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POVZETEK
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ki se jih na centru poslužujejo, so: sortiranje, demontaža, mehansko biološka obdelava in pa kompostiranje
biološko razgradljivih odpadkov. Natančneje je opisan postopek pridelave trdega goriva (RDF), ki se
pridobiva iz mešanih komunalnih odpadkov in se kasneje uporablja kot gorivo v sežigalnici Anhovo. Vse
skupaj je podkrepljeno s praktičnim primerom in izračunom. Podrobneje so predstavljene tehnične
lastnosti posameznih segmentov proizvodnje, ki so potrebni za nemoteno obdelavo in pridelavo trdega
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ABSTRACT
The dissertation presents various techniques and methods of refuse collection at the KOCEROD regional
center. In the first part of the dissertation there is a presentation of statistics on the waste collected in
individual municipalities and public utilities in the Carinthia Region. The concept and the methods of
refuse collection are presented in the second part of this thesis. Next, there is a description of the procedure
of waste separation at home and the refuse collection at the assembly center and the ecological islands.
This dissertation is concerned with technologies for waste management at the Carinthia regional center for
waste management. The following techniques for waste treatment and recycling are used at this center:
waste separation, waste dismantling, mechanical biological treatment and composting biodegradable
waste. Also described in detail is the procedure of solid fuels production (RDF) from mixed household
waste later used as fuel in Anhovo incinerator. A practical example and a calculation are provided in
support of the given explanation. Next there is a detailed presentation of technical characteristics of the
individual production segments which are vital for unhindered treatment and production of solid fuels. A
practical example is provided which shows sieve analysis of alternative fuel from mixed household waste.
This was done in a laboratory at the Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana. By means
of sieve analysis it was possible to determine the granular composition of RDF which is a product made
in KOCEROD. The thesis shows and describes the problem which arises during the production. The
problem is about the entanglement of longer plastic and rubber foils, nets and cables which cripple the
sieve used for sorting the solid waste fraction. This problem causes delays in production and unnecessary
additional expenses. In the end an alternative solution is provided together with a practical example which
solves this problem.
Key words: household waste, nontoxic waste, technologies for waste management, regional center,
KOCEROD
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UVOD

Vse večji razmah potrošništva je doprinesel k temu, da moderna družba proizvede ogromne
količine dobrin, ki v veliki meri slej kot prej končajo kot odpadki. Pri tem močno izstopajo
razvite industrializirane države. Odpadki so posledica načina življenja človeka in so v določeni
meri obstajali že od prvih civilizacij dalje. Količina se je občutno začela dvigovati z začetkom
industrijske revolucije, še bolj občutno se je količina povečala v obdobju po drugi svetovni
vojni in se od tedaj le še eksponentno povečuje. Pomemben dejavnik pri tem je povečevanje
števila prebivalstva, kar posledično pomeni večjo porabo surovin, energentov, povečano
proizvodnjo in prodajo končnih produktov.
Industrijska revolucija je povzročila, da se je množično začelo ustvarjati izdelke iz novodobnih
materialov, ki slej ko prej končajo kot odpadki. Ti materiali imajo takšne lastnosti, da v naravi
razpadajo zelo počasi ali pa sploh ne razpadejo. K večanju količin odpadkov je botroval tudi
boljši življenjski standard. V dobi dvajsetega stoletja večinoma nastajajo predmeti za enkratno
uporabo, med tem ko so še naše babice in dedki določene predmete prenašali iz roda v rod.
V Sloveniji, se je količina odpadkov v zadnjih dvajsetih letih skoraj potrojila, zato je bilo
potrebno zagnati nov sistem, za učinkovito gospodarjenje z odpadki. Premiki so se začeli
dogajati, ko je Slovenija želela vstopiti v Evropsko unijo. Takrat se je pripravil program za
varstvo okolja, kateri je vseboval tudi uredbo o ločenem zbiranju in odlaganju odpadkov.
Leta 2012 so na območju Koroške v sklopu dvanajstih občin, ki so sodelovale pri ustanovitvi
in izgradnji zgradili Koroški center za ravnanje z odpadki (KOCEROD), ki skrbi za predelavo
in obdelavo odpadkov. Če prav to ni v navadi, se je vseh dvanajst občin (Občina Radlje ob
Dravi, Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Mislinja, Prevalje, Dravograd, Podvelka, Vuzenica,
Ribnica na Pohorju, Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec) o nastalem projektu
strinjalo. Gradnja takšnega zbiralnega centra je bila na tem območju še posebej pomembna, saj
se na tem območju živi približno 74.000 prebivalcev, ki letno proizvedejo okoli 28.000 ton
odpadkov. Projekt, v vrednosti približno 18 milijonov je bil delno financiran s pomočjo
evropskih sredstev (12 mio.), s pomočjo dvanajstih občin (4 mio.) in s strani države (2 mio.).
Namen izgradnje KOCEROD-a naj bi zagotavljal primerno ravnanje z odpadki, okolju nudil
zaščito pred strupenimi snovmi, obenem pa bi zagotavljal kakovostnejše življenje ljudi na tem
področju. (KOCEROD, 2015)
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Izgradnja kompleksa KOCEROD je potekala na dveh lokacijah v različnih koroških občinah.
Prva lokacija se nahaja v Mislinjski Dobravi v Mestni občini Slovenj Gradec. Na tem mestu bo
potekalo sortiranje, demontaža, biološka stabilizacija in kompostiranje ločeno zbranih bioloških
odpadkov. Drugi del kompleksa pa sestoji v občini Prevalje. Na tem mestu so zgradili
odlagališče, kamor se bo odvažalo in odlagalo odpadke, ki niso primerni za sekundarno
obdelavo.

Slika 1: Prikaz objektov za obdelavo odpadkov KOCEROD – Mislinjska Dobrava

V nadaljevanju naloge bom predstavil statistiko zbiranja in tehnologije obdelave odpadkov ter
biološko razgradnjo le-teh. Sam sem imel možnost, da sem na centru opravljal industrijsko
prakso, ki mi je omogočila, da sem lahko spoznal naprave, s katerimi operirajo v centru. Praksa
mi je omogočila vpogled v notranjost prostorov in naprav, ki so edinstvene na območju
Slovenije. Ko vstopiš v sam center, pred seboj zagledaš tri velike hale, ki so namenjene obdelavi
odpadkov. Okolica je zelo lepa in urejena, okoli objektov se nahaja zelenica, na sredini
kompleksa pa je celo ribnik. Prvi vtis ne da čutiti, da se nahajaš na centru za ravnanje z odpadki,
saj se odpadkov ne vidi, neprijetnih vonjav pa se sploh ne zazna.
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1.1

Namen in cilj naloge

Namen diplomske naloge je:
-

Predstaviti statistiko ravnanja s komunalnimi odpadki na področju koroške regije.

-

Vrste in način zbiranja komunalnih odpadkov.

-

Predstavitev in opis tehnologij, ki se uporabljajo za predelavo odpadkov na regijskem
centru KOCEROD.

Cilj diplomske naloge je:
-

Predstaviti alternativno rešitev, ki bi lahko zmanjšala obratovalni čas mehanske
obdelave odpadkov

-

Analizirati granulacijsko sestavo produkta mešanih komunalnih odpadkov, ki se
uporablja kot gorivo (RDF)

3
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STATISTIKA RAVNANJA Z ODPADKI V KOROŠKI REGIJI S
POUDARKOM NA MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

V tem poglavju bom predstavil statistiko zbranih komunalnih odpadkov, po odprtju Koroškega
regijskega centra za ravnanje z odpadki. Ti so v sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji iz
celotne Koroške pripeljani na enotno lokacijo, KOCEROD. Družbo KOCEROD je 24. 11. 2011
ustanovilo 12 občin Koroške regije v ta namen, da bi namesto javnih komunalnih podjetij
poskrbelo za predelavo komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in drugih odloženih odpadkov.
V okviru projekta KOCEROD se je s strani občinskega financira in evropskih sredstev na dveh
različnih lokacijah zgradila vsa potrebna infrastruktura, ki se potrebuje za predelavo odpadkov.
Prva lokacija se nahaja na območju Mislinjske Dobrave, kjer je postavljena sortirnica,
demontaža, MBO in kompostarna. Druga lokacija ''Zmes'' pa se nahaja v Prevaljah, kamor se
odlaga ostanek odpadkov po obdelavi. (KOCEROD, 2015)
Aprila leta 2013 je koroški regijski center za ravnanje z odpadki na lokaciji v Mislinjski Dobravi
uspešno zaključil poskusno obratovanje. Od takrat naprej, je potekala nemotena predelava
odpadkov. V tem letu, si je podjetje zadalo tudi cilj o količini predelanih komunalnih odpadkov,
katerega mu je na koncu tudi uspelo doseči.
Odpadki se v center dovažajo preko javnih komunalnih podjetij, ki so razkropljena po celotnem
območju Koroške. Nekatera med njimi skrbijo za odvoz odpadkov iz manjših občin, saj so
nekatere premajhne, da bi za to skrbele same.
JKP Slovenj Gradec, skrbi za odvoz odpadkov iz občin:
-

Slovenj Gradec,

-

Mislinja.

JKP LOG, skrbi za odvoz odpadkov iz občin:
-

Ravne na Koroškem,

-

Prevalje,

-

Mežica,

-

Črna na Koroškem.
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JKP Radlje ob Dravi skrbi za odvoz odpadkov iz občin:
-

Radlje ob Dravi,

-

Podvelka,

-

Muta,

-

Vuzenica,

-

Ribnica na Pohorju.

JKP Dravograd skrbi za odvoz odpadkov iz občine:
-

Dravograd.

V nadaljevanju bom predstavil statistiko zbranih odpadkov, ki so jih zabeležili leta 2014 na
KOCEROD-u. Podatki se od občine od občine zelo razlikujejo. Evidenca količin zbranih
odpadkov za leto 2014 kaže, da se količine glede na preteklo obdobje bistveno ne spreminjajo.
V letu 2013 so gospodinjstva družbi KOCEROD predala 12.187 ton odpadkov, v katere so
vključeni mešani odpadki, suhi, kosovni in bio odpadek, leta 2014 pa so v centru izmerili rahlo
rast odpadkov, in sicer 12.717, kar znaša povečanje za cca. 4,2 % na preteklo leto. Na splošno
lahko ugotovimo, da se količina odpadkov bistveno ne spreminja več in da je kljub ločenemu
zbiranju ni pričakovati bistvenih odstopanj. V to količino se ne vključuje ločeno zbranih
odpadkov iz ekoloških otokov in zbirnih centrov, saj ta podatek ostaja tajen.
Posamezna komunalna podjetja na KOCEROD pripeljejo različne strukture komunalnih
odpadkov. Med tistimi, ki na center pripeljeta največje število ločenih komunalnih odpadkov
sta JKP Slovenj Gradec in JKP Dravograd, med tem ko je JKP LOG podjetje z najmanjšim
številom ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Razlike nastajajo zaradi različnih pristopov
zbiranja odpadkov na izvoru. Analiza je pokazala, da bi bilo pred obdelavo možno izločiti še
najmanj 30 % koristne frakcije, ki je bila s strani kosovnih in mešanih komunalnih odpadkov
že zavržena. Pri trendu ločevanja teh odpadkov se najbližje cilju nagibata JKP Slovenj Gradec
in JKP Dravograd, večje preglavice pa to povzroča JKP LOG in JKP Radlje ob Dravi. V spodnji
razpredelnici so prikazane količine zbranih komunalnih odpadkov po različnih komunalnih
podjetjih in občinah . odpadki se delijo na tiste, ki so zbrani s strani gospodinjstev in tiste, ki so
zbrani s strani storitvenih dejavnosti.
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Tabela 1: Prejem odpadkov v letu 2014 za posamezno JKP in občino (prejeti odpadki so v kg)
STORITVENE
DEJAVNOSTI

GOSPODINJSTVA

KOMUNALNO
PODJETJE
OBČINA

JKP Slovenj
Gradec

JKP LOG

JKP Radlje ob
Dravi

Strukturni
material zeleni
odrez
SKUPAJ
BIO po (JAVNE
STORITVENA VSE
posodah POVRŠINE) DEJAVNOST SKUPAJ

MKO suhi
po
posodah

MKO
mokri po
posodah

SLOVENJ
GRADEC

763.319

1.163.837

588.304

182.069

183.018

3.348.546

203.827

415.491

0

0

109.447

728.756

4.077.311

MISLINJA

190.830

407.959

147.076

15.832

50.122

811.819

50.957

103.873

0

0

29.973

184.803

996.662

SKUPAJ

954.149

2.039.796

735.380

197.900

233.140

4.160.355

245.789

519.364

0

0

139.420

913.568

5.073.933

RAVNE NA
KOROŠKEM

151.806 1.449.648

120.070

334.499

0

2.056.023

20.954

289.606

0

0

8.915

319.475

2.375.498

PREVALJE

123.953

753.365

76.277

148.146

0

1.101.741

14.987

107.581

0

0

22.743

145.311

1.247.062

61.475

463.193

51.669

98.923

0

675.260

7.414

72.389

0

0

8.654

88.457

763.663

42.584

MEŽICA
ČRNA NA
KOROŠKEM

KOSOVNI
ODVOZ

BIO po
posodah

KOSOVNI
ODVOZ

412.309

52.964

81.011

0

588.868

5.127

101.924

460

0

449

107.960

696.828

SKUPAJ

379.818 3.078.515

300.980

662.579

0

4.421.892

48.482

571.500

460

0

40.761

661.203

5.083.051

RADLJE OB
DRAVI

194.811

794.427

34.239

41.732

0

1.065.209

34.378

140.193

0

0

23.423

197.994

1.263.203

MUTA

114.374

351.906

20.115

31.848

0

518.243

17.090

52.584

0

0

17.876

87.550

605.793

PODVELKA

56.298

365.097

14.378

19.768

0

455.541

6.958

45.223

0

0

11.095

63.276

518.817

VIZENICA
RIBNICA NA
POHORJU

84.926

292.137

15.344

8.786

0

401.193

11.581

39.837

0

0

4.931

56.349

457.542

33.270

189.841

6.984

7.687

0

237.782

2.893

16.508

0

0

4.315

23.716

261.498

483.679 1.993.408

91.060

109.821

0

2.677.968

72.900

294.345

0

0

61.640

428.885

3.106.853

SKUPAJ

JKP
Dravograd

Strukturni
material zeleni
odrez
MKO
MKO
(zbirni
SKUPAJ
suhi po mokri po
center)
GOSPODINJSTVA posodah posodah

DRAVOGRAD

432.272

803.488

138.650

74.442

0

1.448.852

108.068

200.872

8.850

3.918

97.460

419.168

1.868.020

SKUPAJ

432.272

803.488

138.650

74.442

0

1.448.852

108.068

200.872

8.850

3.918

97.460

419.168

1.868.020

1.266.070 1.044.742

233.140

12.709.067

475.239 1.586.081

9.310

3.918

339.281

SKUPAJ

2.249.918 7.915.207

2.422.824 15.131.891

Vir: Kocerod d.o.o, 2015
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Tabela 2: Dejanska realizacija odpadkov po JKP 2014
mešani suhi odpadki v kg
mešani mokri odpadki v kg
kosovni odpadki v kg
BIO razgradljivi odpadki v kg
KOMUNALNO
PODJETJE
Gospodinjstva Pravni subjekt
Gospodinjstva Pravni subjekt
Gospodinjstva Pravni subjekt
Gospodinjstva Pravni subjekt
954.149
2.039.796
JKP Slovenj Gradec
245.789
519.364
735.380
0
431.040
139.420
JKP LOG
379.818
48.482
3.078.515
571.500
300.980
460
662.579
40.761
JKP Radlje od Dravi
483.679
72.900
1.993.408
294.345
91.060
0
109.821
61.640
JKP Dravograd
432.272
108.068
803.488
200.872
138.650
8.850
74.442
101.378
2.249.918
SKUPAJ (kg)

475.239
2.725.157

7.915.207

1.586.081

1.266.070

9.501.288

9.310
1.275.380

1.277.882

343.199
1.621.081

15.131.891

Graf 1: Količina realiziranih odpadkov po posameznih JKP
7

Vsako uspešno podjetje mora za dobro poslovanje imeti dobro izdelan poslovni načrt, zato ni
nič drugače pri KOCEROD-u. Leta 2014 so v centru na podlagi statističnih podatkov iz
prejšnjih let naredili okviren izračun prejetih odpadkov, tako da so lahko lažje operirali s
kapacitetami in številom zaposlenih. V spodnji razpredelnici so prikazani statistični podatki za
napovedano in realizirano obdelavo odpadkov.

Tabela 3: Napovedana in realizirana obdelava odpadkov za leto 2014
NAPOVEDI OBDELAVE 2014
VRSTA ODPADKA

Gospodinjstva v kg

REALIZACIJA OBDELAVE 2014

Pravni subjekti v kg

Gospodinjstva v kg

Pravni subjekti v kg

Mešani suhi odpadki

2.108.385

1.241.208

2.249.917

581.082

Mešani mokri odpadki

8.354.144

3.150.263

8.914.940

2.130.119

578.000

1.000

1.274.070

11.172

Biorazgradljivi odpadki

1.234.000

387.500

1.424.032

197.048

Odlaganje

3.304.615

895.385

2.998.640

656.280

15.579.144

5.675.356

16.861.599

3.575.701

Kosovno odpadki

SKUPAJ
SKUPAJ BREZ
ODLAGANJA

17.054.500

16.782.380

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Graf 2: Dejanska realizacija glede na napoved po strukturi obdelave odpadkov
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3

KONCEPT RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V
REGIJSKIH CENTRIH S POUDARKOM NA REGIJSKEM CENTRU
KOCEROD

V preteklosti se zbiranju in ločevanju komunalnih odpadkov ni posvečalo toliko pozornosti, kot
se mu posveča dandanes. Ljudje so ugotovili, da je potrebno skrbeti za naravo ter omogočiti
pravilno recikliranje in hrambo nevarnih odpadkov. Nekaj let nazaj se je po večini Slovenije z
odpadki ravnalo na enak način. Smeti so se s transportnimi vozili transportirale na deponije, te
pa so predstavljale rano v okolju. Na odlagališčih se je pripeljan material zasul z zemljo, ljudje
pa smo se obnašali, kot da je to edino pravilno ravnanje. Preostali, suhi material, pa se je dovažal
v sežigalnice.
Čas in tehnologija tečeta naprej, zato je bilo potrebno ukrepati tudi v tej smeri. V ta namen, so
se na območju celotne Slovenije začeli graditi številni regijski centri za ravnanje z komunalnimi
odpadki. Ti so ljudi spodbudili in prisilili k pravilnemu selekcioniranju odpadkov. Pred tem
smo že poznali zbirne otoke, kamor smo lahko odvažali papir, plastiko steklo in kovine. A
lestvica ja bila tokrat zastavljena višje. Vsem uporabnikom, ki so živeli v stanovanjskih hišah,
so zagotovili ločeno zbiranje odpadkov. Pred domove so uporabniki dobili tri smetnjake
različnih barv, v katere so morali selekcionirati odpadke po določenih predpisih. Enako se je
zgodilo tudi v blokovskih naseljih, le da so bili smetnjaki večji. V nadaljevanju bom predstavil,
kako se delijo skupine komunalnih odpadkov in kako je potrebno z njimi operirati. Vsi zbirni
centri po Sloveniji imajo podobne metode zbiranja odpadkov, zato ne preseneča, da je zbiranje
enako tudi v Koroškem centru za predelavo odpadkov. KOCEROD na svojem območju operira
z naslednjimi objekti, kot so: sortirnica, demontaža in MBO (mehanska biološka predelava) ter
s tem omogoča predelavo vseh vrst odpadkov. Cilj regijskega centra je:
-

zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov:

-

obdelava preostanka odpadkov,

-

vključevanje najmanj 55 % odpadkov v postopke pred odstranjevanjem,

-

zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov iz 24.000 ton/letno na 15.000
ton/letno,

-

povečanje količin ločeno zbranih frakcij s 1.800 ton/letno sedaj na 10.000 ton/leto.
(IEI, 2013)
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3.1

Način zbiranja gospodinjskih odpadkov

Vseh odpadkov ne moremo odvreči v isti koš, zato so v centrih uredili tri načine selekcioniranja,
ki omogoča lažjo nadaljnjo obdelavo:
-

1. način (gre za sistem ločevanja na suhe, mokre in biološko razgradljive odpadke. V to
rubriko spada tudi zbiranje biorazgradljivih odpadkov, ki naj bi jih vsako gospodinjstvo
zbiralo in kompostiralo posebej)

-

2. način (zbiranje odpadkov na zbirnih centrih, kamor mora posameznik sam pripeljati
odpadek)

-

3. način (zbiranje odpadkov na ekoloških otokih ali zbiralnice ločenih frakcij). (JKP
Slovenj Gradec, 2012)

3.1.1 Suhi, mokri in BIO odpadki
3.1.1.1 Suhi odpadki
Med suhe odpadke po uredbi sodijo:
-

PAPIR (revije, prospekti, knjige, časopisi, karton, katalogi, zvezki, tetrapak embalaža
in ostala papirna embalaža).

-

KOVINE (konzerve, ki jih je potrebno predhodno očistiti, prazne pločevinke vseh vrst
pijač in drugi majhni kovinski odpadki)

-

PLASTIKA (izpraznjene in očiščene plastične vrečke ter folije, čiste plastenke pijač in
živil, čiste plastenke čistil ter pralnih sredstev, ki niso nevarni okolju in drugi majhni
odpadki, katerih glavna sestavina je plastika). (JKP Slovenj Gradec, 2012)

3.1.1.2 Mokri odpadki
Med mokre odpadke sodijo:
-

UMAZANA EMBALAŽA (neočiščene konzerve, ovojni papir, v katerem se je
predhodno nahajala hrana, plastične ali kovinske tube, v katerih se še nahajajo ostanki
živil).

-

HIGIENSKI PRIPOMOČKI (vse vrste robčkov in papirnatih brisač, ki se med uporabo
umažejo, plenice, ki imajo enkratno uporabo, vate ali predmeti, ki so vatirani, itd...).
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-

DRUGI NENEVARNI GOSPODINJSKI ODPADKI (v to skupino sodijo nenevarni
komunalni odpadki, katerih uporaba ni primerna ne za reciklažo in niti za
kompostiranje).

V zabojnika za mokre komunalne odpadke lahko vržemo tudi iztrebke malih domačih živali,
olupke cirtrusov (limona, pomaranča. in pa kosti. (JKP Slovenj Gradec, 2012)

3.1.1.3 BIO odpadek
Med biološko razgradljive odpadke sodijo:
-

OSTANKI HRANE (odpadki iz sadja in zelenjava, jajčne lupine, usedlina, ki se pojavi
pri kuhanju kave, prehrambni izdelki, katerim je potekel rok uporabe in ostali ostanki
hrane).

-

ZELENI VRTNI ODPAD (ostanki ob rezanju drevja, pokošena trava, odpadlo listje,
odpadna zemlja, vse vrste rož, travnat plevel, stelja mali hišnih ljubljenčkov, pepel, ki
nastane pri kurjenju lesa). (JKP Slovenj Gradec, 2012)

3.1.2 Zbirni centri za odpadke
Zbirni center za odpadke je namenjen odlaganju odpadkov vsem fizičnim osebam. Gre za
ustrezno urejen in opremljen prostor, na katerega se lahko odlaga več vrst ločeno zbrani
odpadkov. Na tem mestu se odpadki začasno skladiščijo, dokler niso s strani regijskih centrov
odpeljani v predelavo. Na zbirnih centrih za odpadke je možno odlagati naslednje stvari:
-

papir in karton,

-

plastika,

-

steklo,

-

oblačila in tekstil,

-

odpadna električna in elektronska oprema,

-

kosovni odpadki,

-

avtomobilske gume,

-

manjše količine odpadkov, ki nastajajo pri gradnji,
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-

les,

-

jedilna olja in masti, ki niso več primerna za uporabo,

-

nevarni odpadek. (JKP Slovenj Gradec, 2012)

3.1.3 Ekološki otoki – zbiralnice ločenih frakcij
Ekološki otok je prostor za namensko zbiranje komunalnih odpadkov. Na njem se po navadi
nahajajo štirje plastični ali kovinski zabojniki. Zabojniki so različnih barv in so namenjeni
ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov. V zabojnik:
-

Rdeče barve, smemo odlagat papir in karton

-

Bele barve, smemo odlagat steklo

-

Modre barve, smemo odlagat plastiko

-

Rjave barve, smemo odlagat kovine (JKP Slovenj Gradec, 2012)

Tabela 4: Lokacije ekoloških otokov v mestni občini Slovenj Gradec
Mestna občina Slovenj Gradec
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 7 SLOVENJ GRADEC – Strnadova ulica
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 34 SLOVENJ GRADEC – Podgorska cesta pri trgovini KZ
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 40 SLOVENJ GRADEC – Tomšičeva ulica 13
SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 116 SLOVENJ GRADEC – Tomšičeva ulica 39
SLOVENJ GRADEC – Cankarjeva ul. 6A SLOVENJ GRADEC – Tomšičeva ulica 51
SLOVENJ GRADEC – Cankarjeva ul. 14 LEGEN – vrtec
SLOVENJ GRADEC – pri Kulturnem domu LEGEN – bivši Bellevue
SLOVENJ GRADEC – Avtobusna postaja ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU – trgovina
SLOVENJ GRADEC – Šercerjeva ulica pri Ekonomski šoli ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU –
Osnovna šola
SLOVENJ GRADEC – pri Gimnaziji PODGORJE – trgovina
SLOVENJ GRADEC – pri toplarni STARI TRG – odcep igrišče
SLOVENJ GRADEC – parkirišče pri bivši Nami SELE – šola
SLOVENJ GRADEC – Vrunčeva ulica 10 TOMAŠKA VAS – Spobjan
SLOVENJ GRADEC – pri Novi opremi TURIŠKA VAS – trgovina
SLOVENJ GRADEC – Gubčeva ulica 7 VODRIŽ – Osnovna šola
SLOVENJ GRADEC – Kopališka ulica 34

(Vir: JKP, 2012)
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4

OPIS TEHNOLOGIJ IN RAVNANJA Z ODPADKI V KOCEROD

4.1

Prevzemanje in preverjanje odpadkov

Prevzem odpadkov se zagotavlja na vhodu v sam center. Ob upravni stavbi se nahaja mostna
tehtnica, ki vozilo pred vstopom stehta. Sprejem oziroma prevzem odpadkov nadzoruje za to
pooblaščena oseba, ki mora biti v času prevzemanja odpadkov ves čas prisotna. Transportna
vozila so opremljena z identifikacijskimi električnimi kodami, ki omogočajo avtomatsko
evidenco vozil in izmerjenih tež ter prenos podatkov na nadzorni računalnik v upravni sobi. Na
centru za ravnanje z odpadki KOCEROD je možno izvajati mehansko in biološko obdelavo
odpadkov.
4.1.1 Objekti za mehansko obdelavo odpadkov
Mehanska obdelava odpadkov se zagotavlja v:
-

sortirnici za ločeno zbrane odpadke,

-

demontaži za kosovne odpadke.

4.1.1.1 Sortirnica
Sortirnica s kapaciteto 5.000 t/leto se nahaja v spodnjem delu kompleksa. Dostop do objekta je
omogočen iz obeh strani in po celotni dolžini objekta. V objektu se zagotavlja selektivno
sortiranje ločeno zbranih odpadkov, ki se bodo kasneje predali družni za reciklažo le-teh.
Odpadki izvirajo iz gospodinjstev ali gospodarskih subjektov, kot so obrtniki, trgovska,
storitvena in proizvodnja podjetja, ekoloških otokov ipd. Odpadki, ki se jih selekcionira v
sortirnici, so:
-

papirnata in kartonska embalaža,

-

plastična embalaža,

-

kovinska embalaža,

-

sestavljena embalaža,

-

mešana embalaža,

13

-

steklena embalaža,

-

embalaža iz tekstila,

-

papir in karton,

-

steklo,

-

oblačila,

-

tekstil,

-

plastika,

-

kovine.

Tabela 5: Količina zbranih odpadkov v sortirnici [kg]
OBRAT
KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg
OSTANEK IZ SORTIRNE LINIJE, KI SE
ODLAGA V MBO
PAPIR IN KARTON
PLASIKA
KOVINE
ALUMINIJ
SESTAVLJENA EMBALAŽ
STEKLO
ELEKTRO MATERIAL
PRAH IN DRUGI ODPAKI
IZGUBA MATERIAL (VODA)

SORTIRNICA
2.890.380
1.012.220
713.780
442.900
167.120
56.680
24.340
65.260
16.880
180.620
210.580

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)
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Graf 3: Količina zbranih odpadkov v sortirnici [kg]

Dovoz ločeno zbranih odpadkov (suhih odpadkov)
Dovoz odpadkov se zagotavlja skozi dvoje elektronskih sekcijskih vrat z ročnim in daljinskim
odpiranjem. Vrata so takšnih dimenzij, da omogočajo dovoz smetarskim vozilom v notranjost
objekta. Pripeljani odpadki se odlagajo na za to predvidene površine. Za boljše izkoriščanje
površine so v skladišču postavljene betonske stene, ki se lahko premikajo in prilagodijo ter s
tem zagotovijo boljšo izkoriščanje prostora. Odpadki, kot so na primer papir in kartonasta
embalaža ter papir in karton, se med seboj ne smejo pomešati.
Vstopni del sortirne linije
Pripeljani odpadki, ki prispejo v center, se lahko nahajajo v vrečkah, ali pa so že razsuti. Tiste
odpadke, ki se nahajajo v vrečkah, je potrebno transportirati v vsipni kanala odpiralca vrečk, ki
zagotovi, da se vreča razsuje in omogoči nemoteno delovanje. Od tod dalje se odpadki
transportirajo na sito. Odpadki, ki so bili predhodno že razsuti, se lahko transportirajo direktno
na trak in potujejo v stiskalnico.
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Sejanje
Sejanje je proces, pri katerem se iz dovedenega materiala na situ izločijo manjši delci od 10 do
20 mm. Na situ izločeni delci izpadejo v pod sitom nameščen rolo kontejner, ki je predvidene
dimenzije 30 m3. Sito je vgrajeno na jeklenem podstavku, ki je pritrjen na armiranobetonski
podest. Polni in prazno kontejnerji se odvažajo skozi elektromotorna sekcijska vrata z ročnim
in daljinskim odpiranjem.
Sortiranje predhodno ločeno zbranih odpadkov
Odpadki, ki izpadejo iz sita, se s pomočjo transportnega traku transportirajo skozi sortirno
kabino. V sortirni kabini je predvidenih 18 delovnih mest za ročno selekcioniranje do devet vrst
odpadkov, kot so:
-

plastika v folijah in vrečkah (HDPE),

-

plastična vedra, majhne plastične posode (LDPE),

-

PET embalaža,

-

plastična embalaža na osnovi PP (polipropilena),

-

aluminijaste in kovinske doze, pločevina,

-

papir,

-

karton.

V sortirni kabini je nameščenih 18 izmetnih lijakov za odlaganje sortiranih odpadkov. Sortirani
odpadki izpadajo v devet različnih boksov, in sicer glede na vrsto materiala. Od tod naprej se
material transportira v stiskalnico. Vsak odlagalni boks je zaprt z elektromotornimi vrati. Na
zunanji strani boksa so vrata, ki zapirajo boks do tal, na strani verižnega transporterja pa vrata,
ki zapirajo bok do višine 2 m nad tlemi. Pri praznjenju boksa se odprejo zunanja in notranja
vrata do višine stropa boksa in rinež nariva odpadke na verižni transporter. Sortirna kabina je
prezračevana, ogrevana in klimatizirana. Na delovnem mestu je tudi ustrezna razsvetljava, ki
omogoča nemoteno delovanje.
Pri procesu se kovinski odpadki iz jekla in železa izločijo na magnetnem izločevalcu. Ti
odpadki izpadejo v kontejner, njegova velikost je 30 m3. Del odpadkov, katerih glavni sestavni
del je aluminij (pločevinke), pa se izloči na nemagnetnem traku.
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Preostali del odpadkov gre do izločevalca nekovinskih odpadkov. Izmet iz separatorja
nekovinskih odpadkov je v kontejner prostornine 30 m3. Preostali del izpada na premični tekoči
trak, ki transportira preostale odpadke na verižni tekoči trak, od tu pa se ti odpadki transportirajo
v balirno stiskalnico.
Stiskanje prebranih odpadkov
Prebrani odpadki se glede na svoj namen iz verižnega traku transportirajo v vsipni lijak
stiskalnice. V stiskalnici se lahko material stiska ali balira. Dolžino bal je možno nastaviti glede
na namembnost le-teh. Ko je material zbaliran, se bale samodejno vežejo z jekleno žico in se
potiskajo proti izhodu sortirnice.
Začasno skladiščenje baliranih odpadkov do nadaljnjega prevzema
Stisnjene bale odpadkov se začasno skladiščijo v skladiščnem delu sortirnice. Notranji
skladiščni prostor je ob stiskalnici in pokritem delu demontaže. Vstop v ta del objekta je možen
skozi ločena elektronska sekcijska vrata z ročnim in daljinskim odpiranjem. Zunanji skladiščni
prostor se nahaja pod nadstreškom na vstopni strani v sortirnico. Po potrebi se lahko bale
skladiščijo tudi v objektu demontaže v primeru, da pride do pomanjkanja prostora.

Odsesavanje in čiščenje zraka iz sortirnice
Pri procesu sortiranja v prostoru nastajajo velike količine prahu, ki ga je potrebno odstraniti iz
prostora. Za odsesavanje prahu iz sortirnice skrbi pod stropom nameščen odsesovalni sistem
zraka, ki odsesava zrak skozi filter zraka v atmosfero. Odsesovalni cevovodi so na podlagi
izkušenj dimenzionirani za hitrost med 15 m/s in 21 m/s. V primeru uporabe večje hitrosti zraka
pride do preprečevanja usedanja prahu. Zrak se izsesava iz sedmih področij sortirnice, kjer je
možno, da se prah pojavi. Največ prahu nastane na vsipnih mestih in na mestih stiskanja
odpadkov. Na vsakem odsesovalnem delu je vgrajena loputa, ki omogoča regulacijo hitrosti
izsesavanja.
Za izsesavanje zraka skrbi vgrajen neiskreč ventilator z vgrajeno proti eksplozijsko loputo. Pri
procesu izsesavanja gre za odvajanje velike količine zraka, ki ga je potrebno predhodno
prečistiti. Za to skrbi vrečast filter suhe izvedbe. Ventilator in filter sta vgrajena na zunanji
strani objekta sortirnice. Ker se umazan zrak ves čas izsesava, je potrebno zagotoviti, da se bo
v objektu nahajala tudi dovolj velika količina svežega, čistega zraka. Zrak v objekt vstopa skozi
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dve sesalni rešeti, ki morata biti pravilnih dimenzij. Ena odprtina se nahaja na mestu izhoda bal
odpadkov, druga pa na vratih za osebni prehod.
Filtrirni sistem je izveden s suhimi vrečastimi filtri iz težko gorljivega samougasljivega
materiala, s prigrajenim rotacijskim zapiralcem zraka. Čiščenje vreč poteka avtomatsko. Gre za
vpihavanje komprimiranega zraka, ki povzroči, da prašni delci iz filtra izpadejo v kontejner.
Filter je opremljen z napravo z vodo v primeru, da pride do vžiga. Elektro omara filtra in
ventilatorja se nahaja v objektu sortirnice.

4.1.1.1.1 Slikovni prikaz obdelave odpadkov v sortirnici

Slika 2: Objekt – sortirnica

Slika 2. prikazuje objekt sortirnice, kamor z smetarskim vozilom pripeljejo ločeno zbrane
odpadke. Pod številko 1 na sliki so prikazana električna rolo vrata.
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Slika 3: Notranjost sortirnice (trgalec vrečk, transportni trak)

Na sliki 3 je prikazana notranjost sortirnice. Številka 2 na sliki prikazuje prostor za odlaganje
odpadkov, pod številko 3 je označen trgalec vrečk, ki poskrbi, da se vrečke razsujejo, pod
številko pa je označen transportni trak, ki odpadke transportira do sortirnih sob.

Slika 4: Notranjost sortirnice (sortirne sobe, kontejner za neobnovljiv material)

Na sliki številka 4 so prikazane sortirne sobe (oznaka 5), kjer ročno prebirajo suhe komunalne
odpadke in pa kontejner (oznaka 6), kamor izpadajo selekcionirani odpadki
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Slika 5: Hala za shranjevanje baliranih suhih odpadkov

Zgornja slika prikazuje halo za skladiščenje suhega odpada (oznaka 7), ki čaka na odvoz in
ponovno predelavo

4.1.1.2 Demontaža
Objekt demontaže se nahaja v osrednjem delu platoja celotnega kompleksa v neposredni bližini
objekta sortirnice. Objekt je zaprte izvedbe, dostop pa je omogočen iz obeh strani in po celotni
dolžini. V demontaži kosovnih odpadkov se bodo razvrščali odpadki, kot so:
-

kopalniška oprema,

-

pohištvo,

-

preproge,

-

oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,

-

senčila.
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V demontaži se ukvarjajo z razstavljanjem posameznih odpadkov, ki jih želijo pripraviti za
nadaljnjo uporabo. Letna količina kosovnih odpadkov znaša okoli 2.850 t/leto, objekt pa je
dimenzioniran za zmogljivost 3000 t.

Tabela 6: Količina zbranih odpadkov v demontaži [kg]
OBRAT
DEMONTAŽA
KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg
1.283.380
IZCEDNA VODA
1.320
PENA IN TEKSTIL, KI SE ODLAGA V MBO
69.380
KOVINE
64.160
LES
427.300
GRADBENI MATERIAL
213.340
ODLAGALIŠČE ODPADOV
507.880

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Graf 4: Količina zbranih odpadkov v demontaži [kg]

Dovoz in razstavljanje kosovnih odpadkov
Kosovni odpadki se na center dovažajo s kontejnerji navadne izvedbe ali pa z rolo kontejnerji.
Kontejnerje se odlaga s pomočjo hidravličnih transportnih vozil, ki se jih dostavi na proste
površine v objektu demontaže. Celotne količine kosovnih odpadkov ni mogoče predvideti, saj
lahko odpadke na center pripeljejo tudi fizične osebe same. Razstavljanje kosovnih odpadkov
poteka s pomočjo ročnih pnevmatskih in električnih orodij. Ko se kosovni odpadek razstavi, se
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ga ročno selekcionira v posamezne kontejnerje ali pa se posamezne dele odlaga neposredno na
tla. Razčlenjene odpadke se kasneje transportira do sortirnice ali pa do MBO-ja, kjer jih čaka
nadaljnja obdelava.
Prezračevanje prostorov
Sprejem, demontaža kosovnih odpadkov in garaže za delovne stroje so izvedene kot odprt
pokrit prostor, zato tukaj poteka samo naravno prezračevanje. V delavnicah za vzdrževanje je
poleg naravnega tudi prisilno prezračevanje, ki skrbi za občasno kratkotrajno prezračevanje v
primeru emisijskih snovi v zraku, v zimskem času, ko je prostor pretežno zaprt.

4.1.1.2.1 Slikovni prikaz obdelave odpadkov v demontaži

Slika 6: Objekt – demontaža

Na zgornji sliki je prikazan objekt za demontažo kosovnih odpadkov. Skozi električna rolo
vrata (oznaka 1), se dovažajo predhodno zbrani odpadki.
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Slika 7: Skladiščni prostori za obdelan material

Na sliki 7 je prikazan prostor za skladiščenje (oznaka 2) obdelanih kosovnih odpadkov, ki
čakajo na nadaljnjo predelavo.

4.1.2 Objekt za biološko obdelavo odpadkov
Kompleks kompostiranja in MBO združuje tri tehnološke sklope: kompostiranje
biorazgradljivih odpadkov, mehansko biološko stabilizacijo odpadkov (MBO) in zračni bifilter,
ki so locirani v treh ločenih objektih. Proces kompostiranja in MBO poteka v dveh ločenih
postopkih v skupnem objektu. Rafinacija komposta in MBO poteka na dveh ločenih linijah, ki
sta nameščeni v skupnem objektu. Iz objekta kompostiranja in MBO se zrak odsesava preko
zračnega biofiltra v okolje, medtem ko se iz objekta za rafinacijo zrak odsesava preko dveh
vrečastih filtrov. V zraku, ki se odsesava iz kompostarne in MBO, so prisotne emisije smradu,
v zraku iz rafinacije pa predvsem prah.
Projektirana letna količina biološko razgradljivega odpadka, ki se kompostira, je 1.500 t/leto,
tej količini pa se doda še 1.500 t/leto strukturnega materiala, torej je skupni masni tok v sistemu
kompostiranja 3.000 t/leto. Projektirana letna količina MBO odpadkov pa je 22.000 t/leto
(oziroma 84 ton/dan pri 260 delovnih dni/leto)
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Tabela 7: Količina zbranih odpadkov v kompostarni [kg]
OBRAT
KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg
IZCEDNA VODA
STRUKTURNI MATERIAL – VRAČANJE V
KOMPOSTARNO
KOMPOST
INVERTNA FRAKCIJA – ODLAGANJE V MBO

KOMPOSTARNA
1.730.160
965.260
246.860
382.880
135.160

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Graf 5: Količina zbranih odpadkov v kompostarni [kg]

Tabela 8: Količina zbranih odpadkov v MBO [kg]
OBRAT
KOLIČINA PRIPELJANIH ODPADKOV v kg
OSTANEK IZ SORTIRNICE
OSTANEK IZ DEMONTAŽE
OSTANEK IZ KOMPOSTARNE
IZCEDNA VODA
LAHKA FRAKCIJA – GORIVO
KOVINE V TEŽKI FRAKCIJI 15 %
TEŽKA FRACIJA -ODLAGANJE NA ODLAGALIŠČE
ODPADOV 85 %

MBO
9.502.040
1.012.220
69.380
135.160
2.564.700
5.077.760
461.451
2.614.889

:

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)
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Graf 6: Količina zbranih odpadkov v MBO [kg]

4.1.2.1 Kompostarna

V objekt kompostiranja se dovažajo biorazgradljivi odpadki in za boljše kompostiranje
potreben strukturni material. Biorazgradljivi odpadki se dovažajo s transportnim vozilom skozi
hitro odpirajoča rolo vrata kompostarne. Odpadki se neposredno vsipavajo v sprejemni
zalogovnik za biorazgradljive odpadke. Vstopna vrata so odprta samo v času raztovorjenja. Ker
je v objektu podtlak, ni emisij smradu iz objekta. Ko se vrata odpro, se vklopi tudi zapora za
muhe.
Strukturni material (sestavlja ga obrezano drevje, zeleni odrezki, les, lesno - celulozni material)
je zaradi sezonskega sprejema skladiščen na zunanjem platoju. Od tam se strukturni material z
nakladalnikom transportira v objekt kompostarne in vsipava v sprejemni zalogovnik za
strukturni material. Operator preko TV kamere kontrolira vhodni material in v primeru, da opazi
neprimeren odpadek, odpadek odstrani z ročnim upravljanjem mostnega dvigala in ga odloži v
kontejner za tovrstni material. Kontejner je nameščen na površini med kompostno linijo in linijo
MBO.
Izcedne in meteorne vode se iz zunanjega skladiščnega področja za strukturni material odvajajo
v zbiralni bazen izcednih vod MBO. Izcedne vode si iz obeh sprejemnih zalogovnikov odvajajo
v zbiralni jašek za izcedne vode in se od tam prečrpavajo v sistem za vlaženje komposta.
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Iz obeh sprejemnih zalogovnikov se biorazgradljivi odpadki in strukturni material transportira
s samodejno delujočim mostnim dvigalom v mešalnika za pripravo optimalne kompostne
mešanice (običajno 50 : 50), ki je glede na specifično težo, poroznost in vlažnost primerna za
kompostiranje. Razmerje dveh materialov se določa s tehtanjem (tehtnica se nahaja na mostnem
dvigalu) in ga je mogoče spremljati glede na sestavo obeh vhodnih komponent.
Pripravljena kompostna mešanica izpada v zalogovnik kompostne mešanice, od tam pa se s
samodejno delujočim mostnim dvigalom transportira na področje kompostiranja, kjer se odlaga
v šest med seboj z betonsko steno ločenih vzdolžnih linij. Obratovanje mostnega dvigala je
računalniško vodeno in poteka popolnoma samodejno.
Dno področja kompostiranja je izvedeno s perforiranimi betonskimi elementi, skozi katere se
vpihava zrak, ki prezračuje kompostno mešanico. Prezračevanje kompostne mešanice je
izvedeno s šestimi ventilatorji in ga je mogoče uravnavati glede na dejanske potrebe. Krmiljenje
prezračevanja je računalniško vodeno. Referenčna količina za krmiljenje je temperatura
kompostne mešanice. Zrak za prezračevanje kroži v objektu, obenem pa se mu ves čas dodaja
sveži zrak. Zaradi stalne temperature kompostne mešanice nad 60 oC, ki mora trajati najmanj
en teden, se kompost tudi higienizira. Pri eventualnih temperaturah nad 80 oC temperaturne
sonde sprožijo alarm v nadzornem centru, saj obstaja možnost požara. V takšnem primeru je
potrebno hlajenje kompostne mešanice s požarno vodo skozi posebej za to predvideno okno v
fasadi objekta.
V procesu kompostiranja mikroorganizmi razgrajujejo biorazgradljive organske snovi in
proizvajajo CO2 in H2O, pri čemer se sprošča toplota. Zaradi tega nastaja kompost, ki
predstavlja relativno stabilen končni produkt razgradnje. Pri optimalnih pogojih poteka proces
kompostiranja preko naslednjih faz:
-

1. faza (mezofilna faza oziroma faza zmerne temperature (temperatura med 25 in 40
o

C). V tej fazi gre za razgradnjo lahko razgradljivih organskih snovi, ki je posledica

delovanja mezofilnih mikroorganizmov. V to skupino sodijo sladkorji in aminokisline.
V tej fazi se sprošča toplota, temperatura pa hitro narašča. Faza traja približno 21 dni.)
-

2. faza (ko temperatura doseže približno 40 oC nastopi termofilna faza ali drugače
imenovana faza visoke temperature. V tej fazi gre za prevlado termofilnih
mikroorganizmov, kateri za uspevanje potrebujejo temperaturo, ki se nahaja med 50 oC
in 70 oC. Faza traja 25 dni, v njej pa se razgrajujejo maščoba, proteini, celuloza in
hemiceluloza.
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-

3. faza (Gre za fazo ohlajevanje in zorenja komposta, ki traja približno 50 dni.)
(KOCEROD, 2012a)

Graf 7: Proces kompostiranja skozi faze

Iz zgornjega grafa je razvidno, da se temperatura v tretji fazi kompostiranja zmanjšuje, visoke
energije se izčrpajo. Posledica tega je ponovna rast mezofilnih mikroorganizmov, ki razgradijo
še preostali del organskih snovi.
Ključni pokazatelj uspešnosti procesa kompostiranja je temperatura, saj se med procesom
razgradnje sprošča toplota. Da je razgradnja čim bolj uspešna, je potrebno zagotoviti, da je v
šaržah dovolj visoka vlažnost, pravilno velikost delčkov mešanice, obliko in velikost
kompostnega kupa ter razmerje med ogljikom in dušikom kompostne mešanice. Optimalni
proces kompostiranja je dosežen s prezračevanjem kompostne mešanice. Če je potrebno, se
kompost tudi premeče, medtem ko se izvaja končno zorenje. Količina zraka in način
obratovanja sta odvisna od tega, katero tehnološko fazo želimo doseči. Ves postopek se nadzira
s pomočjo procesnega računalnika in operaterja. Ta dva skrbita, da je kompost primerne
temperature in vlage.
Kompostarna je sestavljena iz šestih šarž. V prvih treh je potrebno kompostno mešanico vlažiti
zaradi izsuševanja, v zadnjih treh pa to ni potrebno, saj je kompost v fazi zorenja in se že ohlaja.
Za namakanje je v ta namen v kompostarni vgrajen sistem za vlaženje komposta, ki z
razprševanjem vode vlaži kompostno mešanico. Vodo, ki se uporablja za vlaženje, se pridobiva
pri procesu sušenja mokrih odpadkov. Iz linij se izcedna voda steka v zbirne jaške, od tukaj
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naprej pa v bazene. Če vode v bazenih zmanjka, se uporabi voda iz mestnega vodovoda.
Dodajanje vode je računalniško krmiljeno glede na čas in količino vode. Kompost se prestavlja
iz prve linije v naslednje, tisti, ki pa se nahaja v zadnji, šesti liniji, pa se ga transportira preko
dozatorja in sistema transportnih trakov v ločen objekt za rafinacijo – sejanje komposta.
Kompostiranje poteka v zaprtem objektu, iz katerega se zrak preko zračnega biofiltra odvaja v
okolje.
Sejanje komposta
Postopek sejanja se začne, ko se kompost po trakovih transportira v sito, kjer se iz kompostne
mešanice izloči strukturni material, plastika in presevek. Plastika se v izločevalcu plastike izloči
v poseben kontejner, ki ga je potrebno vsake toliko časa izprazniti. Prav enak postopek
ločevanja se zgodi za strukturni material. Ostanek komposta se nato po tekočem traku odvaja v
vibracijsko sito, ki še do končno loči strukturni material, presevek – kompost nazadnje izpade
v kontejner komposta. Zrak v procesu sejanja komposta se odsesava skozi odsesavala – mesta
v sistem za izločanje prahu, od tod naprej pa se zrak izpusti v okolje.
Kvaliteta komposta je odvisna od kvalitete vhodnega materiala, zato jo je v naprej nemogoče
natančno napovedati. V KOCEROD-u težijo k temu, da bi v centru pridelali čim več komposta
1. in 2. razreda okoljske kakovosti. Da pa se dosežejo standardi, ki zagotavljajo 1. in 2. razred
kakovosti, je potrebno upoštevati naslednje parametre, ki so prikazani v spodnji razpredelnici.

Tabela 9: Parametri za določanje okoljske kakovosti komposta
Parametri okoljske
kakovosti
Cd
celotni Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
PCB
PAH

Kompost 1.
kakovostnega razreda
0,7
80
100
0,5
50
80
200
0,4
3

Kompost 2. kakovostnega
razreda
1,5
200
300
1,5
75
250
1200
1
3

neželene primesi
trdni delci iz stekla,
plastike ali kovine večji
od 2 mm

(% mase suhe snovi)

(% mase suhe snovi)

< 0,5 %

<2%
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mineralni trdni delci
večji od 5 mm

<5%

<5%

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Ker se kakovost med razredoma razlikuje, ja za to predpisano, v kakšne namene se kompost
lahko uporablja.
1. razred okoljske kakovosti – možno je dajanje v promet za neomejeno rabo.
2. razred okoljske kakovosti – kompost ali pregnito blato se lahko brez težav uporablja
kot gnojilo za okrasne rastline v stanovanjskih ali poslovnih objektih, na domačih
vrtovih, drevesnicah, vrtnih centrih in na območju parkov, travnatih površinah ter na
območjih, ki so primerna športu in rekreaciji. (KOCEROD, 2012a)

4.1.2.1.1 Slikovni prikaza procesa kompostiranja

Slika 8: Prostor za zbiranje biorazgradljivega materiala, ki se nahaja v hali MBO

Zgornja slika prikazuje prostor, kamor se dovažajo biološko razgradljivi odpadki. Ko je
zalogovnik (oznaka 1) poln, se s pomočjo hidravlične žlice material transportira do trgalca
vrečk (oznaka 2). Ta poskrbi, da se material iz vrečk razsuje in izpada v druga zalogovnik
(oznaka 3).
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Slika 9: Šarže, namenjene mirovanju materiala

Na sliki 9 so prikazane šarže, ki so med seboj ločene z betonskimi stenami. V šaržah kompost
počiva približno 90 dni.

Slika 10: Dozator in transportni trak za kompost

Na zgornji sliki je prikazan dozator (oznaka 6), ki skrbi da se material enakomerno razvršča na
gumijasti transportni trak (oznaka 7). S pomočjo transportnega traku, se material transportira v
sosedni prostor, kjer se nahaja naprava za ločevanje neželenih frakcij in sejanje.
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Slika 11: Naprava za ločevanje neželenih frakcij od komposta

Na sliki 11 je prikazan separator, ki je razdeljen na dva dela. Prvi del (oznaka 8) skrbi za
ločevanje vrečk, ki se nahajajo v kompostni mešanici, drugi del (oznaka 9) pa za ločevanje
večjih kosov komposta od manjših. Večji kosti grejo kasneje v ponovno obdelavo.

Slika 12: Pokrit objekt za shranjevanje komposta

Na sliki 12 je prikazan prostor za skladiščenje komposta (oznaka 10)
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4.1.2.2

MBO (mehanska obdelava odpadkov)

V objekt MBO se dovaža preostanek mešanih odpadkov, torej mokri odpadki. Odpadki se v
objekt dovažajo s transportnim vozilom, le-to skozi hitro odpirajoča rolo vrata vsipa mešane
odpadke v sprejemni zalogovnik. Vstopna vrata so odprta samo v času raztovorjenja
kontejnerja. Ker se v prostoru ustvarja podtlak, ni vonjati nikakršnih emisij smradu iz objekta.
Ko se vrata odpro, se v trenutku vključi tudi zapora za muhe. Ker raztovarjanje poteka s
pomočjo hidravlike, se pri procesu ne zahteva posredovanje ljudi, niti direkten stik z odpadki.
Iz sprejemnega zalogovnika, kamor se predhodno vsipajo mokri odpadki, se te kasneje s
samodejno delujočim mostnim dvigalom transportira v primarni drobilnik, ki odpadke drobi in
trga na manjše kose. Pred začetkom prenašanja odpadkov iz zalogovnika do mlina mostno
dvigalo – ''granik'' s pomočjo senzorjev locira mesta, kjer se nahajajo odpadki, tako da kasneje
brez kakršnih težav zajema želeno stvar. Operatorji iz nadzorne sobe, ki se nahaja tik nad
vhodom in zalogovnikom preko varnostne kamere kontrolira vhodni material in v primeru, da
opazi neprimeren odpadek, ga odstrani in ga odloži v kontejner za sprejem tovrstnih odpadkov.
To stori z ročnim upravljalcem mostnega dvigala.
Zdrobljen odpadek iz primarnega drobilnika pade na tekoči transportni trak, ki poskrbi, da
raztrgane vrečke in zmleti odpadki končajo v zalogovniku za zdrobljen material. Nato ga
samodejno mostno dvigalo transportira na področje MBO obdelave, kjer se odlaga v šest med
seboj z betonsko steno ločenih vzdolžnih linij. Material mora biti v linijah najmanj 16 dni ali
dokler se ne posuši in je kasneje primeren za nadaljnjo obdelavo.
Mešani odpadki v času ko vstopijo v obdelavo, v sebi vsebujejo vodo ali kakršne koli druge
tekočine. Preden odpadki zapustijo linije, jih je potrebno posušiti. V ta namen so v dno MBO
obdelave vgrajeni perforirani betonski elementi, skozi katere se vpihava zrak. Ta zrak skrbi za
prezračevanje in sušenje odpadkov. Prezračevanje je izvedeno s šestimi ventilatorji, ki se
nahajajo na začetku linij. Jakost vpihavanja zraka je mogoče uravnavati glede na dejanske
potrebe. Krmiljenje prezračevanja je ročno vodeno in omogoča, da zrak kroži neposredno po
objektu, obenem pa skrbi, da se temu dodaja še svež zrak.
Mehansko biološka obdelava odpadkov obsega biooksidacijo ob istočasnem sušenju odpadka.
Za proces biooksidacije se uporablja lastna toplotna energija, ki nastane zaradi aerobne
razgradnje. Odpadki se segrejejo med 50 in 60 oC, zato zunanja toplotna energija ni potrebna.
Po biostabilizaciji se vsebnost organske substance odpadka zmanjša za 50 do 60 %. Če je bil
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vstopni odpadek na začetku moker, ja zaradi toplote in vpihovanja sedaj razmero suh. Njegova
vlažnost se je iz 30 do 40 % sedaj spustila na približno 15 %. Takšen proizvod je stabilen,
higieniziran in brez neugodnega vonja. Po končani fazi stabilizacije se odpadek z mostnim
dvigalom – ''granikom'' transportira v vsipni lijak dozatorja, ki enakomerno dozira posušeno
zmes odpadkov na transportni trak, ki je speljan v ločen objekt. V tem objektu se bo dogajala
rafinacija – sejanje.
Sejanje
Iz dozatorja se kompost transportira po tekočih trakovih preko magnetnega ločevalca, kjer se
izločijo železni odpadki. Ti odpadki izpadejo v za to posebej namenjen kontejner. Nepresejani
del pot nadaljuje po tekočem traku, kjer dospe do zračnega separatorja. Ta poskrbi, da se iz
mešanice s pomočjo zračnega separatorja izloči težka frakcija, ki izpade v kontejner. V
nadaljevanju lažja frakcija nadaljuje pot do sekundarnega drobilnika. Od tu se dodatno
zdrobljeni odpadek s tračnim transporterjem transportira v stiskalnico, ki stiska biostabilizirani
odpadek v bale. V primeru, da bale niso željen končni produkt, lahko lažjo frakcijo iz zračnega
separatorja s tekočimi trakovi mimo sekundarnega drobilnika in stiskalnice direktno
transportiramo na vozilo za odvoz. V KOCEROD-u se bolj poslužujejo druge tehnike. Lažja
frakcija, dnevno joj e približno 24 ton, se s tovornjakom odpelje v Salonit Anhovo, kjer material
sežgejo med izdelavo cementa. Gre za odpadke z veliko kurilno vrednostjo in morajo
izpolnjevati zahteve, da se lahko uvrstijo v kakovostni razred gorljivosti. Iz centra se izvaža
lahka frakcija 3. razreda trdnosti.

Tabela 10:Klasifikacija seznama trdnega goriva za razvrščanje v razrede
Parameter
trdnega goriva
Neto kurilna
vrednost
Klor (Cl)
Živo srebro
(Hg)
Živo srebro
(Hg)
Kadmij (Cd)
Žveplo (S)

Statistični izračun
povprečja
Aritmetična
sredina
Aritmetična
sredina

Enota
parametra

Medina
80 percentilna
vrednost
Aritmetična
sredina
Aritmetična
sredina

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
trdnega trdnega trdnega trdnega trdnega
goriva
goriva
goriva
goriva
goriva

MJ/kg

>=25

>=20

>=15

>=10

>=3

% (m/m)

<=0,2

<=0,6

<=1,0

<=1,5

<=3

mg/MJ

<=0,02

<=0,03

<=0,08

<=0,15

<=0,5

mg/MJ

<=0,04

<=0,06

<=0,16

<=0,3

<=1,0

mg/kg

<=1,0

<=4,0

<=5,0

<=5,0

<=5,0

% (m/m)

<=0,2

<=0,3

<=0,5

<=0,5

<=0,5

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)
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Med procesom sejanja se ustvari veliko prahu, zato ga je potrebno odvajati iz prostora. Za to
skrbijo odsesovalna mesta nad proizvodnjo. Prah potuje po ceveh skozi vrečast filter v zbirne
prostore. Prah se nabira v posodah, ki se nahajajo pod filtrom, prečiščen zrak pa se odvaja nazaj
v okolje. Ker filtri ne delujejo stoodstotno, je potrebno halo, v kateri poteka sejanje, očistiti tudi
ročno. (KOCEROD, 2012b)

4.1.2.2.1 Slikovni prikaz obdelave odpadkov v MBO (mehansko-biološka obdelava mešanih,
mokrih komunalnih odpadkov)

Slika 13: Zgradba MBO in kompostarne

Na zgornji sliki je prikazan objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov in kompostarna.
V zgornjem delu objekta (oznaka 1), se nahaja nadzorna soba, kjer poteka nadzor avtomatsko
vodenega hidravličnega dvigala. Pod oznako 2 se nahajajo dvižna električna rolo vrata, skozi
katera se dovaža mešane komunalne odpadke.
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Slika 14: Sprejemni zalogovnik, trgalec vrečk, hidravlična žlica

Na sliki 14 je prikazan zalogovnik (oznaka 3), kamor se vsipajo pripeljani mešani komunalni
odpadki, primarni drobilnik (oznaka 4), ki skrbi da se vrečke strgajo in razsujejo, zalogovnik
razsutega material (oznaka 5) in hidravlična žlica (oznaka 6), s pomočjo katere se material
razmešča po celotnem objektu.

Slika 15: Šarže za mirovanje odpadkov (MBO)

Zgornja slika prikazuje šarže (oznaka 7), v katerih se s pomočjo vpihanega zraka sušijo
odpadki
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Slika 16: Dozator (MBO)
Na sliki 8 je prikazan dozator (oznaka 8), ki skrbi za enakomerno doziranje materiala na
transportni trak.

Slika 17: Proizvodnja obdelave mešanih mokrih odpadkov

Zgornja slika prikazuje aplikacijo, ki se na KOCEROD-u uporablja za pridelavo alternativnega
goriva (RDF) iz mešanih komunalnih odpadkov. Pod oznako 9 se nahaja transportni trak, kateri
transportira material iz dozatorja do magnetnega separatorja (oznaka 10). Ta poskrbi, da se iz
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posušenega odpada ločijo kovinski odpadki, ki niso primerni za nadaljnjo obdelavo. Ti odpadki
se zbirajo v moder kontejner, ki ga je potrebno občasno izprazniti. Pod oznako 11 se nahaja
sito, katero izloča težko frakcijo, ki ni primerna za sekundarno predelavo. Ostali odpad
nadaljuje pot do zračnega separatorja (oznaka 12), kateri s pomočjo vpihavanjem zraka še bolj
natančno loči frakcije med seboj. Pod oznako 13 se nahaja sekundarni drobilnik, kateri odpadke
zmelje na manjše kose različnih granulacij. S pomočjo transportnega traku (oznaka 14 in 15)
se material transportira do stiskalnice ali pa neposredno v kamionsko prikolico, ki gorivo iz
odpadkov transportira v sežigalnico. Pod oznako 16 se nahaja stiskalnica, s pomočjo katere je
iz RDF goriva možno izdelat tudi bale.
Naprave, ki se nahajajo v procesu pridelave goriva na centru KOCEROD, so bile narejene s
strani različnih proizvajalcev. V nadaljevanju bom predstavil tehnične karakteristike strojev, ki
jih uporabljajo v proizvodnji. Opis bo potekal od tam, kjer material vstopa v predelavo, pa vse
do mesta, kjer izstopa končni produkt.
Aplikacija za pridelavo goriva iz mokrih odpadkov je sestavljena iz več segmentov, ki so za
nemoteno predelavo skupaj povezani v celoto. V spodnjih razpredelnicah so opisane
specifikacije posamezne naprave:

Primarni drobilnik (glej slika: 14, oznaka 4)

Tabela 11: Karakteristika primarnega drobilnika
proizvajalec

Eurec

tip

S 16.10 E

zmogljivost

29 m3/h (14,5 t/h)

velikost delcev na izstopu

100–200 mm

število rotorjev

2 kosa

premer rotorjev

674 mm

število vrtljajev

13-30 min-1

pogon rotorjev

Hidravličen, za vsak rotor posebej

masa

16.700 kg

max. vrtilni moment

195.000 Nm
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moč motorja

190,00 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

Vir: Kocerod d.o.o, 2015

Lastnosti: v primeru, da v drobilniku pride do zaustavitve rotorja (zaradi odpadkov, ki
povzročijo blokado vrtenja), se rotorja samodejno zavrtita v nasprotni smeri in izvržeta
odpadek.

Dvigalo MBO (glej slika: 14, oznaka 6)

Tabela 12: Karakteristika dvigala MBO
proizvajalec

Meloni Techno-handling S.r.l.

tip

ni oznake

nosilnost

80 kN

prostornina korca

1,6 m3

razpon med kolesi

22.600 mm

višina dviga

10.000 mm

dolžina proge

111,50 m

hitrost dviganja

15 m/min

hitrost preč. pomika

40 m/min

hitros vzdolž. pomika

60 m/min

masa korca

2.600 kg

premer bobna dvigala

400 mm

premer škripca korca

250 mm

premer voznih koles

400 mm

število čeljusti korca

8 čeljusti

masa dvigala

19.500 kg

masa korca

2.600 kg
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odpiranje korca

elektrohidravlično

skupna el. moč

50,00 kW

napetost

400 V

Vir: Kocerod d.o.o, 2015

Lastnosti: mostno dvigalo je izvedeno za delo v težkih pogojih. Dovoz elektrike do visečega
mostnega dvigala poteka po visečem električnem kablu, ki se navija na navijalni boben. Dvigalo
je opremljeno s sistemom za tehtanje in višino zasipnega materiala. Dvigalo je računalniško
vodeno, v primeru težav pa ga je potrebno preklopiti na ročno vodenje. Transportno dvigalo
MBO transportira material iz sprejemnega bazena v trgalca vrečk, iz zalogovnika zdrobljenega
odpada do sušilnih šarž ter na koncu iz šarž v dozator MBO linije.

Dozator (glej slika: 16)

Tabela 13: Karakteristični podatki dozatorja
proizvajalec

Hartner-Maschinenbau

zmogljivost

45,9 m3/h (16,1 t/h)

prostornina sprejemnika

20 m3

max. masa odpadkov

11.000 kg

premer bobna

1.417 mm

število vrtljajev bobna

0 – 30 min-1

navor bobna

2780 Nm

dolžina

8.103 mm

širina

3.760 mm

moč motorja

15,40 kW

napetost

400 V

zaščita

IP 55

Vir: Kocerod d.o.o, 2015
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Lastnosti: dozator enakomerno dovaja material na tekoči trak za nadaljnjo obdelavo.

Tekoči trak (glej slika: 17, oznaka 9)
Tabela 14: Karakteristični podatki tekočega traku
proizvajalec

Riko Ekos d.o.o.

tip

tekoči trak

zmogljivost

45,9 m3/h (16,1 t/h)

hitrost traku

1,5 m/s

delovna širina

1000 mm

dolžina traku

12.750 mm

naklon

20o

premer pog. valja

345 mm

premer podp. valjev

89 mm

razdalja podp. valjev

1.000 mm

gumi trak

EP 400/3 4 + 2

prekritje traku

ga ni

regulacija hitrosti

je ni

instalirana moč

4,00 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

zaštita elektromotorja

IP 55

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)
Lastnosti: transportni trak je jeklene konstrukcije, sestavljen iz podpornih valjčkov in
gumijastega traka. Trak poganja elektro motor. Za čiščenje traku poskrbi brisalec za čiščenje
površine, za varnost pa stranski vrvni izklop v sili. Napetost traku je mogoče regulirati z vijaki.
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Magnetni izločevalec – separator (glej slika: 17, oznaka 10)

Tabela 15: Karakteristični podatki magnetnega izločevalca (separatorja)
proizvajalec

Mec Delachaux S.r.l.

tip

SNK 10.12

dimenzije magneta

1.000 x 1.200 mm

premer valjev

355 mm

tekoči trak izmeta

1.050 x 5.690 mm

separacija

20 mm

masa

2.800 kg

instalirana moč

9,10 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Lastnosti: magnetni izločevalec s pomočjo magneta iz celotnega materiala, ki pride mimo po
tekočem traku, izloči vse kovinske snovi in jih odvrže v zato namenjen kontejner.

Sito - za ločevanje težke frakcije (glej slika: 17, oznaka 11)

Tabela 16: Karakteristični podatki sita (za ločevanje težke frakcije)
proizvajalec

Ecostar S.r.l.

tip

Dynamic screen mod 3000

zmogljivost

43,6 m3/h (15,2 t/h)

delovna dolžina sita

3.178 mm

delovna širina sita

1.563 mm

površina sita

4,96 m2

število sejalnih rotorjev

16 kosov
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separacija

0–50 mm

masa

2.500 kg

instalirana moč

7,50 kW

napetost

400 V

frekvenca

frekvenčna regulacija

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Lastnosti: na sito za izločevanje težke frakcije se material transportira s transportnim trakom.
Sejanje se izvaja skozi več rotirajočih sejalnih osi. Težka frakcija se loči od ostalega odpada in
izpada v poseben kontejner. Težava, ki nastopi pri obratovanju sita je, da se vanj zapletejo daljši
kosi plastičnih folij, mrež ali pa gumijasti kabli, ki imajo v notranjosti žice. Vse to povzroči
daljši obratovalni čas in s tem večje stroške.
Tekoči trak presevka (glej slika: 17)

Tabela 17: Karakteristični podatki tekočega traka za presevek
proizvajalec

Riko Ekos d.o.o.

tip

tekoči trak

zmogljivost

20,3 m3/h (6,1 t/h)

hitrost traku

1 m/s

delovna širina

1000 mm

dolžina traku

4.500 mm

naklon

0o

premer podpornega valja

345 mm

premer podpornih valjev

89 mm

razdalja podpornih valjev

1.000 mm

gumi trak

EP 400/3 4 + 2

prekritje traku

ga ni

regulacija hitrosti

je ni

instalirana moč

4,00 kW

napetost

400 V
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frekvenca

50 Hz

zaščita elektromotorja

IP 55

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Lastnosti: transportni trak je jeklene konstrukcije in sestavljen iz podpornih valjčkov ter
gumijastega traku. Trak poganja elektro motor. Za čiščenje traku poskrbi brisalec za čiščenje
površine, za varnost pa stranski vrvni izklop v sili. Napetost traku je mogoče regulirati z vijaki.

Tekoči trak dovoda v zračni separator (glej slika: 17)

Tabela 18: Karakteristični podatki tekočega traku za dovod v zračni separator
proizvajalec

Nihot Recycling Technol.

tip

SDS 800

zmogljivost

2 m3/h

hitrost traku

1 m/s

delovna širina

600 mm

dolžina traku

3.500 mm

naklon

0o

premer pog. valja

323 mm

premer podp. valjev

89 mm

gumi trak

EP 400/3 4 + 2

regulacija hitrosti

je ni

instalirana moč

2,20 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

zaštita elektromotorja

IP 55

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)
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Lastnosti: : transportni trak je jeklene konstrukcije, sestavljen je iz podpornih valjčkov in
gumijastega traku. Trak poganja elektro motor. Za čiščenje traku poskrbi brisalec za čiščenje
površine, za varnost pa stranski vrvni izklop v sili. Napetost traku je mogoče regulirati z vijaki.

Zračni separator (glej slika: 17, oznaka 12)

Tabela 19: Karakteristični podatki zračnega separatorja
proizvajalec

Nihot Recycling Technol.

tip

SDS 800

zmogljivost

45,7 m3/h (9,1 t/h)

zmogljivost lahke frakcije

61 m3/h (7,3 t/h)

zmogljivost težke frakcije

6,1 m3/h (1,8 t/h)

pretok ventilatorja

20.000 m3/h

velikost delcev na vstopu

50–200 mm

širina tekočega traku

1.000 mm

dolžina tekočega traku

2.750 mm

lahka frakcija

papir, plastika, folije, vlakna

težka frakcija

kamenje, opeka, les, težki delci PVC

inštalirana moč

24,70 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

zaščita

IP 55

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Lastnosti: zračni separator je izdelan kot enojni bobnasti separator, pri katerem posebej na
tekoče trakove izpadata težka in fina frakcija. Lahka frakcija se s pomočjo vpihanega zraka
izloči na tekoči trak fine frakcije.
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Tekoči trak iz zračnega separatorja (glej slika: 17)

Tabela 20: Karakteristični podatki tekočega traku iz zračnega separatorja
proizvajalec

Riko Ekos d.o.o.

tip

tekoči trak

zmogljivost

6,1 m3/h (1,8 t/h)

hitrost traku

1 m/s

delovna širina

600 mm

osna dolžina traku

8.000 mm

naklon

18o

premer pog. valja

345 mm

premer podp. valjev

89 mm

razdalja podp.valjev

1.000 mm

gumi trak

EP 400/3 4 + 2

prekritje traku

ga ni

regulacija hitrosti

je ni

instalirana moč

2,20 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

zaštita elektromotorja

IP 55

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)
Lastnosti: transportni trak je jeklene konstrukcije, sestavljen je iz podpornih valjčkov in
gumijastega traku. Trak poganja elektro motor. Za čiščenje traku poskrbi brisalec za čiščenje
površine, za varnost pa stranski vrvni izklop v sili. Napetost traku je mogoče regulirati z vijaki.
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Sekundarni drobilnik (glej slika: 17, oznaka 13)

Tabela 21: Karakteristični podatki sekundarnega drobilnika
proizvajalec

Lindner Recyclingtech

tip

Komet 2200

zmogljivost

61 m3/h (7,3 t/h)

velikost delcev na izstopu

90 % pod 20 mm

prostornina sprejemnika

cca 2,8 m3

število rotorjev

1 kos

število nožev

60 kosov

premer rotorja

740 mm

število vrtljajev

355 min-1

pogon rotorjev

hidravličen

masa

18.000 kg

moč motorja

275,00 kW

napetost

400 V

frekvenca

50 Hz

(Vir: Kocerod d.o.o, 2015)

Lastnosti: vstopni del drobilnika je opremljen s hidravličnim potisnim delom za potiskanje
odpadkov v drobilni del. V drobilnem delu se nahaja enoosni rotor s spiralno vgrajenimi noži,
ki drobijo material. Velikost zdrobljenih delcev je možno spreminjati z zamenjavo distančnikov
med noži. Kadar je nože potrebno nabrusiti, se prostor, kjer se nahaja rotor preprosto odpre s
pomočjo hidravlike. V drobilcu se nahaja tudi optični merilec, ki sporoča nivo polnjenja
drobilnika.
Iz sekundarnega drobilnika se material s pomočjo transportnega traku transportira do stiskalnice
ali pa do mesta izpada, kjer delci letijo direktno v prikolico tovornjaka, ki material odpelje do
sežigalnice.
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5

PRAKTIČNI PRIMER IN IZRAČUN (MBO – pridobivanje RDF
materiala)

Pri mehansko-biološki predelavi odpadkov gre za pridobivanje materiala, ki se kasneje kot
lahka frakcija uporabi za gorivo v cementarnah, toplarnah in drugih termičnih objektih za
obdelavo odpadkov. Produkt, ki pri tem nastaja, je RDF (Refuse-derived fuel) in SRF (solid
recovered fuel) gorivo. Ta material se v sežigalnicah uporablja kot nadomestek fosilnih goriv,
kot so plin, kurilno olje in premog. (Riko Ekos, 2015)
Razlika med RDF in SRF gorivom je v tem, da ima RDF višjo kurilno vrednost, saj je sestavljen
iz papirja, tekstila in plastike, medtem ko je SRF v večini sestavljen iz različnih vrst plastičnih
materialov, razen PVC-ja.
Za proizvodnjo takšnega goriva je potrebna aplikacija, ki je sestavljena iz več različnih strojev,
ki morajo opravljati točno določeno nalogo. Ti stroji so med seboj povezani in tvorijo nekakšno
zaključeno celoto, ki mora funkcionirati brez kakršnih koli napak. V procesu proizvodnje se iz
celotnega odpada s pomočjo separatorjev za kovino, težko in fino frakcijo izločijo materiali, ki
niso primerni za sežig.

5.1

Energetska predelava komunalnih odpadkov

Iz Koroškega centra za ravnanje z odpadki se obdelani odpadki v obliki goriva RDF
transportirajo v cementarno Anhovo. Pripeljan material mora ustrezati kemijski sestavi,
predvsem klora (max. 1 %), vsebnosti vlage (max. 20 %) in pa kurilni vrednosti, katera mora
znašati (min. 15 MJ/kh). Glede na te specifikacije, se posamezna goriva razdelijo v posamezne
kakovostne razrede. Uporaba alternativnih goriv kot je RDF, ima številne prednosti in sicer:
(Mlakar, 2009)
-

Uporaba RDF-a kot alternativni vir energije pomeni zmanjšanje in obvladovanje
splošnega sistema odpadkov, katere bi morali v nasprotnem primeru predelati in
odstraniti na druge manj primerne načine

-

Tovrstna goriva v ozračje spustijo manj CO2

-

Recikliranje filtrskega prahu nazaj v surovine, kar pomeni, da pri procesu ni ostanka
pepela
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Tabela 22: Energetska vrednost goriva iz mešanih komunalnih odpadkov
energetska

vhodni podatek -

vsebnost vode v

vrednost

spodnja kurilna

odpadku -vlaga

[MJ/kg]

vrednost [MJ/kg]

(%)

Odpadni papir

13,33

16,7

15

Odpadna plastika

26,83

32

15

Drugi odpadki: les, tekstil

10,78

13

14

Biološki odpadki in pregnito blato

2,97

10

56,5

Material

(Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, 2013)
Kurilna vrednost pri sežigu se določa s pomočjo enačbe,

𝐻𝑖 =

𝐻𝑖0 ∗(100−𝑤)−2,44∗𝑤
100

(5.1)

pri čemer je,

Hi

energetska vrednost odpadka

Hi0

spodnja kurilna vrednost suhega odpadka

w

vsebnost vode v odpadku, izražena v odstotkih vlage

(Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, 2013)

Spodnja razpredelnica prikazuje kurilno vrednost mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili na
KOCEROD pripeljani leta 2014. Iz preglednice je razvidno, da je bilo leta 2014 deževno
poletje, zato je v odpadkih prisotne več vlage kot sicer. Kurilna vrednost so izračunane v spodnji
preglednici s pomočjo zgornje enačbe.
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Tabela 23: Vlažnost in kurilna vrednost gorljivih odpadkov v KOCERD-u za leto 2014
GORLJIVI ODPADKI
VLAŽNOST (%)
SPODNJA KURILNA
VREDNOST SUHEGA
ODPADKA [MJ/kg]
KURILNA
VREDNOST (MJ/kg)

jan.14 feb.14

mar.14

apr.14

maj.14

leto 2014
jun.14 jul.14

avg.14 sep.14 okt.14

nov.14

dec.14

/

27,58

23,34

18,55

16,55

15,73

17,23

20,42

22,1

23

22,24

23,45

/

24.54

23,40

22,34

25,40

23,86

21,37

22,38

23,03

23,83

22,37

21,81

/

17,1

17,37

17,74

20,79

19,72

17,27

17,31

17,40

17,79

16,85

16,12

Zgornja preglednica prikazuje kurilno vrednost RDF-a iz leta 2014.

Da pa so podatki o gorivu natančni in točni, je v laboratoriju potrebno opraviti strokovne teste,
kot so:
-

vzorčenje odpadkov,

-

priprava in homogenizacija laboratorijskega vzorca gorljivih odpadkov,

-

določitev fizikalnih lastnosti kot sta: sejalna analiza in nasipna gostota,

-

kemijske analize gorljivih odpadkov: kurilna vrednost, vlažnost, vsebnost klora in
žvepla ter vsebnost pepela in težkih kovin. (Gorenje surovina d.o.o., 2015)

5.2

Sejalna analiza RDF

Sejanje je proces, pri katerem gre za določanje velikosti delcev. Vsi elementi, ki sestavljajo
vzorec, se med procesom sejanja razvrstijo po posameznih sitih. Razvrščanje je odvisno od
velikosti materiala in od sejalne površine. Med procesom je potrebno zagotoviti konstanten
transport delcev po sejalni površini, kar dosežemo z konstantnim gibanjem. Čas ki ga porabimo
za sejanje, je odvisen od velikosti odprtin uporabljenih sit, načinom sejanja ter od lastnosti in
količine vzorca. Velikosti sit se lahko precej spreminjajo, odvisno od velikosti delcev v vzorcu.
Načini sejanja, se med seboj ločijo glede na suho (ročno, strojno, sejanje na zračni curek,
popolnoma avtomatizirano) in mokro (ročno, strojno). V praksi se v večini primerov uporablja
mehanizirano sejanje, saj je ročno sejanje zamudno in ga uporabimo v primeru, kadar nimamo
druge izbire. Količina vzorca se določi glede na velikost največjega vzorca. Približno količino
lahko izračunamo, če predpostavimo, da je za 1 mm velik vzorec potrebno 100 g material.
(Kortnik, 2011)
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5.2.1 Praktični primer sejalne analize RDF iz KOCEROD-a
V zastavljenem problemu, sem želel raziskati, iz kakšnih velikosti delcev je sestavljen končni
produkt mešanih komunalnih odpadkov, ki se kot gorivo (RDF) uporabljajo v sežigalnici
Anhovo. V ta namen, sem na Koroškem centru za zbiranje odpadkov vzel vzorec goriva, ter
opravil sejalno analizo. Analiza se je izvajala v laboratoriju Katedre za mehansko procesno
tehniko, bogatenje mineralnih in sekundarnih surovin na Naravoslovnotehniški fakulteti v
Ljubljani.
Sejalno analizo sem opravljal s pomočjo lesenih sit, katerih velikost je bila 0,5 x 0,5 m. Sita so
imela različno velike odprtine (od 40 do 5 mm), sejanje pa je potekalo ročno. Začetna količina
vzorca, s katero se je izvajala analiza je znašala 3866,8 g in je bila razdeljena v tri skupine,
zaradi večje natančnosti. Masa prva sejalne skupine je znašala 1589,0 g druge 1276,2 g in tretje
1001,6 g. Med procesom sejanja sem s pomočjo digitalne tehtnice sproti tehtal ostanke na
posameznih sitih in jih zapisoval v preglednice. Med opravljanjem preizkusa je prišlo tudi do
manjših izgub, tako da je končna količina vzorca nekoliko manjša od začetne. V spodnjih
preglednicah so prikazani zbrani podatki opravljenega preizkusa.

5.2.1.1 Prva sejalna skupina

Tabela 24: Granulacijska sestava presejanega materiala v prvi sejalni skupini
odprtina
sita
[m]
45,0
31,5
16,0
11,2
8,0
5,0
0,0

granulacijski
interval Δx
[mm]
+ 45
31,5 - 45,0
16,0 - 31,5
11,2 - 16,0
8,0 - 11,2
5,0 - 8,0
0,0 - 5,0

masa frakcije
(ostanek na
situ)
[g]
0
1,3
329,6
300,7
286
438
219,7
Σ 1575,3

delež frakcije
ΔR
[%]
0,00
0,08
20,92
19,09
18,16
27,80
13,95
Σ 100

kumulativni
ostanek na
situ ΣΔR
[%]
0
0,08
21,00
40,09
58,25
86,05
100,00

kumulativni
presevek na
situ ΣΔD
[%]
100,00
99,92
79,00
59,91
41,75
13,95
0,00
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Graf 8: Diagram granulacijskih sestav prvega vzorca
Na zgornjem grafu je prikazan kumulativni presevek vzorca na situ in pa delež frakcije. Podatki
se nanašajo na prvo sejalno skupino.

5.2.1.2 Druga sejalna skupina

Tabela 25: Granulacijska sestava presejanega materiala v drugi sejalni skupini
odprtina
sita
[m]
45,0
31,5
16,0
11,2
8,0
5,0
0,0

granulacijski
interval Δx
[mm]
+ 45
31,5 - 45,0
16,0 - 31,5
11,2 - 16,0
8,0 - 11,2
5,0 - 8,0
0,0 - 5,0

masa frakcije
(ostanek na
situ)
[g]
0
0
187,7
271,6
247,9
354,5
187,8
Σ 1249,5

delež frakcije
ΔR
[%]
0
0
15,02
21,74
19,84
28,37
15,03
Σ 100

kumulativni
ostanek na
situ ΣΔR
[%]
0
0
15,02
36,76
56,60
84,97
100,00

kumulativni
presevek na
situ ΣΔD
[%]
100
100
84,98
63,24
43,40
15,03
0,00
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Graf 9: Diagram granulacijskih sestav drugega vzorca

Na zgornjem grafu je prikazan kumulativni presevek vzorca na situ in pa delež frakcije.
Podati se nanašajo na drugo sejalno skupino.

5.2.1.3 Tretja sejalna skupina

Tabela 26: Granulacijska sestava presejanega materiala v tretji sejalni skupini
odprtina
sita
[m]
45,0
31,5
16,0
11,2
8,0
5,0
0,0

granulacijski
interval Δx
[mm]
+ 45
31,5 - 45,0
16,0 - 31,5
11,2 - 16,0
8,0 - 11,2
5,0 - 8,0
0,0 - 5,0

masa frakcije
(ostanek na
situ)
[g]
0
0
130,5
221,4
197,6
282,9
147,1
Σ 979,5

delež frakcije
ΔR
[%]
0
0
13,32
22,60
20,17
28,88
15,02
Σ 100

kumulativni
ostanek na
situ ΣΔR
[%]
0
0
13,32
35,93
56,10
84,98
100,00

kumulativni
presevek na
situ ΣΔD
[%]
100
100
86,68
64,07
43,90
15,02
0,00
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Graf 10: Diagram granulacijskih sestav tretjega vzorca

Na zgornjem grafu je prikazan kumulativni presevek vzorca na situ in pa delež frakcije. Podatki
se nanašajo na tretjo sejalno skupino.
5.2.1.4 Celotni vzorec

Tabela 27: Granulacijska sestava presejanega materiala celotnega vzorca
odprtina
sita
[m]
45,0
31,5
16,0
11,2
8,0
5,0
0,0

granulacijski
interval Δx
[mm]
+ 45
31,5 - 45,0
16,0 - 31,5
11,2 - 16,0
8,0 - 11,2
5,0 - 8,0
0,0 - 5,0

masa frakcije
(ostanek na
situ)
[g]
0
1,3
647,8
793,7
731,5
1075,4
554,6
Σ 3804,3

delež
frakcije ΔR
[%]
0
0,03
17,03
20,86
19,23
28,27
14,58
Σ 100

kumulativni
ostanek na
situ ΣΔR
[%]
0
0,03
17,06
37,93
57,15
85,42
100,00

kumulativni
presevek na
situ ΣΔD
[%]
100
99,97
82,94
62,07
42,85
14,58
0,00
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Graf 11: Diagram granulacijskih sestav celotnega vzorca

Na zgornjem grafu je prikazan kumulativni presevek vzorca na situ in pa delež frakcije. Podatki
se nanašajo na celoten vzorec.
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Graf 12: Diagram granulacijskih sestav vseh vzorcev
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Graf 12 prikazuje kumulativni presevek vzorca na situ in pa delež frakcije. Rezultati se
nanašajo ne celotni vzorec
S pomočjo sejalne analize sem ugotovil, da se je največ delcev ustavilo in ujelo na situ, ki ima
premer 5 mm. Procentualno to znaša 28,27 % celotnega presejanega vzorca. Preizkus je
pokazal, da so bili vsi delci v vzetem vzorcu manjši od 45 mm. Med procesom sejanja je prišlo
tudi do manjših izgub in sicer, se je med procesom razgubilo 62,5 g alternativnega goriva.
Sejalna analiza je pokazala tudi, da so bile velikosti delcev v vseh treh vzorcih enakomerno
razporejene, kar je razvidno tudi na Grafu 12. Največja odstopanja so se dogajala na situ,
katerega velikosti odprtin znašajo 11,2 mm.

Slika 18: Material, ki se je uporabil za sejalno analizo (RDF)

Zgornja slika prikazuje alternativno gorivo (RDF), ki kot produkt iz mokrih odpadkov nastaja
v KOCEROD-u.
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Slika 19: Sita za izvajanje sejalne analize

Slika 19 prikazuje lesena sita, ki imajo različne velikosti odprtin. S pomočjo sit, se je izvajala
sejalna analiza, s katero se je določala granulacijska sestava goriva iz odpadkov.

Slika 20: Tehtnica in posoda, za opravljanje meritev alternativnega goriva

S pomočjo digitalne tehtnice, ki je prikazana na sliki, se je med sejalno analizo tehtalo ostanke
na situ.
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5.3 Zastavljen problem in alternativna rešitev MBO
V tej rubriki se bom soočal s problemom, ki nastaja med proizvodnjo trdega goriva iz mešanih
komunalnih odpadkov na regijskem centru KOCEROD. Aplikacija, ki je sestavljena iz različnih
segmentov, ki so povezani v celoto, od časa do časa naleti na težavo, ta pa zaustavi celotno
proizvodnjo in povzroča dodatne stroške.
Sam sem se osredotočil na sito, ki je namenjeno ločevanju težke frakcije. Na tem delu se
odpadki, ko že zapustijo območje, kjer se s pomočjo magnetnega separatorja izločajo kovinski
predmeti s pomočjo transportnega traku, vsipajo na sito. Material, ki je transportiran, lahko
vsebuje daljše plastične folije, mreže in gumijaste kable, pri katerih se v notranjosti lahko nahaja
žica. Ti odpadki povzročijo, da se material navija na rotirajoče sejalne osi in jih popolnoma
ohromi. Te osi nimajo dovolj moči, da bi se še vrtele v želeno smer. Zaradi tega pride do
popolne blokade sita in ohromitve celotne proizvodnje. Ko pride do zapleta, se posamezni
obratovalni segmenti, ki se nahajajo pred sitom, takoj izključijo, da ne prihaja do kopičenja
materiala. V obratovalnem ciklu se nahaja tudi sekundarni mlin, ki ga poganjajo močni in
ekonomično požrešni električni motorji. Tega med ustavitvijo ne izklapljajo, sej sam zagon
tovrstne naprave porabi veliko električne energije, zato je bolje, da ostane prižgan.
Po zaustavitvi je potrebno separator težke frakcije ročno očistiti in ga osvoboditi. Za to se
potrebujejo ostri noži in brusilnik, da se tovrsten material lahko odstrani. Pri odstranjevanju je
treba biti zelo pozoren na iskre, ki nastajajo pri brušenju, saj lahko te zanetijo požar. V
nadaljevanju bom predstavil obstoječo sito in alternativno zamenjavo zanj.
Obstoječe sito
Obstoječe sito je proizvod italijanskega podjetja EcoStar, ki se ukvarja z izdelavo naprav za
predelovanje odpadkov in njihovo ponovno uporabo. Sito (separator težke frakcije) je zmožno
v eni uri obdelati 43.6 m3 mešanih komunalnih odpadkov, kar znaša približni 15,2 t/h. Delovna
dolžina sita je 3.178 mm širina pa 1.563 mm, kar pomeni, da celotna površina znaša 4.96 m2.
Separator je sestavljen iz 16 sejalnih kosov, ki med obratovanjem ločujejo težko frakcijo.
Velikost delcev, ki se izloči na situ, znaša od 0 pa do 50 mm. Sama naprava je težka 2.500 kg,
poganja pa jo elektro motor, ki mora biti priključen na napetost 400 V.
Sito deluje na ta način, da se prispeli material s pomočjo vrtenja sejalnih rotorjev premika proti
transportnemu traku, od koder je kasneje transportiran do tračnega separatorja. Težki delci
(kamenje, pesek …), ki niso namenjeni sekundarni obdelavi, skozi reže izpadajo na transportni
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trak, ki jih transportira do kontejnerja. Kasneje je ta separacija odpeljana na za to predvideno
mesto.
Alternativno sito
Alternativno sito, ki bi se lahko uporabljalo namesto sedanjega, bi bilo lahko bobnasto sito. To
sito je namenjeno sejanju težke frakcije znotraj sortirne linije. S pomočjo sita se da odstraniti
umazanijo, pesek, kamenje in druge težke odpadke, ki niso primerni za sekundarno uporabo.
Bobnasto sito bi bilo nameščeno na jekleni konstrukciji. Poganjal bi ga električni motor, ki bi
proizvedel dovolj moči za nemoteno in učinkovito delovanje sita. Celotna noviteta bi morala
zagotavljati enak pretok materiala, kar pomeni, da bi v eni uri moral obdelati 43.6 m3 mešanih
komunalnih odpadkov, oz. 15.2 t/h. Velikost odprtin za sejanje bi se lahko dimenzioniralo na
podlagi dosedanjih izkušenj, ali pa bi se obdržala enaka velikost, če se je do sedaj izkazala kot
dobra praksa (velikost do 50 mm). Bobnasto sito bi bilo opremljeno tudi s posebno krtačo za
čiščenje, ki bi med proizvodnjo čistila zamešene odprtine in podaljševala njegovo življenjsko
dobo. (Fabryka maszyn pomech, 2015)
Ugotovitve
Sam predvidevam, da bi bilo za nemoteno predelavo odpadkov potrebno menjati celotno
obstoječe sito (separator težke frakcije) z bobnastim sitom. Material, ki se je zapletal v
dosedanje sito, bi bil sedaj nemoteč faktor in ne bi povzročal ustavljanja proizvodne linije. S
tem bi se zmanjšal celoten čas proizvodnje. Z zmanjšanjem celotnega časa proizvodnje bi se
zmanjšala tudi poraba električne energije, ki na tako močnih in velikih napravah predstavlja
precejšen strošek. Zmanjšanje neprimernih odpadkov, kot so dolge plastične mreže, folije ter
gumijasti kabli, ki ne sodijo v mokre odpadke, bi lahko dosegli tudi z intenzivnejšim
osveščanjem in ozaveščanjem ljudi. Tovrstne odpadke bi bilo možno tudi fizično odstranit pred
predelavo, da kasneje nebi povzročali dodatnih zapletov.
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6

REZULTATI IN ZAKLJUČKI

V diplomski nalogi so podani statistični podatki o zbiranju komunalnih odpadkov na področju
Koroške regije. Odpadki se zbirajo v sodelovanju za javnimi komunalnimi podjetji Slovenj
Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi in LOG. Iz podatkov je razvidno, da se količina odpadkov
iz leta v leto ne povečuje kaj dosti. Statistični podatki pravijo, da se največ ločeno zbranih
podatkov zbere v JKP Slovenj Gradec in JKP Dravograd, najmanj, pa v JKP LOG. Te razlike
se pojavijo zaradi različnih pristopov ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Analiza je
pokazal, da je na območju JKP LOG možno iz zavrženih odpadkov izločit še najmanj 30 %
koristnih frakcij, ki bi bele primerne za sekundarno predelavo.
Komunalne odpadke je možno zbirati na več načinov. Prvi od načinov je ločevanje pred
domačim pragom. V tem primeru gre za ločevanje odpadkov na suhe (zelena kanta), mokre
(črna kanta) in biološko razgradljive (rjava kanta). Drugi način je zbiranje odpadkov na zbirnih
centrih. Ti so ustrezno opremljeni in urejeni prostori, ki so namenjeni vsem fizičnim
uporabnikom. Na zbirnih centrih za odpadke se odpadki začasno skladiščijo, dokler jih centri
za ravnanje z odpadki ne odpeljejo v ponovno predelavo. Pri tretjem načinu zbiranja odpadkov
gre za zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih. Ekološki otok je prostor, na katerem se
nahajajo štirje zabojniki različnih barv: rdeč, kamor se lahko odlaga papir in karton, bel, v
katerega se sme metati steklo, moder je namenjen za odlaganje plastike in pa rjav, kamor sodi
odpad kovine.
V diplomski nalogi so podrobneje opisane tehnologije ravnanja z odpadki, katerih se
poslužujejo na Koroškem regijskem centru za ravnanje odpadki. Na centru se nahajajo trije
ločeni objekti. Eden od njih je sortirnica, ki je namenjena ročnemu selekcioniranji suhih
komunalnih odpadkov. Naslednji objekt je demontaža, kjer iz kosovnih odpadkov ročno
izločijo materiale, ki so primerni za sekundarno predelavo, nekoristne pa zavržejo. Tretji objekt
se imenuje MBO. V tem objektu se nahajajo prostori za mehansko biološko predelavo
odpadkov in kompostarna. V prostore za mehansko biološko predelavo se dovažajo mokri
komunalni odpadki. Tu jih primerno posušijo in s pomočjo različnih tehnologij spremenijo v
alternativno gorivo iz odpadkov (RDF). V predel, kjer se nahaja kompostarna, se dovaža
biorazgradljiv material, ki je primeren za kompostiranje. Kompost je potrebno med zorenjem
ves čas vlažiti in mešati, da doseže željeno kvaliteto.
Mokri odpadki so po predelavi namenjeni za sekundarno obdelavo kor alternativno gorivo. Iz
KOCEROD-a se to gorivo transportira v sežigalnico Anhovo, kjer pridelujejo cement. Pri
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končnem produktu je zelo pomembna kurilna vrednost in velikost delcev. V ta namen sem
izračunal kakšno kurilno vrednost je imelo gorivo leta 2014. Iz izračuna je razvidno, da je
količina oddane energije je odvisna od spodnje meje kurilnosti in sestave odpadka. Veliko
vlogo pri tem igra tudi vlaga, ki pa se razvidno spreminja glede na letni čas. Velikost delcev
produkta kot gorivo sem določal s sejalno analizo, katero sem opravljal v laboratoriju Katedre
za mehansko procesno tehniko, bogatenje mineralnih in sekundarnih surovin na
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Sejalna analiza je potekala ročno, preizkušan
vzorec pa se je sejal skozi šest različnih sit. Preizkus je pokazal, da so bili vsi delci v vzetem
vzorcu manjši od 45 mm. Največji odstotek materiala (28,27 %), ki se je ujel na situ ni mogel
preiti skozi reže, katerih velikost znaša 5 mm.
V nalogi sem se osredotoči na alternativne rešitve, katere bi lahko pripomogle k izboljšavi
procesa predelovanja goriva (RDF) na KOCEROD-u. Aplikacija za proizvodnjo goriva iz
odpadkov je sestavljena iz več segmentov, ki skupaj tvorijo celoto. Med obratovanjem prihaja
do težav, zaradi katerih se podaljša čas proizvodnje, ob enem pa nastajajo tudi nepotrebni
stroški. Problem se pojavi, ko se v sito za ločevanje težke frakcije zapletejo daljše plastične
mreže, folije ter gumijasti kabli, ki ohromijo celotno proizvodnjo. V takem primeru, je potrebno
ročno odstraniti zapleten material. V tem času se proizvodnja ne zaustavi, ker bi v nasprotnem
primeru potrebovali ogromno količino energije za zagon močnih in požrešnih strojev. Rešitev,
ki bi bila možna v tem primeru je zamenjava obstoječega separatorja težke frakcije z novim,
bobnastim sitom, ki bi moral biti dovolj zmogljiv in v enakem času predelati enako število
odpadkov. Sito je sestavljeno tako, da do težav z zapletanjem ne prihaja. S to rešitvijo bi bilo
mogoče pridobiti nekaj časa in prihraniti nekaj denarja.
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