloridas.
Tuomet MP pašalinimo efektyvumas siekė 95%.
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7. Biologiniai metodai
7.1.

Mikrobiniai ir kitais jūrų organizmais pagrįsti metodai

Kelios tyrimų grupės ištyrė biologinius MP surinkimo ir (arba) skaidymo metodus, pagrįstus
mikroorganizmų ir kitų organizmų veikla.
Mikroorganizmų gaminamas ekstraceliulines polimerines medžiagas (EPM) sudaro angliavandeniai ir
baltymai kaip pagrindinės sudedamosios dalys, o sudėtingos molekulės sudaro susipainiojusius ar
kovalentiškai sujungtus tinklus ir bioplėveles (Sheng ir kt. 2010). Šios klampios, gelį primenančios
konstrukcijos gali gaudyti arba sulaikyti įvairias suspenduotas kietąsias medžiagas. Dėl to neorganinės
druskos ir sintetiniai polimerai yra potencialūs kandidatai būti ekologiškais biolokatoriais nuotekų
valyme (Cunha ir kt. 2020). Neseniai buvo ištirtas šių mikrobinių EPM medžiagų potencialas MP
bioretencijai.
Cunha ir kt. (2020) tyrė bioflokacinę EPM veiklą, kurią sukelia gėlo vandens mikrodumbliai, pavadinimu
Cyanothece. EPM gamyba buvo žymiai didesnė, kai mikrodumbliai buvo veikiami 10 mg/L PS
nanoplastiko, palyginti su 1 mg/L poveikio lygiu, o tai rodo, kad EPM veikia kaip mikrodumblių
savisaugos mechanizmas. Cyanothece sp. pagamintos EPM parodė didelį bioflokatoriaus aktyvumą jau
esant mažai tirtai koncentracijai ir buvo tinkamos nanoplastikui ir MP agreguoti. Pasak autorių,
rezultatai išryškina perspektyvų mikrodumblių pagrindu gaminamų biopolimerų potencialą pakeisti
tradicinius flokuliantus, naudojamus nuotekų valymui, taip pat galimybę kaupti <300 µm MP frakciją,
kurios negalima pašalinti įprastais nuotekų valymo metodais. Tačiau reikalingas kultivacijos ir EPM
formavimo sąlygų optimizavimas, kad būtų padidintas potencialių panaudojimo būdų efektyvumas
(Cunha ir kt. 2020).
Naujausiame Liu ir kt. (2021) tyrime buvo sukurtas įdomus MP surinkimo ir jų paleidimo bioagregacijos
procesas. Šis procesas pagrįstas EPM bioplėvele, kurią gamina Pseudomonas aerigunosa bakterijų
padermė. Gėlame ir jūros vandenyje įstrigusių MP šalinimo EPM bakterijų tinkle efektyvumas viršijo
80%. EPM matricos valymas indukciniu dirgikliu išsklaidė bioplėvelę ir MP buvo išleisti atsistatyti (7
pav.). Šiam procesui padėjo bioplėvelės bakterijų gamyba, ardanti glikozidazes ir proteazes,
paskatinama L-arabinozės. Šis surinkimo ir paleidimo bioagregacijos metodas nėra tiesiogiai
naudojamas pramoninėms reikmėms dėl saugos problemų, susijusių su genetiškai modifikuotomis
bakterijomis. Tačiau bus atliekami tyrimai, kuriais siekiama nustatyti probioplėvelę formuojančius
izoliatus iš nuotekų, kurie gali efektyviai kaupti MP (Liu ir kt. 2021).

7 pav. Schematinė modifikuotų Pseudomonas aerigunosa surinkimo ir paleidimo mechanizmo
iliustracija.
20

Nanodalelių biologinį kaupimąsi gleivinėse, kurias gamina skirtingos medūzų rūšys, pademonstravo
Patwa ir kt. (2015). Medūzų gleivės yra hidrogelis, sudarytas daugiausia iš vandens (95%), mucinų (3%)
ir lipidų bei nukleino rūgščių (2%). Lengar ir kt. (2021) tyrė medūzų gleives kaip naują biolokalią
medžiagą, galinčią palaikyti PS MP vandeningoje aplinkoje. Gleivių medžiaga buvo surinkta iš įvairių
medūzų rūšių, o vėliau panaudota fluorescenciškai pažymėtiems PS mikrokaroliukams gaudyti. Kai į
gleivių suspensiją buvo pridėta 8000 PS mikrokaroliukų/ml, gleivėse jų išliko apie 50%. Klampumas bei
MP šalinimo efektyvumas buvo didžiausias su ką tik paruošta gleivių medžiaga. MP gleivių agregatų
konfokalinio lazerinio skenavimo mikroskopija atskleidė, kad PS mikrokaroliukai yra fiziškai įstrigę gelio
struktūroje ir kad tiesioginės cheminės sąveikos nėra pagrindinė MP atkūrimo varomoji jėga.
Norėdami parengti galimus pašalintų MP apdorojimo etapus, autoriai siūlo biologiškai skaidyti MP
gleivių agregatus arba naudoti skaidančius fermentus (Lengar ir kt. 2021).
Arossa ir kt. (2019) tyrė Raudonosios jūros milžinų moliuskų Tridacna maxima gebėjimą pašalinti iš
jūros vandens PE mikrokaroliukus ir jų, kaip šio teršalo absorbuotojus, svarbą. Tyrimas atskleidė, kad
pašalinimas vyksta dviem nepriklausomais procesais: aktyviu plastikinių karoliukų prarijimu ir
dominuojančiu, pasyviu procesu, apimančiu karoliukų prisitvirtinimą prie kiauto. Reikia atlikti
papildomus tyrimus, kad būtų išaiškintas faktinis pasyvaus šalinimo vaidmuo natūralioje aplinkoje.
Tačiau rezultatai patvirtina prielaidą, kad masyvūs koralų rifai Raudonojoje jūroje gali veikti kaip
veiksmingi filtrai, kuriuose gali dominuoti pasyvūs šalinimo procesai, lemiantys mažą MP koncentraciją
Raudonojoje jūroje (Arossa ir kt. 2019, Padervand ir kt. 2020).
Įvairūs mokslininkai, pvz., Padervand ir kt. (2020) ištyrė jūrų mikroorganizmų ir zooplanktono
potencialą palengvinti jūros vandens ir pakrančių nuosėdų biologinį skaidymą. Patvirtinta, kad
biologinis skaidymas gali pašalinti MP esant mažai koncentracijai. Tačiau šių duomenų nepakanka, kad
tai būtų laikoma, kaip MP šalinimo strategija (Padervand ir kt. 2020).
Bacillus padermės, atskirtos nuo mangrovių nuosėdų, buvo išbandytos dėl jų biologinio skaidymo
potencialo. Skaidymas buvo stebimas registruojant MP svorio kritimą. Apskaičiuotos MP dalelių masės
netekimo procentinės dalys B. cereus padermėje po 40 dienų buvo atitinkamai 1,6%, 6,6% ir 7,4% PE,
PET ir PS. Didžiausia PS vertė atitinka trumpiausią skaidymo pusinės eliminacijos periodą – 363 dienas
(Auta ir kt. 2017), o tai rodo, kad MP mikrobų skaidymas vyksta lėtai.

7.2.

Vegetacija pagrįsti metodai

Informacija apie MP įsisavinimą ir kaupimąsi aukštesnėse augalų rūšyse vis dar yra ribota. Tačiau
neseniai buvo įrodyta, kad įvairūs augalai gali kaupti submikrometro ir mikrometro dydžio plastiką iš
dirvožemio. Pirma, augalai įsisavina ir kaupia MP savo šaknyse, o vėliau perneša jį iš šaknų į kitas augalo
dalis. Tai galima stebėti naudojant fluorescencinius mikrokaroliukus (Ebene ir kt. 2019, Li ir kt. 2020).
Potencialiai naudingi fitoremediacijos metodai MP užterštam dirvožemiui ar vandeniui išvalyti yra
fitoekstrakcija ir fitofiltravimas. Fitofiltravimo (rizofiltravimo) metu augalai naudojami teršalams iš
požeminio vandens ir vandeninių atliekų srautų paimti. Teršalai yra adsorbuojami ant šaknies
paviršiaus arba juos absorbuoja pačios šaknys. Kai šaknys prisotintos, jos išraunamos ir saugiai
pašalinamos (Ebene ir kt. 2019).
Masiá ir kt. (2020) neseniai peržiūrėjo aukštesnių vandens augalų rūšių potencialą MP šalinime. Jie
siūlo, kad fitoremediacijos metodas galėtų būti taikomas MP išlaikymui tiek kietojoje, tiek skystojoje
fazėje, auginant šiuos augalus NVĮ. Jūros žolės ir jūros dumbliai potencialiai tinka MP turinčioms
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nuotekoms valyti. Jūros žolėse ir jūros dumbliuose MP gali išlikti įvairiais būdais: dalelės kaupiasi ant
lapų ir su jais susijusioje mikrobiotoje (Goss ir kt. 2018, Masiá ir kt. 2020). Remiantis Masiá ir kt. (2020),
augalai NVĮ galėtų būti auginami nuo tos stadijos, kai MP išlaikymas yra veiksmingas, o augalų dalys,
kuriose laikomi MP (nuosėdos arba visas augalas), galėtų būti surenkamos.
Suomijos kompanija „InnoGreen Ltd“ tiria, kaip žalioji siena gali efektyviai filtruoti MP. Helsinkyje, šalia
Pirmojo žiedo kelio, buvo sukurta žalioji siena, o per ją buvo nukreiptas tekantis vanduo. Tyrimas buvo
vienas iš Baltijos jūros Greitų eksperimentų. Remiantis preliminariais rezultatais, žaliosios sienos
sistema kai kuriuos MP sulaikė nuo tekančio vandens (InnoGreen 2021). Ateities tyrimai gali atskleisti
visą šio valdymo metodo potencialą miesto nuotekiui ir augalų vaidmenį šalinant MP.
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8. Skirtingų MP šalinimo technologijų ir metodų palyginimas
Pirmoje lentelėje pateikiama esamų ir besikuriančių MP šalinimo technologijų ir metodų apžvalga.
Parinktos tokios technologijos, kurios turi didelį šalinimo efektyvumą ir (arba) potencialą ateityje.
Kuriant MP dalelių šalinimo technologijas turėtų būti pritaikomas gyvavimo ciklo įvertinimas (GCĮ)
vertinant ir lyginant poveikį aplinkai (Zhang ir kt. 2021). Taip pat šioms besikuriančioms technologijoms
ir metodams būtina technoekonominė analizė, kad būtų atskleistas techninis ir ekonominis
besivystančių sprendimų tinkamumas.
1-a lentelė. Įvairių mikroplastiko šalinimo technologijų ir metodų palyginimas (pagrįsta Padervand ir
kt. 2019, Zhang ir kt. 2021).
Metodas

MP šalinimo Pastabos
efektyvumas
(%)

Pasirinktos nuorodos

Smėlio filtravimas

74–97

Talvitie ir kt. (2017a),
Bayo ir kt. (2020),
Pankkonen (2020)

Paprastas procesas, mažos išlaidos
Efektyvumas šalinant smulkias MP
daleles neaiškus

Diskinis filtravimas

40–99

Pakankamai žemos energijos
sąnaudos

Talvitie ir kt. (2017a),
Simon ir kt. (2019)

Užsikiša filtravimo audinys
Membraniniai
bioreaktoriai

Iki 100

Pasiektas labai aukštas MP šalinimo
efektyvumas, sukaupiamos aukštos
kokybės nuotekos, didelė tūrinė
apkrova, maža dumblo išeiga ->
sumažinamos dumblo šalinimo
išlaidos

Talvitie ir kt. (2017a),
Lares ir kt. (2018),
Bayo ir kt. (2020),
Baresel ir kt. (2019)

Membranos tarša, didelės energijos
sąnaudos
Įprastinis
aktyvusis dumblas

91–98

Patvarus, praktiškas, lankstus, šalina
didelę įtekančių koncentracijų
įvairovę

Lares ir kt. (2018),
Baresel ir kt. (2019)

Ilgas laikymo laikas, didelės energijos
bei dumblo šalinimo išlaidos
Dinamiškos
membranos

ND

Mažos išlaidos, lengvas valymas,
mažos energijos sąnaudos

Li ir kt. (2018)

Išbandyta tik šalinant mikrodaleles
Koaguliacija

17–99

Tinka šalinant smulkų MP,
nesudėtingi mechaniniai prietaisai,
žemos energijos sąnaudos
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Ma ir kt. (2019a,b),
Rajala ir kt. (2020)

Reikalingas didelis chemikalų kiekis,
didelis dumblo kiekis
Elektrokoaguliacija 99

Tinka smulkaus MP šalinimui, mažos
energijos sąnaudos, praktiška,
lankstus automatizavimui,
nereikalingi cheminiai koaguliantai,
mažiau dumblo

Perren ir kt. (2018)

Dažnai reikia keisti anodus, katodo
pasyvavimas
Zolio gelio
aglomeracija

99

Alternatyva tradiciniams
flokuliantams

Herborg ir kt. (2018),
Sturm ir kt. (2021)

Šalinimo efektyvumas labai priklauso
nuo cheminės MP dalelių paviršiaus
kompozicijos
Bioaglomeracija
(bioflokuliacija)

50–80

Bioflokuliantai gamina mikrobai ir
medūzos
Žinomi tik stendinio mastelio
rezultatai
Naudojami lietaus nuotekoms valyti

Cunha ir kt. (2020),
Li ir kt.. (2021),
Lengar ir kt. (2021)

Sulaikymo
tvenkiniai

85

Bioretencijos
sistemos

70–84

Lietaus nuotekoms valyti

Smyth ir kt. (2021),
Lange ir kt. (2021)

Fitofiltravimas
(augalais pagrįsta
akumuliacija)

ND

Tyrimų duomenys riboti

Ebene ir kt.. (2019),
Masiá ir kt.. (2020)

Riboti MP valymo efektyvumo
duomenys
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Borg Olesen ir kt.
(2019)

9. MP matricų, sukurtų pašalinimo procesais, galutinio
šalinimo ir apdorojimo alternatyvos
Aukščiau apžvelgtuose įvairių MP šalinimo iš nuotekų ir lietaus nuotekų technologijų ir metodų
tyrimuose konkretūs MP praturtintų matricų apdorojimo metodai nebuvo aptarti. Šios medžiagos
apima nuotekų dumblą, tvenkinių nuosėdas, smėlį, augalų biomasę ir membraninio filtravimo
retentatus. Šiame skyriuje aptariamos galimos šių medžiagų galutinio šalinimo arba apdorojimo
galimybės.

9.1.

Nuotekų dumblo valymas ir panaudojimas

Nuotekų dumble yra organinių medžiagų ir maistinių medžiagų (N, P, K), kurios pagerina dirvožemio
struktūrą ir maistinių medžiagų kiekį, todėl jis dažniausiai naudojamas kaip biokietas dirvožemio
pakaitalas kuriant žemės ūkį ar kraštovaizdį. Nuotekų dumblo direktyva (86/278/EEC) skatina nuotekų
dumblo naudojimą žemės ūkyje, bet taip pat reglamentuoja jo naudojimą siekiant užkirsti kelią
žalingam poveikiui dėl mikrobiologinės ar cheminės taršos. 1986 m. įsigaliojus direktyvai, vyko mokslo
pažanga ir technologijų plėtra. Taigi direktyva šiuo metu peržiūrima (EC 2021).
Nuotekų dumblo tinkamumas dirvožemio pakeitimui pagerinamas naudojant tokius apdorojimo
metodus kaip kalkių stabilizavimas, anaerobinis pūdymas, kompostavimas ir terminis džiovinimas,
kurie nesumažina MP koncentracijos dumble. Mahon ir kt. (2017) parodė, kad maždaug 99% MP gali
išlikti dumble net po kelių apdorojimo etapų, tokių kaip kalkių stabilizavimas arba anaerobinis
skaidymas.
Apdoroto nuotekų dumblo naudojimo praktika įvairiose šalyse skiriasi. Rolsky ir kt. (2020) pranešė
apie šalinimo alternatyvas dvylikai šalių (8 pav.). Biokietųjų medžiagų (apdoroto nuotekų dumblo)
naudojimas žemės ūkyje buvo įprastas Norvegijoje (82 %), Airijoje (63%), JAV (55%), Kinijoje (45%),
Kanadoje (43%), Vokietijoje (38%), Švedijoje (36%) ir Škotijoje (24%). Naudojimas kaip
dirvožemis/kompostas kraštovaizdžiui buvo įprastas Suomijoje (89%), Škotijoje (40%), Švedijoje (27%)
ir Italijoje (26%). Nyderlanduose beveik visos biokietosios medžiagos (99%) buvo sudegintos, o tai
buvo įprasta ir Pietų Korėjoje (55%), Kanadoje (47%) ir Škotijoje (35%). Daugelyje šalių buvo
naudojamas ir atliekų užkasimas žemėje.
Nuotekų dumble MP koncentracija yra didelė dėl efektyvaus MP pašalinimo nuotekų valymo metu.
Tačiau dabartinių biologinių kietųjų medžiagų apdorojimo metodų nepakanka MP skaidymui. Kita
vertus, to nereikalauja teisės aktai. Lyginant komposto standartus Europoje, Amerikoje ir
Australazijoje, yra reikalaujama, kad plastikai >2 mm sudarytų <0,5% komposto svorio sausoje masėje
(Ruggero ir kt., 2020). Be to, plastiko gabalai, kurie praeina per 2 mm tinklelį, yra prilyginami
kompostui, kai kuriose šalyse riba yra 10–15 mm (pvz., Ispanijoje ir Naujojoje Zelandijoje), o kai kuriose
kitose Europos šalyse ir JAV plastikas reikalavimuose nėra minimas priemaišų patikrinimui.
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8 pav. Pateikti duomenys apie nuotekų dumblo naudojimą įvairiose šalyse (Duomenys pagrįsti Rolsky
ir kt. 2020).
MP likimas dirvoje nėra gerai suprantamas. Tyrimai parodė, kad MP dalelės buvo identifikuojamos
dirvožemio stulpelyje praėjus 15 metų po pradinio panaudojimo, taip pat buvo manoma, kad jos gali
išlikti iki 100 metų dėl sumažėjusios šviesos ir deguonies kiekio, o tai yra sąlygos, kurių didesnis kiekis
paprastai yra susijęs su MP skaidymu (Zubris ir Richards 2005, Ward ir kt. 2019). Be to, Nizzetto ir kt.
(2016) nustatė, kad tik 16–38% MP, patekusių į dirvą naudojant dirvožemį, liks dirvožemyje, o
dauguma MP galiausiai migruos iš dirvožemio į vandens telkinius. Be plastiko polimerų, MP dalelių
paviršiuje yra sunkiųjų metalų, organinių teršalų ir antibiotikų (9 pav.). Taigi, ilgalaikis dumblo
naudojimas žemėje gali sukelti MP ir kitų teršalų, kuriuos jie neša, kaupimąsi žemės ūkio paskirties
dirvožemyje, migraciją į požeminį vandenį, fitotoksiškumą ir dirvožemio kokybės pablogėjimą (Zubris
ir Richards 2005).
Mūsų žiniomis, nuotekų dumblo deginimas aukštoje temperatūroje kol kas yra vienintelis valymo
būdas, kuris efektyviai skaido MP ir nekelia tolesnio MP išplitimo į aplinką pavojaus. Tačiau yra kuriami
kiti nuotekų dumblo apdorojimo metodai, kurie galėtų išlaikyti organines medžiagas ir maistines
medžiagas, skirtas naudoti žemėje. Vienas iš sprendimų yra pagerinti MP pašalinimą NVĮ riebalų
šalinimo etape ir atskirai apdoroti riebalus, kad į atliekų dumblą nepatektų daug MP (Sun ir kt., 2019).
Kita vertus, pirolizės metodai, įskaitant terminę pirolizę, katalizinę pirolizę ir pirolizę mikrobangų
pagalba, gali suskaidyti ilgos grandinės polimerus į oligomerus. Iki šiol šis metodas buvo taikomas tik
makroplastinių atliekų apdorojimui. Tačiau naujausia pirolizės su biomase plėtra gali būti sprendimas,
kaip apdoroti nuotekų dumblą, kuriame yra MP (Sun ir kt., 2019).
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9 pav. Pavojus aplinkai papildant dirvožemį MP praturtintu nuotekų dumblu (Gao ir kt. 2020)

9.2.

Išskirtų MP arba MP praturtintų medžiagų apdorojimas

Dauguma MP pašalinimo tyrimų yra skirti NVĮ, kur dauguma MP patenka į nuotekų dumblą. Tačiau
lietaus nuotekose taip pat yra daug MP, todėl yra kuriami įvairūs filtravimo metodai. Priklausomai nuo
filtravimo metodo, MP koncentruojasi filtro matricoje, pavyzdžiui, smėlyje arba bioanglyje, arba
diskinių ir membraninių filtrų dumblo sluoksnyje. Apžvelgtoje literatūroje, kurioje daugiausia dėmesio
skiriama įvairių technologijų MP pašalinimo efektyvumui, nėra duomenų apie filtrų medžiagos
regeneravimą ar šalinimą ir filtro sluoksnio apdorojimą. Tačiau galutinio šalinimo metodai yra labai
svarbūs siekiant išvengti MP pakartotinio patekimo į aplinką, todėl reikėtų į tai atsižvelgti kuriant
naujus metodus. Kai kurie siūlomi galutinio šalinimo būdai yra deginimas, anaerobinis skaidymas,
termolizė ir (arba) pirolizė ir cheminis perdirbimas (Zhang ir kt., 2021).
Zhang ir kt. (2021) taip pat siūlo, kad tankio atskyrimas, kuris šiuo metu naudojamas tik mėginių
analizei, galėtų būti naudojamas kaip valymo metodas MP atskirti nuo kietųjų matricų. Tankio
atskyrimas pagrįstas tankio skirtumais tarp MP ir supančios aplinkos. Nepaisant didelių skirtumų,
įprasto plastiko tankis yra 0,90-1,45 g/cm3, o kietų matricų, tokių kaip dirvožemis ir nuosėdos, tankis
yra iki 2,65/cm3, t. y. daug didesnis nei plastiko (He ir kt., 2021). Sotieji druskos tirpalai paprastai
naudojami kaip ekstrahavimo tirpalas, kad MP patektų į supernatantą, o dirvožemis ar nuosėdos
nugrimztų į dugną. Šio proceso metu būtinos kitos priemonės, įskaitant aeravimą, maišymą ir
centrifugavimą, o tai gali labai palengvinti MP išskyrimą nuo kitų priemaišų (He ir kt., 2021). Didelės
apimties atveju MP pašalinimas tankio flotacijos būdu gali būti sustiprintas naudojant technologijas,
pasiskolintas iš mineralų inžinerijos, pvz., sija, hidrociklonas, purtymo stalas ir spiralinis latakas (Zhang
ir kt., 2021).
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10.

Išvados

Šioje apžvalgoje pristatomos esamos ir kuriamos MP šalinimo technologijos ir metodai, ypač iš miesto
vandens aplinkos. Pastaraisiais metais daugiausia buvo ištirta ir sukurta fizinių, cheminių ir biologinių
MP šalinimo technologijų ir metodų, skirtų nuotekoms. Filtravimo technologijos apima smėlio ir
diskinius filtrus, biofiltrus, membraninius bioreaktorius ir ultrafiltravimo metodus. Koaguliacija ir
flokuliacija, elektrokoaguliacija ir zolio gelio sukelta aglomeracija yra cheminiai metodai, skirti tirti MP
pašalinimą. Apžvalgoje taip pat aptariami metodai, pagrįsti mikroorganizmų, jūrų organizmų ir augalų
veikla.
Pastaraisiais metais vis labiau tiriamos įvairių valymo procesų, naudojamų NVĮ, galimybės pašalinti MP
iš nuotekų. Akivaizdu, kad šiuolaikinės antrinės ar tretinės NVĮ efektyviai pašalina MP iš nuotekų nors
valymo procesai nėra specialiai sukurti MP šalinimui. Tačiau, kadangi per NVĮ nuteka didžiuliai kiekiai
nuotekų, vis dar nemaži MP kiekiai nuotekose transportuojami į vandens telkinius, pvz., į Baltijos jūrą.
Todėl nuotekų valymo procesus reikia toliau optimizuoti, kad būtų veiksmingiau išlaikytos MP,
nepakenkiant kitiems vandens valymo tikslams. Kita vertus, dabartinės nuotekų valymo technologijos
ir metodai pakeičiami naujoviškomis technologijomis, kad geriau atitiktų griežtus išvalytų vandenų
reikalavimus, kartu efektyviai pašalindamos MP. Membraninis bioreaktorius yra tokios technologijos
pavyzdys, pasižymintis didesniu organinių teršalų ir MP pašalinimo greičiu nei įprastinio aktyviojo
dumblo procese.
Dauguma lietaus nuotekų patenka į vandens aplinką neapdorotos arba tik iš dalies išvalytos. Tik
neseniai buvo visiškai pripažintos MP apkrovos lietaus nuotekose ir ypač atskleidžiami dideli srauto
MP kiekiai kelių nuotekose. Norint pašalinti MP iš lietaus nuotekų, paprastai reikalingi sprendimai,
sukurti specialiai lietaus nuotekų valymui. Šie metodai turėtų būti pritaikomi vietoje, ekonomiškai
efektyvūs ir su minimaliu valdymo poreikiu. Pastaruoju metu lietaus nuotekų MP sulaikymas buvo
tiriamas, daugiausia dėmesio skiriant sedimentacijos tvenkiniams, filtravimo ir bioretencijos
sistemoms. Vis dar reikalingos naujos ir novatoriškos MP šalinimo technologijos ir metodai, tinkami
ypač lietaus nuotekoms, įskaitant mieste tirpstantį sniegą, ir šių metodų MP šalinimo efektyvumas
turėtų būti įrodytas bandomaisiais tyrimais. Be to, šių naujų technologijų ir metodų technologinėekonominė analizė ir GCĮ, palyginti su esamomis technologijomis, yra būtini norint įvertinti techninį ir
ekonominį įgyvendinamumą bei vystomų procesų poveikį aplinkai.
MP charakteristikos, įskaitant dydį, formą ir paviršiaus savybes, gali reikšmingai paveikti MP dalelių
elgseną įvairiose MP šalinimo technologijose, taigi ir nulemti pašalinimo efektyvumą. Standartizuoti
MP mėginių ėmimo, mėginių paruošimo ir analizės metodai, tinkantys įvairiems MP tipams, pvz.,
padangų ir kelio nusidėvėjimo dalelėms yra labai svarbūs. Norint įvertinti ir palyginti MP pašalinimo
technologijas ir jų efektyvumą, MP koncentracijos turėtų būti pagrįstos MP mase, be MP dalelių
skaičiaus.
Galiausiai, reikia skubiai ištirti ir sukurti tvarius ir ekonomiškus metodus, skirtus apdoroti MP matricas
(nuotekų dumblas, tvenkinių nuosėdos, smėlis, augalų biomasė, membranos retentatas), sukurtas
naudojant MP sulaikymo procesus, kad būtų išvengta vien MP ir jų kaitos poveikio iš vienos aplinkos
srities į kitą.
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