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Novi kompozitni materiali iz odpadne 
plastike in časopisnega papirja
V okviru evropskega projekta LIFE CEPLAFIB, ki ga vodi celjski TECOS, nastajajo zmogljivosti in 
znanje za stroškovno in tržno učinkovito proizvodnjo nove generacije recikliranih materialov iz 
odpadne plastike in papirja, primernih za avtomobilski, embalažni in gradbeni sektor po načelih 
krožnega gospodarstva.

Na problematiko neizkoriščene-
ga potenciala odpadne plastike in 
papirja Slovenija odgovarja z novim 
mednarodnim projektnim sodelo-
vanjem LIFE CEPLAFIB – Izvajanje 
novega krožnega gospodarstva s 
pomočjo valorizacije odpadne ko-
munalne plastike in recikliranega 
časopisnega papirja, katerega ak-
tivnosti so se začele v letu 2018 in 
bodo implementirane do konca ju-
nija leta 2021.

Kompoziti za 
visokotehnološke izdelke

Osrednji cilj projekta LIFE CEPLA-
FIB je preoblikovanje dveh snovnih 
tokov odpadnih komunalnih suro-
vin – plastične embalaže in časo-
pisnega papirja v nove kompozitne 
materiale, ki jih bomo uporabili v 
visokotehnoloških proizvodih za 
avtomobilsko, embalažno in grad-
beno industrijo. Poleg vodilnega 

partnerja Razvojnega centra orod-
jarstva Slovenije – TECOS, pri re-
ševanju neustrezne izkoriščenosti 
potenciala odpadne plastike sode-
luje še pet partnerjev iz štirih držav 
članic EU, in sicer Finske (ECOPULP), 
Poljske (ITB inštitut), Slovenije 
(ADRIA MOBIL in OMAPLAST) in Špa-
nije (AITIIP).

Ideja za izvedbo mednarodnega 
projekta je dozorela ravno v času 
ambicioznih prizadevanj Evropske 
unije za hitrejši prehod iz linearnega 
na krožni gospodarski model, v okvi-
ru katerega so bili revidirani in okre-
pljeni cilji v že obstoječih direktivah 
o odpadkih. Namesto pridobivanja 
surovin, ki se uporabijo enkrat, nato 
pa se jih zavrže, nova vizija medna-
rodnega sodelovanja ponuja druga-
čen gospodarski pristop, v katerem 
so pojmi ponovne uporabe, popra-
vila in recikliranja zlato pravilo, od-
padki pa stvar preteklosti. 

Proizvodnja v štirih državah
Demonstrativna proizvodna lini-

ja za predelavo novih kompozitnih 
materialov iz recikliranih surovin 
slovenskega proizvajalca reciklatov 
– podjetja OMAPLAST bo v opera-
tivnem delovanju leta 2021, in sicer 
v centru AITIIP v Španiji. Prototipni 
izdelki za notranjo opremo avtodo-
mov bodo izdelani v Sloveniji (ADRIA 
Mobil), demonstracijski izdelki za 
gradbeni sektor na Poljskem (na-
cionalni gradbeni inštitut ITB), in-
dustrijska embalaža iz recikliranih 
surovin pa na Finskem (podjetje 
ECOPULP). S komplementarnimi po-
dročji razvoja se torej vzpostavlja 
nova proizvodna veriga recikliranih 
materialov, uporabnih za proizvo-
dnjo izdelkov v embalažnem, avto-
mobilskem in gradbenem sektorju. 
Prvi prototipi CEPLAFIB izdelkov so 
že na voljo in jih na kratko predsta-
vljamo v foto galeriji. 
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V Evropi je dobro poznan tudi Razvojni center orodjarstva Slovenije 
TECOS, ki predstavlja enega ključni razvojnih stebrov slovenskega 

orodjarstva. Ustanovljen je bil leta 1994 na pobudo slovenskih orod-
jarjev, katerih cilj je bil posodobiti svojo proizvodnjo in povečati lastno 

dodano vrednost. TECOS odlikujejo obsežen lasten razvoj, raba najbolj 
naprednih tehnologij, številni znanstvenoraziskovalni dosežki in njihov 

prenos v industrijsko prakso na področjih orodjarstva. 

»V TECOS-u strankam nudimo kakovostno in hitro pomoč pri razvoju izdel-
kov in tehnologij z visoko dodano vrednostjo. Pohvalimo se lahko z uglednimi 

referenčnimi projekti tako domačih kot tujih podjetij. Naše stranke so uspešna 
velika in mala podjetja, ki želijo dolgoročnega partnerja s konkretnimi rešitvami s 

področja razvoja in proizvodnje plastičnih oz. kovinskih polizdelkov ali kombinacije 
obeh. TECOS deluje tudi kot slovenski orodjarski grozd in tako kot uradni zastopnik 

slovenskih orodjarjev predstavlja vstopno točko vsem morebitnim kupcem, ki želijo 
sklepati posle z njimi,« pojasnjuje dr. Aleš Hančič, direktor TECOS-a, razvojnega cen-

tra orodjarstva Slovenije.


