
Jūras teršiančios šiukšlės yra
vienas didžiausių mūsų laikų
aplinkosaugos iššūkių, o
plastikas yra viena iš labiausiai
paplitusių šiukšlių rūšių jūroje.
Mikroplastikai yra mažesnės
nei 5 mm plastiko dalelės.

KAS YRA
MIKROPLASTIKAI?

Kas yra atsakingas už išmetamųjų teršalų kontrolę?
Skalbimo metu iš tekstilės išskiriamas mikroplastikas buvo
pripažintas kaip didelis mikroplastikų šaltinis nuotekų valymo
įrenginiuose. Egzistuoja tam tikros mažinimo priemonės,
kurias galima pritaikyti skalbimo mašinoje ir toliau nuotekų
valymo įrenginiuose. Taip pat yra prevencinių priemonių,
kurių galima imtis prieš skalbiant drabužius, pavyzdžiui,
pakeisti mezgimo techniką, vartojimą ir skalbimo įpročius. 
 Todėl yra daug skirtingų veiksnių, kurie turi įtakos skalbinių
išmetamiems mikroplastikams. 

MIKROPLASTIKO
IŠMETIMAS IŠ
SKALBINIŲ
Magistro baigiamasis darbas, atliktas Linkopingo
universitete



Apie tyrimą
Šis tyrimas yra magistro
baigiamasis darbas atliktas
Linköpingo universiteto
(Švedija) Vadybos ir inžinerijos
katedroje, bendradarbiaujant su
įmonėmis „Mimbly AB“ ir
„Sweden Water Research“.
Nustatyta, kad tekstilės gaminių
mikroplastiko išmetimą gali
paveikti dizaineriai, tekstilės
gamintojai, mažmenininkai,
vartotojai, skalbimo mašinų
gamintojai, pramoninės
skalbyklos, filtrai ir nuotekų
valymo įrenginiai. Buvo
vykdomos apklausos su
aukščiau paminėtų profesijų
atstovais, kuriose jie išreiškė
nuomonę apie tai, kaip galėtų
kontroliuoti išmetamų teršalų
kiekį ir kokios problemos gali
iškilti imantis tam tikrų veiksmų.

Išvados
Didžioji dalis apklaustųjų mano,
kad didžiausia atsakomybė dėl
šios problemos atitenka
dizaineriams, nes būtent jie
išleidžia drabužius į rinką.
Organizacijos tvarumas buvo
dažniausia mikroplastiko
mažinimo įgyvendinimo
priemonė. Tačiau,
organizacijoms tai tapo labiau
kliūtimi, nei išeitimi, nes
daugumai trūko žinių ir reikiamų
priemonių. Iš visų apklaustųjų 
 problemai išspręsti labiausiai
pasiruošę buvo dizaineriai, nes
jie turėjo daugiausiai priemonių
ir žinojo, kaip galėtų spręsti
problemą. 

FANPLESSTIC-SEA

Šis informacinis biuletenis buvo sukurtas „FanpLESStic-sea“ projekto metu, kurio tikslas-
užkirsti kelią ir sumažinti mikroplastiko taršą vandenyje ir Baltijos jūroje.

Projekto laikotarpis: nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn.
Bendras projekto biudžetas: 3 mln. eurų
Partneriai: SALT, GIWK, ECAT, Gdanskie Wody, Aalborg University, Luke, Helcom, Latvijas
hidroekologijas institüts, Šiaulių PPAR, Luleå tekniska universitet, Sweden Water Research
Skaitykite daugiau: www.fanplessticsea.com
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