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Predstavitev projekta LIFE ReSoil – Demonstracija
inovativne tehnologije pranja s toksičnimi kovinami
močno onesnaženih vrtnih tal
Evropski projekt iz programa LIFE, ki demonstrira v Sloveniji razvito inovativno tehnologijo remediacije tal

Rimske Toplice, 13. december 2017
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O projektu ReSoil
Naslov projekta:

Demonstracija inovativne
tehnologije pranja s toksičnimi
kovinami močno onesnaženih vrtnih
tal
Akronim:

LIFE ReSoil
Partnerja na projektu: ENVIT

in ARHEL

Celotni proračun: 2.235.903 evrov

Evropska komisija je projekt zelo dobro ocenila.

Projekt ReSoil je sofinanciran iz
programa LIFE+
•LIFE je finančni instrument EU, ki podpira nove
tehnologije za reševanje obstoječih okoljskih
problemov in ne povzroča negativnih vplivov na
okolje.
•Od leta 1992 je program LIFE sofinanciral 3.954
projektov, kar pomeni okoli 3,1 milijarde evrov za
zaščito okolja.

Cilj projekta ReSoil:
•Demonstracija inovativne, v Sloveniji razvite
tehnologije za remediacijo zemljine.
•Potrditev koncepta postopnega čiščenja onesnažene
zemljine v večjem urbanem območju, ki predvideva
umestitev remediacijske naprave na območju
onesnaženja in postopno čiščenje tal z vračanjem na
lokacijo izkopa.

Demonstracijski objekt: Dobja vas, občina Prevalje
Tehnologija:
− Edina na svetu omogoča učinkovito odstranjevanje svinca in drugih
potencialno toksičnih elementov (t.i. težke kovine) iz tal, ob tem da tla po
odstranitvi onesnažil ostanejo rodovitna, sam postopek čiščenja pa nima
negativnih vplivov na okolje.
− Tehnologija nadomešča do sedaj uporabljeno, a iz trajnostnega vidika
nesprejemljivo prakso izkopa in deponiranja onesnaženih tal na odlagališča
odpadkov.

Uporaba tehnologije
Tehnologija je uporabna za sanacijo vseh s svincem in drugimi spremljajočimi
elementi onesnaženih zemljin:
Urbana okolja

Industrijska območja

Kmetijske površine

Vojaški poligoni

Prenos akademskega znanja v prakso
Prenos akademskega znanja v prakso - eden od temeljev razvojnih prioritet
Slovenije.

Tehnologija je bila razvita v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani:
- razvoj je bil financiran tudi s pomočjo petih, s strani ARRS financiranih
raziskovalnih projektov,
- udeleženi strokovnjaki z več kot 20 diplomskih in magistrskih nalog,
- 6 doktoratov znanosti,
- rezultati so bili objavljeni v več kot 30 mednarodno odmevnih člankih.
Metoda čiščenja je bila dokazana v laboratoriju, v praksi pa z manjšim pilotnim
sistemom.
Na laboratorijskem in pilotnem nivoju smo preizkusili in tudi dokazali, da ta
tehnologija razen trdnih odpadkov ne povzroča nobenih izpustov in potencialno
škodljivih vplivov na okolje.

Dosežki
Pomemben doprinos znanstvenih raziskav k zmanjševanju okoljevarstvene
problematike:
- Prof. dr. Domen Leštan: državno Zoisovo priznanje

- ENVIT: najboljši start-up v Sloveniji
- Evropska komisija financirala predstavitev v okviru programa LIFE

- Skupni raziskovalni projekt Univerze v Ljubljani, ENVIT-a in Avstrijskega
tehnološkega instituta z Dunaja (AIT) (sofinanciran s strani ARRS in Avstrijske
znanstvene fundacije (FWF))
- Konferenca in sejem SmartCitiesConnect v Austinu, ZDA: 10 najboljših
tehnologij (med več kot 300 prijavljenimi projekti), ki bodo v prihodnosti
spremenile mesta (urbana okolja so najpogosteje onesnažena).
- Dva patenta: EU, Velika Britanija, ZDA, Kanada, Kitajska in Hong Kong.

Postopek

- Odkopana onesnažena tla pripeljemo
v remediacijski objekt.
- Tla se zmešajo s procesno raztopino,
ki vsebuje EDTA.
- Svinec in ostale potencialno toksične kovine se iz tal premestijo v
vodno fazo.
- Vodna faza se loči od trdne faze tal.
- Zemljina se z očiščeno procesno vodo večkrat izpere.
Inovativnost!! Reciklaža osnovnega reagenta EDTA ter
čiščenje in ponovna uporaba procesnih vod v zaprti
procesni zanki.

Demonstracijski objekt
Maksimalna zmogljivost: 6 ton zemlje/dan = 10 m2 površine vrtnih tal

Dnevna poraba surovin za predelavo:
18 litrov žveplene kisline,
42 kg apna,
24 kg papirnih kosmičev,
30 kg EDTA.

Postopek uporablja samo
snovi, ki so tudi v izdelkih
splošne uporabe.

Iz tal v obliki suhe pogače odstranimo največ 6 kg svinca na dan =

V času trajanja evropskega projekta lahko zainteresiranim prebivalcem
Mežiške doline zemljino očistimo brezplačno.

Zgrajen, infrastrukturno in tehnološko opremljen ter funkcionalen objekt,
ki še ne deluje.

Vplivi na okolje
Julij 2014: Vloga za okoljevarstveno soglasje.
ARSO, februar 2015: Delovanje objekta ne bo imelo negativnih vplivov na
okolje in ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Okoljevarstveno dovoljenje po 82. členu ZVO za druge naprave in
dejavnosti:
Odkopana onesnažena tla so odpadek – vsa podjetja, ki obdelujejo
odpadke, morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ne glede na
količino.
Maj 2017: Okoljevarstveno dovoljenje dovoljuje le obdelavo zemljin, ki
niso nevarni odpadek in so onesnažene s svincem le do 1 g/kg. V bližnji
okolici objekta zasledimo dvakrat višjo onesnaženost.
Oktober 2017: Dovoljenje za začetek izvajanja poskusnega obratovanja

Umeščanje nove okoljske tehnologije v prostor
Civilna iniciativa Dobja vas.
Mnenje lokalne skupnosti je bilo oblikovano predvsem kot
posledica strahu in nerazumevanja problematike, kar je povzročilo
negativne zapise v lokalnih medijih.
Izvedensko mnenje - doc. dr. Marta Svetina Veder, sodna
izvedenka za geologijo in varstvo okolja

Trg

Vprašanja zaželena!

dr. Neža Finžgar
neza.finzgar@envit.si
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