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POTEK PREDSTAVITVE

Potek:
• predstavitev podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO;

• energetsko postrojenje v VVK;

• poraba goriv/nastanek ostankov gorenja;

• Slovensko tehnično soglasje;

• ostanki gorenja – gradbeni material;

• primeri uporabe;

• razvoj novih kompozitov.



PREDSTAVITEV PODJETJA VIPAP VIDEM KRŠKO

Predelava:
• reciklirana vlakna 202.300 t;

• lesovina 60.000 t.

Proizvodi (200.000 t):
• standardni in izboljšani časopisni papirji;

• grafični papirji;

• embalažni papirji.



ENERGETSKO POSTROJENJE VIPAP



PORABE GORIV IN NASTANEK OSTANKOV GORENJA

55.000 t

40.000 t

62.000 t
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Leto 2017



SLOVENSKO TEHNIČNO SOGLASJE

POSTOPEK PREDELAVE:
• PREDELAVA odpadkov po postopku R5 –
recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov
(v skladu z OVD).

• Obdelava/mešanje in vlaženje do optimalne vlage:
• žlindra + pepel K5 = odpadek kl. št. 10 01 01 = MULEX,
• EF pepel K4 = odpadek kl. št. 10 01 02 = VIPELEX,
• EF pepel  + žlindra K4 = odpadek kl. št. 10 01 01/02,
razmerje 95:5 = VIŽELEX.



SLOVENSKO TEHNIČNO SOGLASJE STS-09/0065



SLOVENSKO TEHNIČNO SOGLASJE

POGOJI:
• Vgradnja z vlaženjem do zgostitve 90 % glede na
maksimalno gostoto po Proctorju.
• Kemična reakcija povzroči trdnost in imobilizacijo
težkih kovin.
• Koncentracije težkih kovin v izlužkih pod dopustnimi
vrednostmi.
• Proizvod je v objekt vgrajen trajno.



OSTANKI GORENJA – GRADBENI MATERIALI

STS:
• Predpisani so nameni uporabe, geomehanski in
okoljski kriteriji, dinamika kontrole in metode preverjanja.

PRIMERI UPORABE:
• V gradbeništvu za konstrukcijske nasipe in zasipe,
ki niso podvrženi dinamičnim obremenitvam.
• V cestogradnji za poboljšanje zemljin.
• V kmetijstvu in gozdarstvu za utrjevanje gozdnih in
poljskih poti.
• Pri sanaciji devastiranih območij (gramoznic in kamnolomov).
• Za gradnjo pokrovov (izravnalni oz. prekrivni sloj)
na odlagališčih odpadkov.



PRIMERI UPORABE

PRIMERI:
• Sanacija devastiranih območij
(gramoznice, kamnolomi).
• V gradbeništvu za konstrukcijske nasipe,
ki niso podvrženi dinamičnim
obremenitvam.
• Remediacija onesnažene zemljine
(imobilizacija težkih kovin
v onesnaženi zemljini).

 



RAZISKAVE IN RAZVOJ NOVIH KOMPOZITOV 

Projekt PaperChain:
• Kompozit MUDIPEL – mešanica mulj DIP ter pepela K5.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Debata


