Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana

37 700.000
Vključenih je 37 občin in 700 tisoč občanov
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1/3
Predelava mešanih in bioloških
odpadkov za 1/3 države
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obdelava
mešanih
odpadkov
Drobilnik odpadke
grobo zmelje.

Zdrobljeni odpadki
gredo v sito, ki loči
različne velikosti
odpadkov.

Mešani odpadki potujejo
po zelenih in modrih
delih tovarne.

Ključno je, da iz
mešanih komunalnih
odpadkov izločimo kar največ
še uporabnih materialov – surovin.
To nam omogoča visokotehnološki
proces mehanske obdelave odpadkov.
Mehansko izločimo tudi biološke
odpadke, ki potujejo v biološko
obdelavo v sosednji objekt.
Po obdelavi na odlagališče Barje
odložimo samo 4,9 odstotka
ostanka odpadkov.

Česar se ne da reciklirati,
predelamo v gorivo, ki ima
podobno kalorično vrednost
kot rjavi premog. Gorivo
so pravzaprav koščki
nepredelanih odpadkov.
Separatorji izločijo različne vrste
plastike, papir in druge koristne
snovi, izločijo aluminij in druge
kovine, z magnetom poberejo
železo. Vse izločene snovi gredo
v tovarne za recikliranje.
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Iz sita različne frakcije
potujejo po transportnih
trakovih. Nad trakovi so
separatorji, ki izločajo
odpadke na podlagi
njihovih lastnosti. Vsi
procesi so usmerjani iz
nadzorne sobe.
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obdelava
bioloških
odpadkov

Biološke odpadke najprej
presejemo: manjši delci so
pripravljeni za pot v bioreaktor
(fermentor), večji bioodpadki
pa gredo pred tem še v mletje,
dodatno sejanje in izločitev
morebitnih trdnih delcev in kovin.

Bio odpadki potujejo
po rumenih, oranžnih
in rdečih delih
tovarne.

Bioreaktor je velik
betonski objekt. V
njem poteka biološka
razgradnja (gnitje)
organskih snovi brez
prisotnosti kisika –
anaerobna fermentacija.
Nekaj podobnega
se dogaja v želodcu
prežvekovalcev.

Bio odpadke
razgradimo s podobnimi
postopki, kot se dogajajo
v naravi, le da je ta proces tu
veliko hitrejši in brez prisotnosti
zraka. Poleg tega iz biološkega
dela mešanih odpadkov in ločeno
zbranih bioloških odpadkov
nastaja tudi veliko plina za
proizvodnjo elektrike in
toplote.

Biomaso, ki pride iz
bioreaktorja, ožamemo,
prezračujemo in pustimo
zoreti. Iz nje nastane
kompost.
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V bioreaktorju na odpadke prežijo
posebne bakterije. Bakterije se
razmnožujejo, jedo odpadke, ti
se razkrajajo, pri tem pa nastaja
bioplin. Izločen bioplin zbiramo
in iz njega pridobivamo elektriko
in toploto, ki ju uporabimo pri
preostalih procesih.
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RCERO Ljubljana
lahko sprejme
150 tisoč ton
mešanih in več kot
20 tisoč ton bio
odpadkov na leto.

S predelavo vsako
leto lahko dobimo
do 30 tisoč ton
surovin, namenjenih
recikliranju, do
60 tisoč ton goriva
in 7 tisoč ton
komposta.

Po predelavi odpadkov
na odlagališču konča
manj kot 5 odstotkov
ostanka odpadkov.

Iz plina, ki nastane
pri biološki predelavi
odpadkov, proizvedemo
dovolj elektrike in
toplote za obratovanje
regijskega centra.
V rumenem balonu
shranjujemo plin,
pridobljen iz odpadkov.
To je bioplin.

www.rcero-ljubljana.eu
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V objektih regijskega centra
preprečujemo nastajanje
odpadkov (odpadno vodo
vračamo v tehnološki proces),
recikliramo in vnovično
uporabljamo. Del opreme
v upravni stavbi je narejen
iz odpadnih predmetov in
materialov.
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