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IZVLEČEK

Okolje je prepredeno z dejavnostmi v katerih nastajajo različne vrste odpadkov. Družbena
okoljska odgovornost bi morala biti del zavesti vsakega posameznika, predvsem pa podjetij,
katerih emisije v okolje so potrebne čiščenja, njihove odpadne snovi pa posebnega ravnanja.
V okviru diplomskega dela so bile raziskane dobre in slabe okoljevarstvene prakse v večji
slovenski ofsetni tiskarni. Tiskarna ima urejeno ustrezno ločevanje odpadnih snovi v
posameznih fazah grafičnega procesa in skrbi za njihovo predelavo preko zunanjih izvajalcev.
Urejeno ima čiščenje industrijske odpadne vode s postopkom nevtralizacije in koagulacije ter
končnim zbiranjem mulja, ki ga preda v uničenje zunanjim organizacijam. Prav tako ima
ustrezno čiščenje hlapnih organskih spojin iz zraka z regenerativnim termičnim oksidatorjem
ter redno preverja parametre onesnaženosti. Vendar pa bi bila lahko okoljska odgovornost
tiskarne še izboljšana z uvedbo sistema okoljevarstvenega vodenja kot je EMAS ali ISO
14001 in s pridobitvijo EU okoljskega znaka za tiskan papir.

Ključne besede: okoljevarstvo, tiskarna, odpadki, onesnaženje, čiščenje odpadne vode,
čiščenje zraka.
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ABSTRACT

In the environment, there are plenty of activities in which different types of waste are
produced. Every individual and in particular every company, whose emissions into the
environment need to be cleaned and whose waste requires special treatment, should be aware
of their environmental responsibility.
A part of the thesis both good and bad environmental practices of a major Slovenian offset
printing house have been examined. The printing house has arranged adequate separation of
waste in various stages of the graphic process and outsources their recovery. It has arranged
the treatment of industrial waste waters by neutralization and coagulation and by final
collection of silt, whose destruction is outsourced. The printing house also has arranged
adequate cleaning of volatile organic compounds from the air with a regenerative thermal
oxidizing agent; it also regularly checks the pollution parameters. However, its environmental
responsibility could be improved by introducing an environmental policy audit system such as
EMAS or ISO 14001, and by applying for the EU Ecolabel for printed paper.

Key words: environmental protection, waste, printing company, pollution, treatment of
wastewater, purification of air.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

kratica

slovenski opis

angleški opis

1. n.
AOX
APEO
BTX
Cl
CO2
CTP
Cu
EMAS
Fe3+
HOS
IR
ISO
KPK
LKCH
NaHCO3
NGO
nm
NOX
PAH
PM10

prvo nadstropje
adsorbljivi organski halogeni
alkilfenoletoksilati
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
klor
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1 UVOD
V 21. stoletju, ko sta znanost in tehnika napredovala, se je tudi močno povečala skrb za čisto
okolje, zdravje ljudi in živali. Drugače kot v času Gutenberga, v katerem miselnost in znanje
še nista bila usmerjena v ekologijo, izjemno skrb predstavlja čistost zraka in vode.
Z željo, da bi prispevali k bolj zdravemu in čistemu okolju, smo sledili postopkom celotnega
kroga odpadkov v eni izmed nekdaj večjih tiskarn v Sloveniji. Naš namen je bilo spremljanje
povprečne količine čisto vseh nastalih odpadkov, njihovega odstranjevanja ter ovrednotenje
kakovosti čiščenja onesnaženih voda in zraka ter vseh ostalih možnih emisij, ki jih proizvaja
tiskarna.
Seveda se emisije razlikujejo od vrste samega tiskanja, vendar se pri vseh vrstah tiska
soočamo s tremi glavnimi vrstami odpadkov. To so trdni odpadki, odpadna voda ter emisije v
zrak. Vse tri vrste so v prekomernih količinah velika problematika, zato imamo zakonsko
opredeljene mejne vrednosti odpadkov, ki naj bi se redno spremljale, s tem pa naj bi se
pripomoglo k manjšemu vplivu na okolje.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

OFSETNI TISK

Ofsetna ali posredna tiskarska tehnika spada med konvencionalne tehnike tiska, ki se med
seboj ločijo glede na obliko tiskovnih elementov na tiskovni formi. V izbrani tiskarni tiskajo z
ofsetnimi časopisnimi rotacijami z vročim sušenjem.
Ofsetni tisk so iznašli leta 1875. Nekoliko prej so izdelali prvo rotacijo, katero so izboljšali in
jo istega leta patentirali.
Danes je ofset ena izmed bolj uporabljenih načinov tiskanja v industriji grafike, kjer
potrebujejo višje naklade kvalitetnih odtisov. Ima precej prednosti pred drugimi vrstami tiska,
pa tudi nekaj slabosti. Predvsem ga odlikuje dobra kakovost odtisa, hkrati pa je tudi
najcenejša tehnika, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Sama izdelava tiskovnih form je
enostavna in hitra, količino tiskarske barve pa se nadzoruje znotraj procesa tiska (1).
Tiskovna forma v tem procesu je ravna, kar pomeni, da so tiskovne in netiskovne površine v
isti ravnini. Tiskovna mesta na tiskovni formi predstavlja kopirni sloj, ki je oleofilen in
sprejema tiskarsko barvo. Proste površine predstavlja hidrofilni sloj na anodiziranem
aluminiju.
Med tiskom se tiskovna forma najprej navlaži z vlažilno tekočino, ki jo s tiskovne površine ne
navzemajo (so hidrofobne), navzemajo pa jo proste površine, ki so hidrofilne. Nato se
tiskarska barva preko valjev nanese na tiskovne površine, ki so oleofilne, medtem ko so
navlažene proste površine oleofobne in ne navzemajo tiskarske barve. Tiskarska barva se s
tiskovne forme, vpete na ploščnem valju, preko gumi valja prenaša na tiskovni material (Slika
1) (2).

Slika 1: Prikaz valjev v ofsetnem tisku (51).
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2.2

VARSTVO OKOLJA

Varstvo okolja je pomemben korak v onesnaženem svetu. Je tehnika za ohranitev naravnih
temeljev zdravega okolja. Znotraj le-tega je varstvo okolja predvsem tehnično področje, ki ga
opredeljujejo predpisi in dogovori in se močno navezuje na zagotovitev možnosti za
kakovostno bivanje ter ohranitev pestrosti življenja in razvoja v naravnih razmerah (3).
Problem varstva okolja je večji in bolj razčlenjen, kot je mogoče videti na prvi pogled.
Onesnaževanje okolja so vsi škodljivi vplivi ali učinki našega posega v okolje, ki zmanjšujejo
regeneracijsko sposobnost okolja, možnost njegove rabe ter škodijo virom ter jih tudi
izkoriščajo (3). Na različnih mestih našega življenja je onesnaževanj več vrst.
Obremenitev zaradi človekove dejavnosti delimo na obremenitev, ki izvira iz delovnega
okolja ter obremenitev izven delovnega okolja. Delitev je omenjena zaradi tretjinske delitve
obremenjenosti okolja na delu in dvotretjinske izven dela. Dela in okolja ne moremo ločiti,
proizvodnja deluje na naravo in obratno. Proizvodnja troši naravne vire, spreminja naravni
prostor, izdelek pa vpliva na okolje tako med samo izdelavo kot med uporabo in tudi, ko je
zavržen. Zato gledamo celotni življenjski krog izdelka. Zaradi takšnih in drugačnih odpadkov
je obremenjenost narave neizogibna. Nujno bi bila torej potrebna uporaba čistejših
proizvodnih postopkov in sredstev, predvsem pa uporaba čistilnih naprav (3).
Glavni onesnaževalci, ki hkrati lahko zagotovijo bolj varno in čisto okolje, so predvsem
energetika, transport, intenzivno kmetijstvo in sečnja gozdov.
V zvezi z energetiko je bila sprejeta Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z
emisijami ogljikovega dioksida. V panogi se za hlajenje porabijo tudi velike količine vode. Če
ogreta voda po uporabi ni ohlajena na nižjo temperaturo, lahko v okolici izliva povzroča
težave živi naravi. Med glavne onesnaževalce prav tako sodi proizvodnja, katere
onesnaževalec je večinoma hrup in izdelava kemikalij v velikih količinah (3, 4).
Onesnaževanje se širi tudi s transportom. Kopenski promet se je začel z enostavnimi potmi,
kolovozi in cestami, železnico ter postopno prerasel v velikanske infrastrukture. Vodni promet
ogroža okolje predvsem s prevozom kemikalij in naftnih derivatov, saj se v primeru nesreče,
kot je na primer izliv, narava ne opomore več desetletij. Zaradi samega hitrega stila življenja
se izpusti ogljikovega dioksida iz leta v leto povečujejo tudi z zračnim prometom.
Intenzivno kmetijstvo povzroča onesnaženje voda z gnojili, prekomerno rast alg in vodnega
rastlinstva, kar zmanjšuje vsebnost kisika, ki ga potrebujejo vodne živali, ki zato lahko
umrejo. Povzroča pa tudi nepitno ali celo zastrupljeno vodo. Tudi prekomerne krčitve gozdov,
ki nas sicer oskrbujejo s kisikom in pozitivno delujejo na uravnavanje temperature in
transformacijo ogljikovega dioksida v kisik, dodajo delež k onesnaženosti.
Ker je okolje del narave, kamor posega človeška roka ter vpliva nanj začasno ali deluje trajno,
se težko najde prvobitno naravno okolje, kjer narave še nismo prizadeli ali obremenili.
Posledice, torej umetne spremembe v naravi, povzročamo predvsem z izkoriščanjem in
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uporabo naravnih dobrin, poseganjem v naravo z namenom njenega zasedanja in
spreminjanja, proizvodnjo, prometom in (nenadzorovanim) kopičenjem odpadkov, tako trdnih
odpadkov kot emisij v vodo, zrak in tla. Odpadek je namreč vsaka snov, ki nima lastnika, je
lastnik noče ali ne mora uporabiti, jo pa je potrebno obdelati, predelati ali odložiti. Snov v
katerem koli agregatnem stanju, ki lahko ogroža zdravje in lahko tako ali drugače učinkuje na
organizme, je potrebno izolirati iz okolja in se šteje za nevaren odpadek, dokler ni dokazano
drugače.
Ob takem onesnaževanju ne govorimo več samo o človeškem vplivu ali pa industrijskem
vplivu na okolje in naravo, saj posledično spreminjamo vpliv na svoje zdravje. Naši odpadki
so naša grožnja. Življenje, ki si ga gradimo in si ga še bomo, je poseg v okolje, ki povzroča
obremenjenost. Ta povzroča onesnaženje okolja oziroma poškodbo le-tega, kar je bilo
nakazano že z zgoraj omenjeni primeri (3, 4).

2.3

OKOLJU PRIJAZEN TISKAN PAPIR

Znak EU za okolje ali na kratko EU roža, je znak, ki se ga podeljuje proizvodom, ki v
celotnem življenjskem krogu manj obremenjujejo okolje kot ostali proizvodi iste
namembnosti. Uporablja se v Evropski uniji, na Norveškem, Islandiji in Lihtenštajnu (7).
Za izdajo znaka zaprosimo na Ministrstvu za okolje in prostor z vlogo, ki dokazuje, da
proizvod izpolnjuje predpisane pogoje ter plačamo pristojbino. Vlogo preverijo neodvisni
strokovnjaki in ko postane odločba o podelitvi znaka pravnomočna, je to potrebno sporočiti
komisiji EU (5, 9).
Eko znak se podeljuje 32 različnim storitvam in produktom. Med njih spada tudi papir, ki pa
se deli na različne vrste. Sem spadajo na primer papir za higienske namene, grafični in kopirni
papir, papir za časopis ter tiskan papir, pod katerega spadajo knjige, brošure in katalogi (8).
Znak za papir se podeli, če so izpolnjene ekološke zahteve: uporaba recikliranih oziroma
primarnih vlaken iz nadzorovanega gozda, zmanjšanje količin trdnih odpadkov, zmanjšanje
emisij žvepla in toplogrednih plinov (CO2, NOX) med proizvodnim postopkom, zmanjšanje
emisij klorovih spojin (AOX) in organskih spojin (KPK) v vodo med postopkom proizvodnje,
varčevanje s porabo energije v proizvodnem postopku ter omejitev pri uporabi okolju
škodljivih snovi. Prepovedani so plinasti klor za beljenje, bionerazgradljivi tenzidi pri
postopku razsivitve papirja, alkilfenoletoksilati (APEO) kot tenzidi, bionerazgradljivi biocidi,
azo barvila, ki razpadejo na kancerogene aromatske amine, kovinsko kompleksna barvila in
pigmenti na osnovi svinca, bakra, kroma, niklja, aluminija (dovoljena le Cu-ftalocianinska).
Ekološke zahteve za znak za tiskane papirne proizvode kot so knjige, brošure, katalogi, mape,
revije in letaki (vendar ne potiskan higienski papir, papirni proizvodi primerni za ovijanje in
embalažo ter za papirne proizvode potiskane s kovinsko kompleksnimi tiskarskimi barvami)
so uporaba papirnih in kartonskih tiskovnih materialov, ki so proizvedeni z manjšim
obremenjevanjem okolja, zmanjšanje emisij hlapnih organskih spojin v tiskarskem procesu,
pri uporabi škodljivih substanc zmanjšano ali preprečeno tveganje za človeško zdravje in
4

okolje, možnost ekološko učinkovite razsivitve in recikliranja odpadnih potiskanih
proizvodov. Znak na proizvodu (Slika 2) ne dokazuje le, da ustreza vsem precej zahtevnim
kriterijem v vseh fazah njegovega obstoja, ampak tudi daje potrditev strankam ali kupcem, da
je izdelek kakovosten (7, 8).

Slika 2: Logotip EU rože (7).

2.4

SISTEMI OKOLJEVARSTVENEGA VODENJA V ORGANIZACIJI

Standard ISO 9001 je leta 1987 prvič izdala mednarodna organizacija ISO (International
Standardisation Organization). Najnovejša je peta izdaja standarda iz leta 2015, ki zamenjuje
predhodno iz leta 2008. Standard je način vodenja kakovosti in je predvsem dobro izhodišče
za nadgradnjo z okoljevarstvenim sistemom vodenja, kot je standard ISO 14001 in shema
EMAS. Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na nenehno izboljševanje, uspešnost in
učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne
zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja. Namenjen je vsem vrstam
organizacij ne glede na velikost, proizvod ali storitev. V letu 2014 je bilo v Sloveniji 1672
veljavnih certifikatov ISO 9001 (Slika 3) (19, 20).

Slika 3: Graf veljavnih ISO 9001 certifikatov v Sloveniji, od leta 1993 do 2014 (6).

Bolje poznana in nekoliko podobna sistema za okoljevarstveno vodenje organizacij sta
okoljevarstveni standard ISO 14001 in sistem EMAS. Oba sistema se ponašata z enakimi cilji,
in sicer z učinkovitim varovanjem okolja ter nadaljnjim preprečevanjem obremenjevanja ter
stalnim izboljševanjem stanja.
Okoljevarstveni standard ISO 14001 (11) je mednarodni standard za ravnanje z okoljem.
Sprejet je bil leta 1996, osem let kasneje pa prvič prenovljen. Leta 2015 je bil pregledan in
obnovljen drugič. Pridobijo ga lahko organizacije vseh vrst in velikosti po celem svetu.
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Trenutno obstaja več kot 300.000 certifikatov po 160 državah. Pri nas ima certifikat več kot
350 podjetij. V Sloveniji ga izdaja certifikacijski organ SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje), ki najprej opravi pregled. V primeru, da je organizacija primerna, pridobi
certifikat za dobo treh let. V primeru kršenja danih zahtev standarda in če organizacija ne
izpolnjuje več vseh zahtev ter se tega tudi zaveda, pride do sporazumne ukinitve certifikata.
Certifikacijski organi primerno in pravilno delovanje organizacije preverjajo enkrat letno (12,
13, 15).
Za pridobitev certifikata mora organizacija prepoznati svoje potrebe po merjenju, sama
določiti metode dela, kriterije in analizirati rezultate. Ovrednotiti mora svoje okoljsko
delovanje kot sistem ravnanja z okoljem ter poročati svoje cilje o preprečevanju onesnaženja.
Temelji na načelih Plan-Do-Check-Act (t.i. načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj), kar ponuja
podlago za izboljševanje ravnanja z okoljem (12, 18).
Poleg ekološkega vidika je za poslovni svet ISO 14001 predvsem primeren zato, ker v
organizaciji pomaga prikazati sedanje in prihodnje zakonske in nadzorne zahteve. Poveča
sodelovanje med zaposlenimi ter njihovim vodstvom, izboljša ugled podjetja in zaupanje
strank, pomaga pri doseganju strateških ciljev z vključitvijo okoljskih vprašanj, zagotavlja
konkurenčnost in finančno prednost z izboljšano učinkovitostjo ter manjšimi stroški, spodbuja
večjo okoljsko učinkovitost dobaviteljev s tem, da jih vključi v poslovni sistem organizacije.
Nekateri poslovni partnerji pa celo zahtevajo podeljen certifikat (10, 13, 15).
EMAS (Slika 4) je okrajšava za sistem Eco-Management and Audit Scheme, okoljevarstveno
vodenje organizacij. Je nadgradnja standarda ISO 14001, vendar velja le za članice Evropske
unije. Sistem je bil sprejet leta 1995 in prenovljen v letih 2001 in 2009. Za razliko od
standarda 14001, je ena od zahtev javno objavljanje rezultatov, ki prikazujejo njihovo
okoljsko uspešnost, sicer pa so ostale zahteve precej podobne zahtevam omenjenega
standarda (14-16).
Cilj EMAS-a je nadgraditi delovanje organizacije, ki stalno izboljšujejo svojo skladnost z
okoljskimi standardi, nižanje stroškov in finančnih bremen, boljši nadzor poslovanja in nove
ekološke ideje znotraj procesa. Dodatno je cilj povečanje zaupanja potrošnikov, prednost na
tržišču in izboljšanje odnosa z lokalno skupnostjo ter javnostjo. V Sloveniji je imelo na dan
31.10.2015 spričevalo EMAS 10 organizacij, med njimi tudi tiskarna Medium d.o.o. in
Cinkarna Celje, d.d. (15, 17).

Slika 4: Logotip sistema EMAS (52).
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2.5

RAVNANJE Z ODPADNIMI SNOVMI

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta
ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Glede na posamezne kategorije
ravnanja z odpadki Vlada posebej obravnava oziroma ločuje povzročitelje, imetnike, zbiralce,
prevoznike, posrednike, predelovalce in odstranjevalce odpadkov ter vsaki izmed teh
kategorij postavlja posebne zahteve in obveznosti (21).
Uredba o odpadkih v odstavku načrta gospodarjenja z odpadki poudarja potrebo po
gospodarjenju z odpadki, za kar šteje preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki.
Osnovno sporočilo, ki ga uredba ves čas poudarja, je, da morajo biti zbiranje, skladiščenje,
prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo
zdravje, hkrati pa brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje,
zlasti ne da bi povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka in tal (22).

2.6

ZAKONODAJA

Zakon o varstvu okolja ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za
trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja,
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva
okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja (21).
Nekatera podjetja imajo velik vpliv na okolje, zato morajo slediti nekaterim uredbam, ki
pomagajo zmanjševati okoljsko škodo. V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
so opisane mejne vrednosti hrupa glede na dele dneva in območje hrupa, pa tudi nujni
postopki, kot so okoljevarstveno dovoljenje ter redni monitoring. V Uredbi o mejnih
vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila, so pravila podobna. Potrebna je ocena stanja, okoljevarstveno dovoljenje,
redni monitoringi ter kazen v primeru kršitve (23, 24).
Uredbe, pravilniki in zakoni zagotavljajo ohranitev okolja, zato je v njih opisanih veliko
postopkov in parametrov ali izračunov za meritve emisij ter načinov odstranjevanja
odpadkov, ki so vezani na čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami, bistveno
poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja,
zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine.
Zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati v tiskarni (25):




Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011),
Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur.l. RS, št. 25/2008),
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/2006),
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2.7

Uredba o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS, št. 68/2008),
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006),
Zakon o kemikalijah (36/99),
Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur.l. RS,
št. 34/2008),
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/2005),
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 74/2007),
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005),
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 105/2008),
Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
hrupa za vire hrupa ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 45/02),
Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v
katerih se uporabljajo organska topila (Ur.l. RS, št. 112/05, 37/07, 88/09, 92/10, 51/11,
35/15),
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in
akumulatorji (Ur.l. RS, št. 78/2008),
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št. 107/06).

NAČRT GOSPODARJENJA

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v
posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot 150 t
odpadkov ali skupaj več kot 200 kg nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z
odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov
ter ravnanja z odpadki.
Pri pripravi načrta gospodarjenja z odpadki mora povzročitelj upoštevati zahteve za hierarhijo
ravnanja z odpadki varstva okolja in varovanje človekovega zdravja ter ločeno zbiranje
odpadkov (22, 25).
Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja
hierarhija ravnanja:






preprečevanje,
priprava za ponovno uporabo,
recikliranje,
drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
odstranjevanje odpadkov.

Odstopanje od prednostnega vrstnega reda je ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga
snovi in materialov ter zmanjšanja obremenitve okolja mogoče le za posamezne tokove
odpadkov, za katere je tako določeno s posebnimi predpisi, na katere se sklicuje Uredba o
odpadkih (22).
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Načrtovanje, proizvodnja, distribucija, potrošnja in uporaba izdelkov morajo biti taki, da
pripomorejo k preprečevanju nastajanja odpadkov. Odpadke iz papirja, kovine, plastike in
stekla je treba zbirati ločeno. Ločeno je treba zbirati tudi odpadke, za katere je vzpostavljen
sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim
tokom ali vrsto odpadkov.
Načrt gospodarjenja z odpadki mora biti izdelan za obdobje štirih let, povzročitelj odpadkov
pa ga mora vsako leto pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti. Namen načrta za
gospodarjenje z odpadki je podati osnovne podatke o mestih nastajanja odpadkov, vrstah
odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju obrata, obstoječih in predvidenih ukrepih za
preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter obstoječih in predvidenih načinih
ravnanja z odpadki.
Povzročitelj odpadkov mora ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo predložiti
kopijo načrta gospodarjenja z odpadki (22, 25).

2.7.1 Spremljanje stanja ter zadolžitve odgovornih oseb
Pri industrijskih obratih z večjimi količinami odpadkov ali večjih količinah nevarnih
odpadkov je poleg poglavitnega vodenja evidenc ter načrta gospodarjenja pomembna tudi
odgovornost oseb, ki so zadolžene za ravnanje z odpadki in so dolžne upoštevati zakonodajne
predpise ravnanja z odpadki (22).
Vsem uredbam je skupna predvsem skrb za zbiranje odpadkov in zbiralna mesta, pravilno
hrambo različnih vrst odpadkov ter nadaljnjo pravilno oddajo odpadkov za to pooblaščenim
podjetjem. Pomembni so tudi urejeni delovni pogoji in pravilno izpolnjena dokumentacija kot
so okoljevarstvena dovoljenja. Hkrati je pozornost usmerjena tudi na omejevanje odvečnega
nastajanja odpadkov.
Redno spremljanje in evidence vsebujejo podatke o virih nastajanja odpadkov ter njihovem
skladiščenju, o njihovem čiščenju oziroma sami obdelavi, oddajanju odpadkov drugim
podjetjem v Sloveniji, drugim članicam EU ali državam tretjega sveta (22, 25).
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2.8

VODA

Voda je eden izmed poglavitnih razlogov življenja na našem planetu. Poleg tega, da
predstavlja dom mnogim živalim in vir hrane rastlinam, je nujna za naše življenje. Neobhodno
potrebna je tudi v mnogih drugih dejavnostih, tudi v industriji. Rezultat takšne uporabe je
odpadna voda, ki se odvaja neposredno v površinske vode, posredno v javno kanalizacijo in v
podzemne vode.

2.8.1 Nevarne snovi v odpadni vodi
Med nevarne snovi štejemo snovi, ki so strupene, obstojne oziroma težko razgradljive in
sposobne, da se začnejo kopičiti v okolju (27).










kovine in njihove spojine: bor, aluminij, antimon, arzen, baker, barij, cink, kadmij,
kobalt, kositer, krom, nikelj, molibden, srebro, volfram, svinec, tantal, železo, živo
srebro,
amonijev dušik, nitritni dušik, klor, cianid,
mineralna olja in ogljikovodiki pridobljeni iz nafte,
lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (benzen, toluen, etilbenzen, ksilen)
adsorbljivi organski halogeni,
lahkohlapni klorirani alifatski ogljikovodiki (diklorometan, triklorometan,
tetraklorometan, dikloroetan, dikloroeten, trikloroeten, tetrakloroeten…)
policiklični aromatski ogljikovodiki,
fenoli, …

Če so koncentracije določenih komponent (onesnaževal) v odpadni vodi višje od prepisanih
mejnih vrednosti za izpust v vodotok oz. v kanalizacijski sistem, je potrebno komponente
odstraniti z ustreznimi postopki čiščenja.
Postopke čiščenja odpadnih vod delimo na (27):






mehansko ali fizikalno čiščenje (grablje, sita, lovilci peska, usedanje, filtracija,
centrifugiranje, flotacija, pobiranje maščob…),
kemijsko čiščenje (nevtralizacija, obarjanje, oksidacija, redukcija),
fizikalno-kemijsko čiščenje (koagulacija, flokulacija, adsorpcija, ionska izmenjava…),
biološko čiščenje (aerobno in anaerobno),
membranske filtracije (mikrofiltracija, ultrafiltracija, nanofiltracija in reverzna
osmoza).

Vode varuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14 in 98/15), kjer so določeni parametri mejnih
vrednosti industrijske odpadne vode za odvajanje v tekoče vode.



Splošni parametri: temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, obarvanost.
Biološki parametri: strupenost za vodne bolhe, biorazgradljivost.
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Anorganski parametri: bor, arzen, barij, cink, kadmij, kobalt, kositer, krom, nikelj,
srebro, svinec, živo srebro, klor, dušik, železo, aluminij, fluor, fosfor, sulfat, sulfid,
amonijev dušik, nitritni dušik, nitratni dušik, celotni dušik, celotni fosfor, …
Organski parametri: celotni organski ogljik, kemijska potreba po kisiku, biokemijska
potreba po kisiku, adsorbljivi organski halogeni, težkohlapne lipofilne snovi
(maščobe, mineralna olja, …), celotni ogljikovodiki (mineralna olja), lahkohlapni
aromatski ogljikovodiki, lahkohlapni klorirani ogljikovodiki, polarna organska topila,
fenoli, anionski in neionski tenzidi, …(26, 27, 28)

2.8.2 Okoljevarstveno dovoljenje in okoljska dajatev

Za obratovanje industrijske naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v kanalizacijo ali
neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, mora upravljalec naprave
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (28).
Zahteve le-tega so (27):



naprava obratuje v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
zagotovljen obratovalni monitoring odpadnih vod (emisijski monitoring): občasne in
trajne meritve parametrov in količine odpadne vode na iztoku.

Za odvajanje odpadnih vod v kanalizacijo se plačuje okoljska dajatev, ki je prihodek
proračuna Republike Slovenije. Obračuna se količina obremenitve voda z odpadnimi vodami
v koledarskem letu glede na snovi v izpustih (27):






snovi, ki oksidirajo kot KPK,
fosfor, dušik,
organske halogenske spojine),
kovine in njihove spojine kot so živo srebro, kadmij, krom, nikelj, svinec, baker,
strupene snovi za vodne bolhe…
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2.9

ZRAK

Onesnaženje ozračja je postal eden izmed primarnih problemov, ki ga srečujemo v svetu. Ob
vdihavanju onesnaženega zraka se lahko pojavijo zdravstveni problemi dihalnih poti, astma,
problemi s pljuči, celo rak na pljučih, bolezni srca in ožilja (30).
Polutanti oziroma onesnaževalci v zraku so strupeni plini ali majhni delci, ki škodujejo naravi
– rastlinam in živalim – ter vplivajo na naše zdravje. Med polutante štejemo (27):








žveplov dioksid,
dušikovi oksidi,
hlapne organske spojine,
ogljikov oksid,
ogljikov dioksid,
težke kovine,
prah (PM10, PM2.5).

Viri polutantov so lahko naravni, kot sta na primer vulkanski izbruh ter rastlinje. Med
nenaravne štejemo izpušne pline avtomobilov in tovarne, saj delujejo na fosilna goriva,
katerih stranski produkti dnevno potujejo v ozračje (30).
Prepoznamo več pojavov onesnaženja zraka. Med njih štejemo (27):





tanjšanje ozonske plasti v stratosferi,
ozonsko onesnaženje v troposferi,
segrevanje ozračja oziroma učinek tople grede,
zakisljevanje ozračja.

2.9.1 Tanjšanje ozonske plasti v stratosferi
Ozon (O₃) je plin, ki se zbira 10 do 50 km nad Zemljo v stratosferi. Plašč ozona ščiti Zemljo
pred žarki kratko valovnih dolžin. UV žarki so sicer krajše valovne dolžine, vendar imajo več
energije. Kratkovalovnih žarkov je več vrst, te, ki zadržuje ozon pa poznamo pod kratico UVB; ultravijolični B, z dolžino 280-315 nm. Plast ozona ne absorbira vseh žarkov, kar lahko
povzroča kožnega raka, očesno mreno, poslabšanje imunskega sistema, krčenje obdelovalnih
površin.
Do tanjšanja plasti pride zaradi plinov, ki razkrajajo ozon. Plini kot so
klorofluoroogljikovodiki
(poznamo
jih
kot
potisne
pline
ali
hladila),
bromofluorogoljikovodiki (gasila ali haloni), v nekaj letih pridejo do stratosfere, kjer se
zadržujejo in uničujejo ozon (32, 33).
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2.9.2 Ozonsko onesnaženje v troposferi
V nižjih plasteh Zemljinega površja, kot je troposfera, ki se ga neposredno dotika, je ozon
izredno strupen. Nastaja v fotokemični reakciji z izpušnimi plini, industrijskimi emisijami in
hlapi goriv ter topil.
Hlapne organske spojine se izločajo iz organskih topil, ki so lahko sestavina premaznih
sredstev, lakov, lepil in tiskarskih barv in vlažilne raztopine, nato skupaj z dušikovimi oksidi
reagirajo s sončnim sevanjem, katerega rezultat je škodljiv ozon. Ob prekomernem
vdihavanju povzroča težave dihalnih poti, srčne težave, poslabša kronične bolezni kot so
bronhitis in astma (32, 33).
Za upravljavce naprav, ki spuščajo hlapne organske spojine, veljajo stroge uredbe o mejnih
vrednosti emisij. Naprave morajo biti skladne z Uredbo o mejnih vrednostih emisije
halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska
topila (Ur.l. RS, št. 112/05, 37/07, 88/09, 92/10, 51/11, 35/15). Za primer prekrška so
predpisane visoke globe (24, 31).

2.9.3 Segrevanje ozračja oziroma učinek tople grede
Vsak dan Zemlja prejme velike količine radiacije, večinoma s Sonca, katere tudi reflektira
nazaj v vesolje. Radiacija oziroma sevanje se pojavlja v obliki vidne svetlobe, ultravijoličnih
infrardečih (IR) žarkov ter drugih vrst sevanja, ki niso vidni za naše oko. Približno 30 %
sevanja, ki pade v naše ozračje, je takoj odbitih nazaj v vesolje preko odsevnih površin, kot so
oblaki, sneg, led, preostalih 70 % pa absorbirajo zemlja, oceani in ozračje. Zaradi žarkov se
segrevajo in vrnejo IR sevanje nazaj v ozračje in vesolje. Zaradi toplogrednih plinov se
toplota IR sevanje ne vrne nazaj v vesolje ampak se zadrži v atmosferi (34).
Sam pojav učinka tople grede ni slab, saj brez njega ne bi bilo življenja na Zemlji, ki bi ostala
hladna. Problem se pojavi ob prekomerni količini toplogrednih plinov. Od industrijske
revolucije v začetku 19. stoletja se je koncentracija toplogrednih plinov močno povečala.
Razlog niso le gorenje fosilnih goriv, kot so nafta, premog in bencin, ampak tudi sečnje
gozdov, ki absorbirajo ogljik (34).
Atmosfera vsebuje več toplogrednih plinov kot včasih. Zaradi tega se v njej zadržuje večja
količina toplote, posledično pa se temperatura zemljinega površja dviguje (34).
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2.10 PREGLED RAZISKAV OKOLJEVARSTVA V TISKARNAH
Diplomsko delo Petre Blejc (35), z naslovom Okoljevarstvo grafičnega podjetja, je bilo
izvedeno v tiskarni Medium. Tiskarna je edino grafično podjetje v Sloveniji, ki ima uvedeno
shemo EMAS, poleg te pa tudi standard ISO 14001. Tiskarna je ekološko usmerjena že od
samega začetka, zato ni potrebovala velikih okoljevarstvenih izboljšav. Ekološko so osveščeni
tudi zaposleni, kar se kaže v manjši porabi električne energije, vode ter manjši količini
odpadkov.
V celotni grafični dejavnosti tiskarna uporablja snovi, ki so manj nevarne okolju. V pisarnah
uporabljajo izdelke, ki so manj škodljivi in pazijo, da je računalniška oprema ob neuporabi
popolnoma izključena iz elektrike. V grafični pripravi ima stroj za razvijanje tiskarskih plošč
avtomatsko kontrolo dodajanja razvijalca po potrebi, pri čemer razvijalec ne vsebuje silikatov.
Sam postopek tiskovne forme povzroča minimalne količine odpadne vode. V procesu
ofsetnega tiska uporabljajo tiskarske barve na osnovi rastlinskih olj, pri digitalnem tisku pa
uporabljajo novo formulo suhega tonerja brez vsebovanih silikatov ter olj. Uporabljajo
vlažilno raztopino z minimalno vsebnostjo alkohola, le 2 % izopropanola. Zaradi tiskarskih
barv in nizke vsebnosti izopropanola v vlažilni raztopini imajo minimalne emisije HOS v
zrak, kljub temu pa so prostori ustrezno prezračeni.
Zaradi tiskarskih barv na osnovi rastlinskih olj lahko krpe, s katerimi čistijo, večkrat
uporabijo ter vračajo podjetjem, kjer jih očistijo. Ločeno zbirajo steklo, embalažo, folijo,
stiropor, biološke odpadke ter nevarne odpadke, katere predajo pooblaščenim osebam. Še
uporabne ostanke papirja darujejo okoliškim vrtcem ter šolam.
Tiskarna ima cilj izboljšati porabo vode ter električne energije oziroma uporabljati naravne
vire ter zmanjšati količino odpadkov in emisij ogljikovega dioksida v zrak.
Kljub temu, da se za tiskarno uvedba okoljevarstvenih sistemov ni pokazala kot konkurenčna
prednost, stranke spodbujajo k uporabi tiskanega papirja s PEFC, FSC certifikati. Pohvalijo
se lahko tudi z uporabo modre energije ter nazivom čebelam prijazno podjetje 2011.

V diplomskem delu Veronike Kos (36), so bili navedeni kriteriji za pridobitev oznake EU za
potiskan papir. Glavno merilo za pridobitev oznake je čim manjše obremenjevanje okolja v
celotnem življenjskem krogu izdelka. Za potiskan papir to pomeni čim manjša poraba
kemikalij v njegovi izdelavi, čim manjše obremenjevanje z emisijami v vodo in v zrak znotraj
grafičnega procesa, varčna raba energije, ustrezno ravnanje z odpadnimi snovmi ter
neproblematična razsivitev odpadnih papirnih tiskovin. Preko ankete je bilo v tiskarnah
preverjeno seznanjenost z oznako ter zainteresiranost za samo pridobitev. Rezultati so
pokazali, ne le da slovenski tiskarji ne poznajo kriterijev za pridobitev oznake, ampak tudi ne
vidijo njenih prednosti. Prav tako ne uporabljajo papirja s to oznako, vseeno pa uporabljajo
papir z oznakama FSC in PEFC za trajnostno gospodarjenje gozda.
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Špela Bezgovšek je v magistrskem delu preverjala okoljevarstvo znotraj podjetja, ki izdeluje
potiskano embalažo v tehniki fleksotiska (37). Pridobilo je dva certifikata, in sicer za
kakovost ISO 9001:2008 in za varovanje okolje ISO 14001. Podjetje ima sprejet tudi
poslovnik kakovosti in ravnanja z okoljem. Zaradi večjih količin odpadne vode ima podjetje
zgrajeno industrijsko čistilno napravo za koagulacijo in flokulacijo, zbiralnikom mulja,
filtrom stiskalnice za dehidracijo mulja, pretočno nevtralizacijo in bazenom prečiščene vode,
ki ima vgrajeno avtomatsko doziranje kemikalij. Voda, ki prihaja v čistilno napravo, vsebuje
škrobno odpadno vodo, ki prihaja od izpiranja škrobnega lepila, ostanke tiskarske barve na
vodni osnovi in ostanke laka. Voda pred čiščenjem je rahlo bazična, vsebuje težke kovine iz
pigmentov in adsorbljive organske halogene. Odpadna voda, ki prihaja iz spiranja razvijalca
in fiksirja, se odvaja naravnost v kanalizacijsko omrežje.
Pri sušenju nastajajo HOS emisije, vendar je količina organskih topil manj kot 15 t, zato ne
potrebujejo čistilne naprave, vendar so dolžni izvajanje monitoringa izpustov na 3 leta ter o
njih poročati na ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje).
Pri ravnanju z odpadki pazijo tudi na nastajanje papirnega prahu, ki se odsesava in čisti na
zračnih vrečastih filtrih. Nabran prah se zbira v zabojnikih, ki jih odvaža komunalno podjetje
na komunalna odlagališča. V kovinskih sodih zbirajo uporabljene fotopolimerne tiskovne
forme in folije, ob zadostni količini jih premestijo v kovinske kontejnerje, ki se prav tako
odvažajo preko komunalnih podjetij.
Odpadni papir in karton stisnejo v bale ter prevažajo v papirnico, kjer služijo kot sekundarna
surovina za ponovno uporabo papirne mase oziroma za izdelavo embalažnega papirja.
Ponovno se uporabi tudi suha in nepoškodovana embalaža.
Podjetje uporabljen razvijalec prečrpava v napravo za regeneracijo, kjer ga destilirajo. Iz
njega se ločijo odpadne snovi, ki jih posebej shranjujejo in predajo zbiralcu nevarnih
odpadkov. Očiščen razvijalec je tako primeren za ponovno uporabo.

Znotraj diplomskega dela Tine Gluhodedov (38), je bila predstavljena Uredba o mejnih
vrednostih emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska
topila. Uredba se predvsem nanaša na tiskarstvo in grafično dejavnost in vse tehnike čiščenja
HOS iz zraka. Ker je Slovenija zavezana k zmanjševanju emisij hlapnih organskih spojin iz
zraka, morajo podjetja, ki v svoji proizvodnji uporabljajo organska topila, ki presegajo mejne
vrednosti, narediti načrt zmanjševanja izpustov HOS v ozračje. Izpuste lahko zmanjšajo z
zamenjavo barve na osnovi organskih topil z barvo na vodni osnovi ali z izbiro ene od
čistilnih naprav za zrak. Podjetja se po večini odločajo za slednje, saj se odtisi barv na vodni
osnovi ne morajo primerjati z odtisi barv na osnovi organskih topil.
Narejen je bil vzorec podjetij, ki so znotraj proizvodnje vpeljale čistilne naprave za zrak, ter
njihova primerjava. Veliko je takih, ki imajo pred seboj še veliko usklajevanja proizvodnih
procesov, da bodo delovala znotraj predpisov uredbe, vendar se je od leta 2008 do 2010, že
poznala razlika v zmanjševanju HOS emisij, za slabih 2.000 ton. Največji uspeh se pripisuje
rotacijskim ofsetnim tiskarnam z vročim sušenjem, ki so v dveh letih zmanjšale izpuste za
95,059 tone. Največ emisij in najslabše rezultate izboljševanja pa imajo tiskarne, katerih
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glavne dejavnosti so fleksotisk, rotacijski sitotisk, ter dejavnosti kot so nanašanje prevlek in
laminiranje med tiskarsko dejavnostjo.

O strupenosti lepil v postopku dodelave je pisala Irena Čadež (39). Raziskana so bila štiri
disperzijska lepila, ki jih uporabljajo v oddelku vezave podjetja Gorenjski tisk, d. d. Pri
vsakem lepilu so bile raziskane nevarne in toksične lastnosti ter njihov vpliv na zdravje in
počutje delavcev. Delavci so izpolnili anketo o vplivu na počutje in zdravje pri posameznih
lepilih. Rezultati so pokazali, da vsa lepila po daljšem rokovanju z njimi, dražijo kožo,
nekatera dražijo nosno sluznico, pri lepilih z vsebnostjo organskih topil, pa je moteč tudi vonj.
Razlog za draženje je v dodanem biocidu in pri enem lepilu dodanem toluenu, kar povzroča
močan vonj, ter v estru borove smole, ki je znan kot alergen. Bolezenskih znakov med
anketiranci ni bilo.
Analizirale so se odpadne izpiralne vode in ovrednotil organski parameter na TOC
analizatorju, s pomočjo pripravkov lepil v mehki in trdi vodi. Rezultati so pokazali visoko
presežene koncentracije lepil, ki so v praksi zaradi pretečene večje količine vode mnogo
manjše. pH raztopin je bil rahlo kisel.
Lepila ne migrirajo v hrano in so primerna tudi za uporabo izdelkov, ki so v stiku s hrano, kar
so potrdili na Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru. Iz tega sledi, da lepila ne vsebujejo
snovi, ki bi škodljivo vplivale na zdravje ljudi. Lepila sicer so nevarna, saj dražijo sluznico,
vendar ob primerni uporabi zaščitnih sredstev škodljivih vplivov ni in se ne smatrajo kot
strupena.

O strupenih vsebnosti posameznih sestavin vlažilne raztopine za mokri ofsetni tisk je pisal
Žiga Pavlin (40). Najbolj bistvena sestavina vlažilne tekočine je voda, ki pa ima za današnjo
hitrost tiskanja premajhno sposobnost močenja, zato se vodi dodajajo ekološko oporečni
dodatki, kot so pufri, za izravnavanje pH vrednosti, dodatki za izravnavanje površinske
napetosti (izoporopanol), biocidi za preprečevanje razvoja mikroorganizmov. Najbolj
okoljsko oporečen dodatek je izopropanol, zaradi katerega prihaja do emisij HOS v zrak. Za
preprečevanje le-tega imajo v tiskarnah sisteme za sprotno čiščenje ali regeneracijo vlažilne
tekočine, ki so z napredkom tehnologije vedno bolj učinkoviti, hkrati pa imajo tudi
ekonomsko prednost.

Čiščenje vlažilne raztopine v ofsetni tiskarni pa je proučevala Andreja Pogorelc (41). Vlažilna
raztopina se nikakor ne sme odvajati v kanalizacijski sistem še manj v površinske vode, saj
ima izredno velike vsebnosti organskih snovi, je obarvana, zaradi stika s tiskarsko barvo in
ima rahlo nizko, vendar ustrezno pH vrednost. Vanjo sčasoma zaidejo tudi papirna vlakna,
ostanki tenzidov, v njej se lahko razmnožijo tudi bakterije, alge itd. kar vpliva na kakovost
tiska. Vlažilna tekočina se zato redno menja in sistem pere. Odpadno vlažilno tekočine oddajo
pooblaščenemu odjemalcu za predelavo odpadnih vod. Možnost bi bila, da odpadno vlažilno
tekočino prečistijo ter ponovno uporabijo.
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Izidi čiščenja, ki ga je diplomantka opravljala s koagulacijo in flokulacijo so pokazali, da sta
tehniki povsem neučinkoviti. Najbolj učinkovita je bila adsorpcija, ki pa ne more znižati
izhodiščno tako visokih vrednosti organskih snovi, kot so bili v pripravkih. Najboljši
adsorbent so bili zmleti pomarančni olupki, ki pa so tudi močno obarvali odpadno vodo. Kot
najslabši adsorbent se je pokazalo aktivno oglje, ki pa je imel največjo sposobnost
razbarvanja.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Praktični del naloge smo opravili v ofsetni tiskarni v Ljubljani.

3.1

Opis tiskarne

Ofsetna tiskarna ima zaposlenih 56 ljudi in je ena izmed večjih v Sloveniji. Ukvarja se
predvsem z izdelovanjem tiskovin časopisnega in revijalnega formata, in sicer preko
ofsetnega načina tiskanja.
Večinoma gre za dnevne časopise tiskane na standardnem časopisnem papirju in revije,
tiskane na glajenem nepremaznem papirju ali lahko premaznem papirju.
Zagotavlja vse tri faze tiskanja; pripravo na tisk, tisk ter dodelavo.

3.2

Analiza delovnih postopkov

Spoznali smo se z delovanjem ofsetne tiskarne, ter zaposlenimi, ki skrbijo za revijalni oddelek
in administracijo. O delu tiskarne smo se dogovarjali z vodjo proizvodnje, kateri nam je
pridobil podatke in nas vodil po tiskarni.
Pregledali smo njihovo ravnanje z odpadnimi snovmi v procesu izdelave tiskovne forme, v
fazi vzdrževanja tiskarskega stroja, vzdrževanju tiskarne in tiskanju, ter odpadnimi snovmi, ki
nastajajo v ekspeditu.
Prve dni obiska tiskarne smo se spoznavali s prostorom in odkrivali mesta nastajanja
odpadkov ter si ogledali ločevalna mesta odpadkov.
Ogled čistilne naprave za zrak je potekal v najvišjem nadstropju. Pregledali smo jo ter
primerjali njeno pravilno delovanje z delovanje v tiskarni. Preučili smo nadzorno ploščo, ki je
bila oblikovana kot enostaven relief naprave ter pregledali prostor v katerem je naprava
nastanjena.
Pregledovali smo čistilno napravo za vodo in rezultate merjenja parametrov odpadnih vod. V
čistilni napravi smo se pobliže spoznali z dejanskim čiščenjem odpadne vode. Prisotni smo
bili enostavnemu vklopu ter izklopu črpalke, ki je črpala vodo iz enega rezervoarja v drugega,
ter izpolnitvi evidence s podatki o količini in uri dodajanja določenih kemikalij v čistilno
napravo.
Pregledali smo prostore čistilnih naprav, ter ocenili red in čistočo, ter mesta odlaganja
kemikalij.
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Glede na to, da je tiskarna med večjimi, je potreben načrt gospodarjenja, v katerem je
dosledno zapisan vsak odpadek, ki v tiskarni nastane. Podatke smo zbirali tudi pri različnih
delavcih, ki so bili zadolženi za specifične naloge, na primer za čistilno napravo za vodo.

19

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Prva opažena mesta nastajanja odpadkov so bili koši za ločeno zbiranje odpadkov, kot je
embalaža, papir in mešani odpadki, nameščeni po hodnikih pred pisarnami, ob avtomatu s
hrano in pijačo, nekoliko bolj redko videni pa so bili v prostorih za tisk. V pisarnah, kjer so se
nabirale večje količine papirja, so bile za to namenjene škatle večjih velikosti, ki so se
praznile k ostalemu odvečnemu papirju v stiskalnico. Papir je kasneje prevzelo podjetje Vipap
Videm Krško, ki se ukvarja z reciklažo papirja.
Na naslednjih straneh smo tabelirano razvrstili odpadke (v preglednice od 1 do 4), ki jih
tiskarna proizvaja v času delovanja, njihovo ločevanje in skladiščenje ter samo
odstranjevanje.

4.1

Odpadki pri vzdrževanju tiskarne

Pri vzdrževanju tiskarne nastajajo odpadki pri popravilih, servisih in prevzemih rezervnih
delov.
Iz preglednice 1 je razvidno, da ima vsak odpadek svoje odlagališče, ki se ga je potrebno
skrbno držati. Odgovoren za pravilno ločevanje je vsak delavec. Za pravilno končno
odstranjevanje odpadkov pa je zadolžen vodja oddelka. Za odpadke nastale pri vzdrževanju
poskrbita večinoma zunanji podjetji Snaga in Dinos. V tem primeru gre večinoma za
reciklažo. Nekateri odpadki niso primerni za nič drugega kot za sežig v podjetju Pinus,
akumulatorji, baterijski vložki in sijalke se vrnejo k prodajalcu, kjer poskrbijo za ustrezen
način predelave, Vipap Videm Krško pa poskrbi za reciklažo odpadnega papirja (44-46).

Preglednica 1: Viri nastajanja odpadkov med fazo vzdrževanja, zbirališča in način
odstranjevanja.
Odpadek

Klas. št.

Vir odpadka

Zbirališče

Odstranjevalec

časopisi in papir

20 01 01

makulature

stiskalnice

Vipap - Krško

čistilne krpe

15 02 02

popravila delov

posoda

sežig - Pinus

elektronski
rezalni deli

16 02 13

popravila strojev

sklad.-4. n

Remac

mehanski rezalni 12 01 02
deli

popravila strojev

sklad.-4. n

Dinos

kartonska
embalaža

rezervni deli

menjalci rol

Dinos

20 01 01

20

mešani
kompostni
odpadki

20 03 01

čiščenje

plastika

15 01 02

rezervni deli, pijače, zabojnikihrana
vzdrževanje

Dinos

fluorescenčne
sijalke

20 01 21

menjava

sklad.-4. n

prodajalecElektronabava

baterijski vložki

16 06 01

menjava

posoda-vzd.

prodajalec - TAB

odpadno olje

13 02 05

menjava

sodi

prodajalec
sežig - Pinus

opilki in ostružki

12 01 02

stružnica

posoda-vzd.

Dinos

akumulatorji

16 06 01

menjava

sklad.-4. n

prodajalec - TAB

tlačne posode

16 05 04

vzdrževanje strojev

posoda-vzd.

Dinos

kontejner

Snaga

ali
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4.2

Odpadki pri izdelavi tiskovne forme

V procesu priprave plošč za vlaganje v CTP nastajajo papirni in kartonski odpadki, ki se takoj
po končanem delovnem procesu odpeljejo na mesto zbiranja, kot je prikazano v preglednici 2.
V proizvodnem procesu nastajajo odpadne plošče zaradi testiranj strojev ali nepravilno
razvitih plošč. Te se skladiščijo z uporabljenimi tiskovnimi formami. Ostanki plošč se zbirajo
v posebnem zabojniku in se občasno oddajo družbi Papir servis.
Prazna embalaža razvijalcev in čistil se izpere z vodo in se skladišči v košari za plastično
embalažo na balkonu v prvem nadstropju, onesnaženo vodo od čistila pa se odvaja v čistilno
napravo.
Odgovornost za pravilno ravnanje z odpadki nosijo operaterji v posamezni izmeni (47).
Preglednica 2: Viri nastajanja odpadkov med izdelavo tiskovne forme, zbirališča in način
odstranjevanja.
Odpadek

Klas. št.

Vir odpadka

Zbirališče

Odstranjevalec

offset plošče Thermal

12 01 04

CTP

balkon 1. n.

Papir servis

plastična embalaža

15 01 02

čiščenje

zabojniki

Dinos

papir

20 01 01

plošče

stiskalnica

Vipap - Krško

mešani komunalni odpadki

20 03 01

proces

kontejner

Snaga

odrezki plošč

12 01 04

štanca

zabojnik

Dinos

karton

20 01 01

proces

kontejner

Dinos
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4.3

Odpadki pri tiskanju in vzdrževanju tiskarskega stroja

Odpadki nastajajo v procesu tiska na tiskarskih strojih Uniset in Colorman, in sicer med fazo
priprave in odprave tiska posamezne izdaje, v fazi tiskarskega vzdrževanja stroja, med
čiščenjem stroja ter med mehanskim in električnim vzdrževanjem. Za vsako vrsto nastalih
odpadkov so določeni načini in odlagalna mesta, ki so posebej označena. V vsako zbirno
mesto se namesti vreča. Vreče praviloma prazni in oddaja v nadaljnjo obdelavo jutranja
izmena, ob polnem zbiralniku pa trenutno prisotna izmena. Plastične vreče, v katerih se
zbirajo smeti, se praznijo v kontejner in vračajo nazaj na mesto zbiranja ali se zavežejo in
odlagajo v kontejner. V preglednici 3 je vidno, da sta za odvoz odpadkov, ki jih je še možno
reciklirati, odgovorni podjetji Snaga in Dinos, ostale odpadke, namenjene za sežig, odpelje
podjetje Pinus,. Za odpaden papir – makulaturo, poskrbi podjetje Vipap. Za pravilnost
zbiranja in odnašanja so odgovorni posamezniki in prisotne vodje oddelkov (48).

Preglednica 3: Viri nastajanja odpadkov pri tiskanju in vzdrževanju tiskarskega stroja,
zbirališča in način odstranjevanja.
Odpadek
makulature

Klas. Št.
20 01 01

Vir odpadka
tiskanje

Zbirališče
košare
stiskalnica
balkon -1. n

tiskarske plošče

12 01 04

tiskanje

tiskarske gume

20 03 01

menjava

tiskarske folije

15 01 02

menjava

ostanki barv
krpe za čiščenje

08 03 02
15 02 02

čiščenje
čiščenje

rokavice
vezalna žica

20 03 01
12 03 01

filtri

20 03 01

čiščenje
spenjanje
časopisov
menjava

olja- mazalna
maziva masti
papir in karton

13 02 05
13 02 05
03 03 01

mešani
kompostni
odpadki
obleke-enkratne
plastična
embalaža
tlačne posode

20 03 01

vreča – smeti
košara – balkon
-1. n
kovinske posode
- sušenje
menjava
kovinski sodi
vzdrževanje
kovinski sodi
menjava zvitkov menjalniki
–
papirja
kontejner
čiščenje
vreča, kontejner

20 03 01
15 01 02

čiščenje
menjava

16 05 04

tiskanje

Odstranjevalec
– Vipap - Krško
Dinos,
servis
– Snaga

Papir

nad
valji
UNISET
nad
valji
– Dinos
UNISTE
kovinski sodi
sežig Pinus
kovinske posode sežig Pinus
Snaga
Dinos
Snaga
sežig – Pinus
sežig – Pinus
Papir servis
Snaga

vreča
Snaga
košara balkon- Dinos
1.n
kovinska posoda Dinos
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4.4

Odpadki v ekspeditu

V preglednici 4 so vpisani odpadki, ki nastajajo v ekspeditu, v oddelku za odpošiljanje
nastalih tiskanih proizvodov. Zbirajo se v posebnih, namensko določenih zbiralnikih, ki jim v
tiskarni pravijo „eko otoki“. Zbiralniki so označeni z vrsto odpadka in se uporabljajo samo za
ta namen.
Lokacije in nameščanje eko otokov določa vodja oddelka , ki je odgovoren tudi za dosledno
izvajanje (49).

Preglednica 4: Viri nastajanja odpadkov v ekspeditu, zbirališča in način odstranjevanja.
Odpadek
časopisi, revije,
priloge
vezalni trak
koluti vez traku
poškodovane
palete
koluti spenjalne
žice
ovojnina,
podloge
mešani
kom.
odpadki
vezalna žica
čistilne krpe

Klas. št.
20 01 01

Vir odpadka
Makulature

Odstranjevalec
Vipap

Vezalniki
Vezalniki
Odprema

Zbirališče
vozički, palete,
stiskalnica
eko otoki
eko otoki
klet

15 01 02
03 03 08
15 01 03
15 01 02

Prime

kontejner Dinos

Dinos

20 01 01

Odprema

20 03 01

Čiščenje

menjalci rol – Papirni servis
kontjener
kontejner
Snaga

12 01 02
15 02 02

Vezalniki
čiščenje
ekspedita
čiščenje
ekspedit

kovinski koš
kovinski koš

Dinos
Pinus

eko otoki

Dinos

delovni proces

škatla v
ekspeditu
eko otoki

Dinos

plastična
15 01 02
embalaža
ovojnina
tlačne posode
16 05 04
plastična
embalaža

15 01 02

delovni proces

Dinos
Dinos
sežig – biomasa

Dinos
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4.5

ODPADNA VODA

V tiskarni čistijo le industrijsko vodo, ki prihaja od čiščenja in izpiranja tiskarskih naprav ter
ob razvijanju filmov. Po doslednem očiščenju vode in upoštevanih predpisih, ki vseeno
dovoljujejo omejeno količino snovi, ki jih v pitni vodi sicer ni, vodo spustijo v kanalizacijo.
Pri tem uporabljajo različne načine čiščenja in v pomoč čiščenju posebna sredstva.

4.5.1 Čistilna naprava za industrijsko odpadno vodo
Čistilno napravo za vodo je naredilo podjetje MAK-CMC tehnologija vode d.o.o. leta 1998. V
čistilni napravi, ki se nahaja v kleti tiskarskega središča, se zbirajo odpadne vode iz pralnice
tiskarskih valjev in oddelka digitalne izdelave tiskovne forme. Odpadne vode se v čistilni
napravi nevtralizirajo in očistijo s postopki koagulacije in usedanja do te mere, da so
pripravljene za izpust v kanalizacijsko omrežje, ostanki usedanja mineralnih snovi pa za
sežig.
V čistilno napravo za čiščenje tehnoloških odpadnih voda dotekajo vode, ki nastajajo:
 pri vzdrževanju vlažilnega sistema na rotacijah. Nastajajo odpadne vode z dodatkom
vlažilne raztopine, približno 300 l na 9 tednov,
 pri čiščenju in vzdrževanju aparatov za dodajanje vlažilne raztopine na plošče v fazi
tiska, kar tedensko znaša 500 l,
 pri tehnologiji ofset tiska kot vlažilna voda. Vlažilna voda se enkrat tedensko iz vsake
rotacije spušča približno 400 l odpadne vode z ostanki barve in dodatkov za vlaženje.
 po izpiranju barvanih valjev ter vlažilnikov z vodo ter dodanim čistilnim sredstvom se
izpirajo ostanki barv ter vlažilna sredstva, kar se enkrat tedensko spušča v čistilno
napravo približno 500 l odpadne vode,
 v postopkih razvijanja filmov in aluminijevih plošč. Po postopku razvijanja filma
nastaja odpadna voda pri izpiranju filmov in vsebuje sledove fiksirne kopeli (srebro,
sulfid, amonijev tiosulfat, alkalije),
 v postopku razvijanja aluminijevih plošč nastaja po izpiranju odpadna voda. Voda
vsebuje alkalne sestavine razvijalca (NaOH, KOH, natrijev silikat), tedenska količina
nastale vode je okrog 2000 l na teden
 pri zamenjavi kemikalij za razvijanje ofsetnih tiskarskih plošč, in sicer približno 100 l
na teden.
Iz navedenih virov se dnevno zbere do 1000 l odpadne vode. Predvidena letna količina znaša
110 m3 (110 000 l) odpadne vode, tedenska pa 3200 l.
Čistilna naprava za vodo, ki je prikazana na Sliki 5, sestoji iz treh rezervoarjev. Pri čiščenju
onesnažene vode ima vsak od njih svojo nalogo. V prvem, t.i. zbirnem rezervoarju, velikosti 1
m3, se onesnažena voda zbira in se prečrpava v drugi rezervoar za korekcijo pH vrednosti
vode in koagulacijo.
V drugem reakcijskem rezervoarju se pH vrednost znižuje z žvepleno kislino: H2SO4 28 –
39 % (Cinkarna Celje) ter odpadno vodo nevtralizira do te meje, da je primerna za izpust v
kanalizacijo, ker ima pH vrednost med 6,5 ter 9,5. Vrednost pH se meri z elektrodo, ki je
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nameščena v rezervoarju in se stalno spremlja na pH krmilniku. Krmilnik z dozirno črpalko
po potrebi regulira dodatek žveplene kisline. Za točno izvajanje pH meritev je potrebno
elektrodo redno kontrolirati in po potrebi umerjati, kar se počne s pomočjo pufernih raztopin z
vrednostjo pH 7 in pH 10.

Slika 5: Rezervoarji za čiščenje odpadne vode.
Stik kisline z golo kožo je nevaren, zato je ob rokovanju z njo potrebna uporaba zaščitnih
sredstev; zaščitna očala, gumijast predpasnik za zaščito obleke in telesa, gumijaste rokavice in
gumijasta obutev. Za primer nesreče, stika kisline s kožo, mora biti na razpolago brizgalka
volumna 0,5 l z raztopino NaHCO3 (soda bikarbona). Ob primeru stika z očmi je na razpolago
temu namenjena brizgalka napolnjena z vodovodno vodo. V primeru večjega izliva se kislina
nevtralizira z apnom. Razredčena kislina lahko v stiku z nekaterimi kovinami sprošča vodik.
Ob vseh zgoraj opisanih tveganjih za nastanek nesreče delavci na območju niso primerno
zaščiteni. Rokovanje z raztopinami je popolnoma neprofesionalno, brez kakršnih koli rokavic
ali kako drugače zavarovanega telesa, predvsem obraza, oči.
Poleg omenjenega reguliranja pH vrednosti se v rezervoarju vrši tudi izkosmičenje
suspendiranih ter koloidno dispergiranih delcev oziroma t.i. koagulacija. Koagulacija se izvaja
s pomočjo 0,5 % raztopine polielektrolita, v tem primeru je to raztopina železovega triklorida,
ki jo proizvaja Alpkem, d.o.o. Vklop mešala je ročen, izklop avtomatičen v razponu od 0 do
60 min. Posebno varno rokovanje je potrebno tudi pri železovem trikloridu, saj povzroča hude
poškodbe oči in draženje kože. Zdravju je škodljiv ob zaužitju, lahko pa tudi deluje jedko na
kovine. Na embalaži je označen kot nevaren in v primeru zaužitja je potrebno poklicati Center
za zastrupitve na Univerzitetnem Kliničnem Centru v Ljubljani.
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Z dodajanjem koagulanta s pozitivnim nabojem (Fe3+) se pri koagulaciji nevtralizira negativni
površinski naboj koloidnih in disprgiranih delcev v vodi in tako se delci lahko združujejo v
kosme oz. v večje skupke vidnih suspendiranih delcev. V pomoč povečevanju kosmov in
enakomernega mešanja je mešalo, ki ga vidimo na Sliki 6 (50).

Slika 6: Rezervoar za uravnavanje pH vrednosti in koagulacijo.

Po uspešni nevtralizaciji in koagulaciji se odpadna voda v tretjem rezervoarju, ki je prikazan
na Sliki 7, voda dekantira – loči se tekočina in trdna snov. Kot odpadek nastaja „odeja “ na
vrhu zgoščevalnika: plast mineralnih olj oz. ostanki tiskarskih barv in ostanki tiskarski barv.
Plast se pobira že spotoma ob nastajanju. Zbira se poleg rezervoarja v sodu, dnevno pa nastaja
okrog 10 l gošče. Ob zadostni količini zbrane gošče se ta pošlje v sežigalnico Pinus, tekoča
faza pa se odvaja v kanalizacijsko omrežje, razvidno na Sliki 8 na naslednji strani.
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Slika 7: Rezervoar za zbiranje mulja in dekantiranje odpadne vode.

Slika 8: Odvajanje očiščene vode v kanalizacijo.
Tiskarna sodeluje s podjetjem VO-KA (Vodovod in kanalizacija Ljubljana), ki spremlja stanje
onesnaženosti vode preko nujnih letnih preverjanj v laboratoriju. Preverjanje se začne z
odvzemom vzorca že očiščene, vendar še ne popolnoma čiste vode, ki jo izpuščajo v
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kanalizacijo. Rezultate pošljejo v obliki tabele, v kateri je razvidno katere emisije so
previsoke in jih je potrebno preveriti in bolje očistiti iz sistema.
Oktobra leta 2015 se je pri monitoringu pokazalo, da je vsebnost sulfida, lahkohlapnih
kloriranih ogljikovodikov ter fenolnih snovi previsoka, zato je bil potreben ponoven pregled
vode. Rezultate nam kaže preglednica 5. Vrednost sulfidov, ki so nevarni tako za človeka kot
za kanalizacijsko omrežje, saj povzročajo korozijo mnogih kovin na primer jekla in bakra, je
bila skoraj dvakrat višja od normativne vrednosti.
Preglednica 5: Prikaz rezultatov oktobrskega preverjanja očiščene odpadne vode, ki so
prekoračili normativ.

parameter
sulfid
lahkohlapni
klorirani
ogljikovodiki (LKCH)
fenolne snovi skupno

enota
mg/l S
mg/l Cl
mg/l

oktober 2015
rezultat
1,71
<0,2
11

normativ
1,0
0,1
10

Maja 2016 (Preglednica 6), so v še enkrat poslali v pregled in ugotovili, da se je vsebnost
dovolj znižala. Sulfide v vodi so znižali z 1,71 mg/l na 0,52 mg/l. Fenolne snovi so znižali z
11 mg/l na 9,1 mg/l. Oboje je pod zakonsko dovoljeno vrednostjo.
Potrebno je opozoriti na to, da vsebnost lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov ni bila
ponovno dana v preskušanje, saj novejših rezultatov ni. Pri tem nam ni znano, ali je do tega
prišlo zato, ker je bilo po oceni tiskarne ob prvem pregledu prekoračenje tako zanemarljivo,
da ukrepi niso bili potrebni, ali pa je prišlo do napake.
Preglednica 6: Prikaz rezultatov ponovnega majskega preverjanja ter izboljšanih rezultatov
očiščene odpadne vode.

parameter
sulfid
lahkohlapni
klorirani
ogljikovodiki (LKCH)
fenolne snovi skupno

enota
mg/l S
mg/l Cl
mg/l

maj 2016
rezultat
0,52
/
9,1

normativ
1,0
0,1
10
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4.6

ODPADNI ZRAK

Odpadni plini prihajajo iz sušilnikov odtisov v čistilno napravo, kjer se očistijo s sežiganjem.
Ostanki HOS (hlapnih organskih spojin) so minimalni, saj ostanejo na stenah sežigalnice ali
stenah dimnikov. Očiščen zrak se preko dimnikov spusti v ozračje.

4.6.1 Čistilna naprava za zrak
Čistilna naprava za zrak omogoča sežig oziroma termično oksidacijo hlapnih organskih
spojin. To so hlapi mineralnih olj, ki nastajajo med vročim sušenjem tiskarske barve z
odtisov. Količina vnesenih emisij HOS je približno 50 ton letno.
V opisani tiskarni imajo regenerativno termično oksidacijsko napravo, ki je namenjena za
sežig HOS. Proizvajalec naprave je Pfloeck&Meckeler, uporabljati so jo začeli leta 1999.
Naprava obratuje le v času tiska, letno število obratovalnih ur pa je približno 200 ur. Deluje
na zemeljski plin, pretok zraka pa je 7500 m3/h.
Samo delovanje naprave oziroma stanje je razvidno na glavni plošči na Sliki 9. V primeru
napake, bi na to plošča opozorila z zvočnim opozorilom. Vsaka motnja se javi oddelku za
vzdrževanje.

Slika 9: Nadzorna plošča.
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Onesnažen zrak z emisijami HOS iz sušilnika odtisov vstopi v komoro, kjer se zrak
predhodno segreje v termičnem regeneratorju in nato v sežigalni komori na 750-770° C, kar je
dovolj visoka temperatura za sežig 99 % HOS iz zraka. Ob sežigu odpadnega plina nastajajo
zanemarljive vrednosti ogljikovega monoksida. Večinoma je ostanek vodna para ter ogljikov
dioksid. Očiščen zrak je voden skozi dimnik v ozračje.
Čistilno napravo (Slika 10) in obratovalni dnevnik vsako jutranjo izmeno pred začetkom
jutranjega tiska na rotacijah preverita in izpolnita mehanik ter elektronik. Tako se skrbi za
gladko delovanje naprave brez napak.
S toploto, ki nastane ob delovanju naprave, se segreva tudi voda v vodovodnem sistemu ter se
s tem zmanjšuje poraba električne energije za ogrevanje.

Slika 10: Regenerativni termični oksidator za čiščenje onesnaženega zraka
Iz potrdila Ministrstva za okolje in prostor –Agencije Republike Slovenije za okolje z dne
15.5. 2008, izhaja, da je naprava vpisana v evidenco naprav pod zaporedno številko 76. V
skladu s tem potrdilom se opravlja monitoring na pet let, zato je na isto časovno obdobje treba
obnavljati tudi potrdilo.
Inštitut za varstvo pri delu, IVD Maribor, izvaja letni monitoring odpadnih plinov, ob katerem
tudi očistijo saje in očistijo napravo. Na vsake tri leta se izvajajo še meritve ob izključeni
sežigalni napravi zaradi lastne kontrole ekološke kakovosti tiskarskih barv.
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Ob spremljanju postopkov čiščenja smo opazili, da se tiskarna zelo redko poslužuje ponovne
uporabe oziroma predelave snovi. Uporabljajo toploto, ki nastaja v regenerativnem termičnem
oksidatorju za čiščenje hlapnih organskih spojin iz zraka, ki prihaja iz sušilnih naprav za
odtise. S to toploto namreč ogrevajo vodo iz vodovoda. Dobro in ustrezno je urejeno tudi
ločevanje navadnih trdih odpadkov, kot so plastika, steklo in papir ter tekočih odpadnih
kemikalij. Poskrbijo za njihovo predelavo, recikliranje oz. sežig preko pooblaščenih zunanjih
organizacij (odstranjevalcev).

Vsak prostor v tiskarni proizvaja odpadke v različnih razmerjih, zato so mesta shranjevanja
odpadkov različna. Eden izmed odpadkov v prostorih za čiščenje odpadne vode je mulj, ki se
ga shranjuje za sežig. Za to imajo v tiskarni namenjeno nič kaj posebno posodo brez pokrova
ali kakršnegakoli varovala proti zlitju in vdihavanju rezkega vonja, ki se je širil iz njega.
Temu primerno je bil prostor, kjer se čistilna naprava za vodo nahaja, nečist, neprijeten vonj v
zraku pa je oznanjal močne kemikalije, ki so sicer potrebne za čiščenje vode. Rezervoarji, kjer
se odpadna voda nabira in shranjuje do nadaljnjega čiščenja, so bili sprva polni, zato je bil
vonj toliko bolj močan. Za shranjevanje mulja, ki čaka na sežig in kemikalij bi bilo tako nujno
potrebno zagotoviti posebne posode za shranjevanje. Tla so bila pokapljana s polielektrolitom
železovega triklorida, nekatere lise so bile že starejše, pri drugih se je videlo, da so sveže.
Odvod očiščene vode v kanalizacijo pelje skozi cev, ki je postavljena pravokotno na jašek, ki
vodi v kanalizacijo, zato ima curek tekočine, ki je kljub temu, da je očiščena, še vedno modre
barve, prosto pot poškropitve okoliških tal.

V prostorih čistilne naprave za zrak je pretok zraka ničen, neočiščen zrak stoji, zato so
potrebna odprta okna in vrata, kar povzroča nekakšen prepih, ki je botroval vročini, ki je
nastajala zaradi sonca uprtega v streho ter vročine, ki jo je oddajala naprava. V primeru
zaprtih oken, človek pri sežigalnici ne bi zdržal prav dolgo. Nujno bi bilo potrebno urediti
prezračevanje. Prostor je namenjen tudi skladiščenju raznih dodatnih delov strojev, nekakšni
delavnici in manjšem skladišču, zato je ustrezno prašen in umazan.

Emisije, ki jih čistilne naprave za zrak in vodo čistijo, so zdravju škodljive in v teh prostorih
bi bilo potrebno vzdrževanje čistoče, da se voda ne bi polivala po tleh in da bi se zrak
odsesaval. Tako bi bilo delovno okolje bolj zdravo za zaposlene, dodatno bi se v primeru
kakršnih koli zapletov hitro videla napaka oziroma okvara, kot na primer puščanje kemikalij.

Za boljše okoljevarstvo bi tiskarna lahko uvedla v svoje delovanje sistem EMAS ali ISO
14001. Tiskarna bi povišala ekološko stanje, hkrati pa bi s pomočjo urejenih sistemov
nekoliko privarčevala. V nadaljevanju bi lahko pridobila EU rožo za tiskan papir ali vsaj
uporabljala izdelke s to oznako (higienske brisače, mila) in seveda papir za tisk.

32

Za čiščenje strojev bi lahko uporabiti že reciklirane krpe, ki jih ponujajo proizvajalci kot so
npr. podjetje znano pod imenom Tekstilnica (42) ali pa vračljive krpe za namen industrije.

Z nekoliko truda, bi se dalo reciklirati odpadno vlažilno raztopino. Večje tiskarne shranjujejo
večkrat uporabljeno vlažilno tekočino ter jo pošljejo za reciklažo specializiranim podjetjem ali
pa reciklirajo sami. V tem primeru jo destilirajo, raztopina kondenzira, ostane gošča papirnega
prahu in barve (43). V primeru destilacije vlažilne tekočine bi bilo potrebno poskrbeti za
varno shranjevanje že uporabljene vlažilne tekočine, predvsem zapiranje shranjevalnih posod,
zaradi močne hlapljivost alkohola prisotnega v tekočini. V ta namen bi potrebovali tudi redno
vzdrževano napravo za destiliranje, ter urejen sistem za izsesavanje onesnaženega zraka
hlapnih organskih spojin, posode za končen odpadek destilacije ter poskrbeti za njegovo
termično obdelavo. Na tak način bi lahko prečistili in ponovno uporabili odpadni razvijalec po
razvijanju tiskarskih plošč v procesu izdelave tiskovne forme.
Uspešno reciklažo vlažilne tekočine se da izvesti s tristopenjsko filtracijo, ki ga uspešno
izvaja podjetje The FloClear® (53). S stalno cirkulacijo onesnažene vlažilne tekočine skozi
filtracijske sisteme odstranijo vse onesnaževalce v onesnaženi tekočini, tudi koloidne delce, v
njej pa hkrati pustijo elemente, ki so potrebni za delovanje vlažilne tekočine. S tem procesom
se življenjska doba vlažilne tekočine poviša za šest mesecev ali celo več.
Ameriški patent (54) opisuje postopek naprave, ki podaljšuje življenjsko dobo vlažilne
tekočine prav tako s tristopenjsko filtracijo (Slika 11). Pri komercialnem tiskarskem stroju se
naprej odvzame uporabljeno vlažilno tekočino ter se jo pošlje skozi pred-filter za usedline,
skozi ločevalni filter in filter za končno obravnavo (Slika . Filter za usedline naj bi bil iz
polipropilena, filter za ločevanje naj bi sestavljala diatomejska zemlja, zadnji filter pa naj bi
sestavljali zeolitski minerali.

Slika 11: Patent naprave za podaljševanje življenjske dobe vlažilne tekočine (54).
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5 ZAKLJUČEK
Ob opazovanju in spremljanju okoljevarstvenih aktivnosti tiskarne smo spoznali ne le vse
vrste odpadkov, pač pa smo se seznanili tudi z zahtevno zakonodajo, kateri je potrebno slediti.
Sledili smo točno določenim vrednostim in standardom, katere je potrebno spoštovati ter se
seznanili z upravljanjem za dosego okoljevarstva, ki omogoča bolj zdravo življenje nas vseh.
Tiskarna ima urejeno ustrezno ločevanje odpadnih snovi v posameznih fazah grafičnega
procesa in poskrbi za njihovo predelavo oziroma uničenje preko zunanjih izvajalcev.
Urejeno ima čiščenje odpadne vode s postopkom nevtralizacije in koagulacije ter končnim
zbiranjem mulja, ki ga predajo v uničenje zunanjim organizacijam. Oktobra leta 2015 so bile
z rednim preverjanjem preko podjetja VO-KA ugotovljene previsoke vrednosti sulfidov,
lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov in skupnih fenolnih snovi. Maja naslednjega leta je
bilo zato nujna ponovitev preverjanja nevarnih snovi, ki so bile znova pod določeno mejo.
Tiskarna ima urejeno čiščenje hlapnih organskih spojin iz zraka z regenerativnim termičnim
oksidatorjem, katerega sproščeno toploto uporablja za segrevanje vode.
Pomanjkljiva sta bila red in čistoča v prostorih čistilnih naprav. Tako se v prostorih čistilne
naprave za industrijsko vodo s kemikalijami ravna brez ustrezne varnosti. V prostorih, kjer se
nahaja čistilna naprava za zrak je zaznati neprijeten vonj in vročino. Zaposleni zaradi tega
povzročajo prepih z odprtimi okni. V obeh prostorih bi bilo potrebno urediti ustrezno
prezračevanje.
V sklopu upravljanja okolju varnega podjetja je pomembna tudi sama ozaveščenost vsakega
zaposlenega. Velik del za dosego okolju prijazne industrije je na plečih zaposlenih. Cilj
tiskarne je čim manjše onesnaženje, tako z emisijami v zrak in vodo, kot z vsemi odpadnimi
snovmi, tudi s plastično embalažo iz avtomata za hrano.
Predlog, ki bi ekološko doprinesel k tiskarni, bi bila pridobitev sistema okoljevarstvenega
vodenja ISO 14001 ali EMAS ter sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.
Nadgradnje le-teh pa bi bila tudi pridobitev EU znaka za okolje za tiskan papir ali vsaj
uporaba papirjev za tisk z okoljskimi oznakami kot so PEFC, FSC ali EU roža.
Menimo, da so sam vrh onesnaževanja okolja naši vsakdanji posegi, ki jih opravljamo za
preživetje oziroma ugodno življenje. Seveda pa je onesnaževalec tudi vsak posameznik, kar je
sicer kaplja v morje. Vendar je tudi vsak posameznik odgovoren za primerno varstvo narave,
kamor sodi varstvo pokrajine ter naravnih znamenitosti, posebnosti in tudi za ohranjanje vseh
naravnih vrednot.
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