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FanpLESStic-sea
Mērķis identificēt mikroplastmasas avotus un tos samazināt pirms nokļūšanas
Baltijas jūrā
Sagaidāmie rezultāti:
1. Baltijas jūras mikroplastmasas plūsmas modeļreģions ar mikroplastmasas
pārvietošanās ceļiem;
2. Izstrādātas jaunas tehnoloģijas līdz pilotprojekta posmam:
- mikroplastmasas atdalīšana no notekūdeņiem municipālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
(atsevišķs attīrīšanas posms);
- mikroplastmasas izdalīšanai no lietusūdens;
- mikro-(makor-)plastmasas atdalīšanai no sniega un sniega kušanas ūdeņiem

3. Uzlabota sabiedrības izpratne par mikoplastmas piesārņojuma aktualitāti.

Pārskats par pašreizējo politiku un pētniecību
mikroplastmasas jomā, kā arī kopsavilkums politikas
veidotājiem
Un saistītais video

?

https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/fanplesstic-sea/

Mikroplastmasas plūsmas noteikšana Baltijas jūras reģionā (un ārpus)
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Izstrādātas jaunas tehnoloģijas līdz pilotprojekta posmam 1.
Gdaņska, Polija
(GIWK) - notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas
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Izstrādātas jaunas tehnoloģijas līdz pilotprojekta posmam 2.
Gdaņska, Polija (GW) – lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas

• Lai paplašinātu mērīšanas sistēmu pilota stacijā Gdaņskas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
un pievienotu vēl vienu mērīšanas staciju ar zondēm, kas tiktu uzstādītas pirms esošās
pilotstacijas, kā arī lai noskaidrotu cik daudz mikroplastmasas satur lietusūdeņi un lai
potenciālu tās savākšanai
• Intensīvas lietus ūdens plūsmas laikā lieko ūdeni novirza, apejot esošo mērīšanas staciju
• Papildu stacija
automātiski izmērīs visa
kolektorā plūstošā lietus
ūdens kvalitāti, tāpēc
sniegs pilnīgu
priekšstatu par lietus
ūdens kvalitāti, kas plūst
uz Baltijas jūru.

Izstrādātas jaunas tehnoloģijas līdz pilotprojekta posmam 3.
Somijas Vides institūts izstrādāja pilotprojektu sniega kušanas
ūdeņu attīrīšanai no mikroplastmasas
 par pamatu tika ņemta Kouvola pilsētas sabiedrības iniciatīva
 pilsētā izveidoti niedru filtri, kas iepriekš tika testēti ar mērķi
samazināt suspendētās vielas un barības vielas; rezultāti bija
daudzsološi, ņemot vērā to vieglo atkārtojamību un izmaksu
efektivitāti
 tāpēc FanpLESStic projektā tika izvēlēta testēt niedru filtru
efektivitāti sniega kušanas ūdeņu attīrīšanai no mikroplastmasas

Noplūdes vieta

Dīķis

Sniega uzglabāšanas vieta

 Sniega paraugi ievākti marta sākumā
 Paraugi mikropalstmasas analīzēm
ievākti aprīlī un maijā, 2021
 Sedimentu paraugi no dīķa tik ievākti
vasaras sākumā

Izstrādātas jaunas tehnoloģijas līdz pilotprojekta posmam 4.
Somijas Vides institūts sadarbībā ar uzņēmumu Clewat un
Helsinku pilsētu izstrādāja un testēja iespēju mikroplastmasas
samāzināšanai no sniega
 Pilotprojekta idejas pamatā ir problēma Helsinkos, kur sniegs no
ielu tīrīšanas ziemas laikā tiek utilizēts to izgāžot Baltijas jūrā
 Tā kā sniegs no ielām ir piesārņots arī ar plastmasas un cita veida
atkritumiem, ko identificējusi arī Helsinku pilsēta
 Šis pilotprojekts koncentrējās uz sekundārās mikroplastmasas
samazināšanu, kas varētu rasties Baltijas jūrā no lielāka izmēra
plastmasas daļiņām.

• Ūdens plūsmas spēks un ūdens temperatūra tiek
izmantota, lai izkausētu sniegu
• Vai, ja ūdens temperatūrā ir pārāk zema, tiek izmantots
kondensācijas ūdens no tuvējās elektrostacijas

• Iekārtas iekšpusē ir rupjš filtrs
makrolastmasas savākšanai
• Sniegu un ūdeni, kas iet cauri procesam,
pēc tam filtrē ar auduma maisu ar poru
izmēru 500 µm
• Šajā izmēģinājuma testā izkusušais ūdens
tiek novadīts līdz ūdens baseinam, kas ved
tālāk uz Vantaa upi un visbeidzot līdz
Baltijas jūrai.
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