
ZÁCHYT MIKROČÁSTIC POLYETYLENU 
NA POLYSTYRENOVÉ NANOVLÁKENNÉ
MEMBRÁNĚ A NÁSLEDNÉ BIOINTERAKCE

• Mikroplasty a nanoplasty jsou malé čás3ce plastů přítomné ve vodě
a životním prostředí s charakteris3ckým rozměrem měnším
než 1 mm

• Polyetylen je jedním z nejvíce zastoupených mikroplastů v českých
i světových vodách

• Biodegradace a mikrofiltrace jsou technologie, které jsou důležité
v boji se znečištěním mikroplasty
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Tato práce byla podpořena z projektu Studentské grantové soutěže (SGS) na Technické univerzitě v Liberci v roce 2021.

Ověřit efek+vitu nanovlákenné membrány pro záchyt mikročás+c 
polyetylenu
• 3 typy mikročás3c polyetylenu
• Nanovlákenná mikrofiltrační polystyrenová
Výběr vhodné bakteriální kultury pro biodegradaci PE
• Porovnání s ak3vovaným kalem – sediment a supernatant
• 3 typy mikročás3c polyetylenu
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Mikrofiltrace – 3 typy mikročás3c, nanovlákenná membrána
• LDPE mikrokuličky (1–4 μm), namleté HDPE mikročás3ce

z granulátu (20–200 μm), namleté HDPE mikročás3ce z komerční
jogurtové lahve (20–200 μm), 

• PS nanovlákenná membrána (vlákna se středním průměrem
500 nm)

Biodegradace – 3 typy mikroplastů, 3 typy biodegradačního prostředí
• LDPE mikrokuličky (1–4 μm), namleté HDPE 

mikročás3ce z granulátu (20–200 μm), namleté HDPE 
mikročásitce z komerční jogurtové lahve (20–200 μm)

• Rhodococcus rhodochrous ATCC 29672 v solném mediu (MSM), 
sediment a supernatant z ak3vovaného kalu

SEM anaýza – účinnost mikrofiltrace
Epifluorescenční mikroskopie – tvorba biofilmu

VÝSLEDKY
Mikrofiltrace – SEM analýza

• Všechny vzorky PE mikročás3c byly 100% zachyceny na PS mikroflitrační
nanovlákenné membráně

• LDPE mikrokuličky koagulují a formují klastry
• Namleté HDPE mikročás3ce mají široký rozsah velikos3 a ostré hrany

FIG 1: LDPE mikrokuličky 
zachyceny na PS 

nanovlákenné membráně

FIG 2: HDPE mikročásGce 
z jogurtové lahve zachyceny 

na PS nanovláknech

FIG 3: HDPE mikročásGce 
z jogurtové lahve zachyceny 

na PS nanovláknech

Biointerakce – Epifluorescenční microskopie

FIG 4: Klastr LDPE mikrokuliček s 
adherovanými bakteriemi ze 

supernatantu akGvovaného kalu

FIG 5: Klastr LDPE mikrokuliček s 
adherovanými bakteriemi ze sedimentu 

akGvovaného kalu

FIG 6: HDPE mikročásGce z granulátu s 
adherovanými bakteriemi ze sedimentu

FIG 7: HDPE mikročásGce z granulátu s 
adherovanými bakteriemi R.rhodochrous

• Adheze bakterií na mikroplastech – tvorba biofilmu – byla potvrzena
ve všech vzorcích mikroplastů v každém biodegradačním prostředí
po 60 dnech

• Nebyla pozorována žádná změna ve struktuře mikroplastů po 60 dnech

1. ARTHUR, C a J BAKER, 2011. Proceedings of the Second Research Workshop on Microplas\c Debris
2. COLE et al., 2011. Microplas\cs as contaminants in the marine environment: A review. Marine Pollu>on Bulle>n
3. JAMIESON et al., 2019. Microplas\cs and synthe\c par\cles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth. 
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• Potvrdili jsme 100% efektivitu záchytu vybraných mikroplastů
na PS nanovlákenné membráně

• Tvorba biofilmu na mikroplastech byla potvrzena po 60 dnech ve všech
modelových roztocích

Znečištění vod mikroplasty a nanoplasty představuje rychle rostoucí
globální problém. Od 70. let minulého stoled roste produkce plastů
exponenciálně a spolu s dm roste také výskyt mikroplastů v životním
prostředí. Současné technologie používané v čis3čkách odpadních
vod nejsou efek3vní pro záchyt mikroplastů a nanoplastů. Naše práce
se zabývá dvěma technologiemi, které mohou přispět k řešení tohoto
problému – mikrofiltrací a biodegradací.


