
 

Tittel på innlegg/ poster Mikroplastforurensing i akvatisk miljø 

Foredragsholder Andy Booth 

Institusjon SINTEF Ocean 

Medforfattere Iurgi Salaverria, Stephan Kubowicz, Lisbet Sørensen, 
Kjell Olafsen, Susie Jahren, Dag Altin, Issam Yousef, 
Rebecca Johanssen, Shannon Sait, Torbjørn Nguyen, 
Dina Rogstad, Fuad Karimov, Martin Wagner 

Prosjekttittel Evaluating the fate, effects and mitigation measures 
for microplastic fibre pollution in aquatic 
environments (MICROFIBRE) 

Prosjektleder Andy Booth 

Prosjektnummer i Forskningsrådet 268404 

Program/ finansieringskilde MARINFORSK 

Tema:   1. Marine økosystemer (ØKOSYSTEM) X  
2. Forurensing og annen økosystempåvirkning (PÅVIRKNING) X  

Sammendrag:  
Blant mikroplast som er funnet i vannsøylen og sedimenter, ser det ut til at det er mikroplastfibre 
(MPF) som er mest dominant. En stor kilde til denne forurensingen er fra syntetiske tekstiler, 
hovedsakelig av polyester (PES), polyakryl (PAC) og polyamid/nylon (PA). Et syntetisk plagg er vist å 
kunne avgi over 1900 fibre per vask, i en vanlig husholdningsvaskemaskin. Målet med MICROFIBRE-
prosjektet er å forstå skjebnen til, og eventuelle giftige egenskaper av, MPF i en rekke forskjellige 
akvatiske miljø, og å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for tekstilindustrien for å begrense 
miljøkonsekvenser. En oversikt over prosjektet, med fokus på hovedaktiviteter og resultater så langt, 
vil bli gitt. 
 

Prosjektet har utviklet metoder for oppsamling og kvantifisering av MPF som slippes ut av 
husholdningsvaskemaskiner. Metodikken har blitt brukt for å evaluere omfanget av MPF-røyting fra 
ulike tekstiler, og hvordan dette påvirkes av fysiske og kjemiske egenskaper. Metodikken har også blitt 
anvendt på en tekstilfabrikk i Taiwan, noe som tillater en direkte sammenligning mellom utslippsrater 
av MPF fra en industriell punktkilde og husholdninger. 
 

Degraderingsstudier har fokusert på (i) utvikling av laboratorieteknikker for å studere akselerert 
miljødegradering av MPF, (ii) effekten av polymertype, innhold av additiver og miljøparametere 
(temperatur, salinitet) på degradering av MPF, og (iii) bruk av akselerert degradering for å generere 
'forvitrede' MPF som referansematerialer. Effekten av UV-stråling og mekanisk degradering på MPF i 
akvatisk miljø blir studert. Utlekking av additiver fra MPF og påfølgende UV-degradering av disse blir 
også studert. Preliminære data fra disse forsøkene vil bli presentert. Den akselerte 
forvitringsmetodikken har fokusert på hydrolytisk degradering under ulik temperatur- og pH-forhold. 
Det har blitt vist at PES-fibre er spesielt stabile, uten synlig degradering etter en måned ved 75 °C i 
nøytral pH. Rask hydrolyse ble kun oppnådd ved ekstreme forhold (90 °C og pH 14). 
 

MICROFIBRE-prosjektet studerer også opptak, akkumulering, utskillelse og mulig giftighet av MPF, og 
hvordan dette påvirkes av fysiske (lengde) og kjemiske (polymertype og additiv-innhold) egenskaper. 
Effekter på arter fra tre ulike trofiske nivåer, representative for ulike akvatiske miljøer (ferskvann, 
marint, temperert og polart miljø) blir studert. Interaksjon mellom MPF og persistente organiske 
forbindelser ('POP') er et viktig forskningstema for øyeblikket. I dette prosjektet utfører vi en detaljert 
vurdering av parametere som påvirker sorpsjon av 'POP' til MPF med ulike fysiske og kjemiske 
egenskaper, og genererer adsorpsjonsisotermer som beskriver typen og graden av interaksjon. Videre 
er det utviklet en ny tilnærming for å studere biotilgjengelighet og giftighet av MPF-bundet 'POP'-
fraksjon på akvatiske organismer. Preliminære resultater fra disse forsøkene vil også presenteres.  

 


