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Zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia
do poboru mikroplastiku z akwenów 

Testy w zbiornikach lądowych  i  morskich 

ZMNIEJSZENIE STĘŻENIA
POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH

W ZBIORNIKACH WODNYCH

Na czym polega nasz projekt?

Utylizacja zebranych polimerów 

Zwrócenie uwagi na mało znany, lecz ważny
problem nagromadzenia się mikroplastiku 
w zbiornikach wodnych



Budowa urządzenia Testy
Badania zebranych

próbek
Utylizacja 

Etapy powstawania
Aquacollectora



Etapy powstawania
Aquacollectora

Wersja przystosowana
do wód płynących

Wersja przystosowana
do wód stojących



Działanie Aquacollectora

https://youtu.be/DuGlAqEpTOQ
 

Elektrownia składająca się
z panela

fotowoltaicznego,
napędza pompę wodną 

Układ filtrów zatrzymuje
mikroplastik na

wielowarstwowych układach
siatek o różnej przepustowości

Pompa wodna
przekierowuje pobraną

wodę do układu filtrów

Zużyte filtry są wymieniane, a
zatrzymany mikroplastik

poddawany jest utylizacji (piroliza) 

Lokalizację urządzenia można
śledzić za pomocą nadajnika
GPS, kompatybilnego z naszą

aplikacją mobilną

Jak działa nasze urządzenie?

https://youtu.be/DuGlAqEpTOQ


AQUACOLLECTOR - wersja
na wody stojące

panel fotowoltaiczny
napędzający pompę 

~ model: FTM-30W
~ napięcie: 12V
~ wymiary: 450mmx546mmx30mm

układ filtrów składający się z
ułożonych kaskadowo trzech siatek
tkanych nierdzewnych o
przepustowościach 0,026-1mm 

łańcuch splotowy utrzymujący
układ filtrów w toni wodnej

aluminiowa platforma z piankami
wypornościowymi i uchwytem na
panel fotowoltaiczny

pompa zwiększająca przepływ
wody

~ model: FOTTON FT11-16PV
~ moc: 16-30W
~ przepływ wody: 7-9 l/min
~ max. temp. pracy: 50 st.C



łańcuch splotowy
utrzymujący układ filtrów 
w toni wodnej

układ filtrów składający
się z ułożonych
kaskadowo trzech siatek
tkanych nierdzewnych 
o przepustowościach od
0,026 μm do 1mm

AQUACOLLECTOR - wersja na
statki i wody płynące

Przekrój komory z filtrami

Urządzenie ma możliwość
montażu na statkach 
i łodziach, za pomocą
dodatkowych łańcuchów 
i płaskownika z otworem.



Zastosowanie zebranych
tworzyw sztucznych

PIROLIZA

Pełne wykorzystanie
POTENCJAŁU pracy



   

Analiza SWOT 

S W
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-NISKI KOSZT JEDNOSTKOWY

-PROSTA OBSŁUGA

-SZEROKI ZAKRES APLIKACJI

-SIATKI SĄ ELEMENTEM
EKSPLOATACYJNYM

-WAGA NAJBARDZIEJ ROZBUDOWANEJ
WERSJI PROTOTYPU

- NOWY TEMAT

-TREND NA EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA I OCHRONĘ
ŚRODOWISKA 

-BRAK KOMERCYJNYCH URZĄDZEŃ -BRAK CHĘCI WŚRÓD CZĘŚCI
SPOŁECZEŃSTWA, ABY
INWESTOWAĆ W OCHRONĘ
ŚRODOWISKA

Wielkość rynku (liczba zbiorników wodnych typu jeziora, stawy hodowlane) 
Polska: ponad 10 000, świat 200 000 000 akwenów



Aquacollector ZEBRAŁ
MIKROPLASTIK w większości

zbiorników

Urządzenie jest w stanie zbierać
ok. 35 000 cząstek polimerów

na miesiąc - ok. 85 g

Siatki należy wymieniać co 3-6
tygodni, w zależności od stopnia

zanieczyszczenia zbiornika 

Jakie rodzaje mikroplastiku 
zbierano najczęściej? 

Są to akweny na terenie województw: 
pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
śląskie, lubelskie, podkarpackie 

Lokalizacja akwenów wodnych w
których zostały wykonane badania:

Wstępne wyniki badań

TESTY w ok. 40 akwenach



Dalszy rozwój projektu

KOLEJNE TESTY I BADANIA 

UDOSKONALANIE KONSTRUKCJI

ROZBUDOWA FUNKCJONALNOŚCI

OPRACOWANIE PROCESU UTYLIZACJI



REKOMENDACJA środowisk, związanych 
z klimatem oraz ochroną środowiska

Czy Aquacollector ma szanse
na szerokie zastosowanie?

Niezawodne rozwiązanie wychodzi 
naprzeciw POTRZEBOM ŚRODOWISKA

Naszą pracą ZAINTERESOWAŁY SIĘ liczne marki 
i organizacje, np. Polska Platforma Ochrony Wód 

POSZERZANIE ZASTOSOWANIA Aquacollectora -
np. jako narzędzie dodatkowych badań


